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Combinatul pentru fibre artificiale din Brăila: vedere parțială

DOTAREA TEHNICĂ
A ÎNTREPRINDERILOR

îndoială, creșterea sistema
tică a gradului de utilizare exten
sivă și intensivă a mijloacelor teh
nice nu este numiai un imperativ 
esențial al întreprinderilor indus- 
t '-’ale care le au în dotare. însem
nătatea menținerii unui indice ri
dicat și constant în folosirea ma- 

. șinilor' și utilajelor e mult mai 
complexă și, prin consecințele ce 
Ie declanșează, interesează ramura 
tutelară a întreprinderii respective 
și chiar economia națională. A- 
ceastă apreciere nu este gratuită. 
Numeroase sînt exemplele care 
atestă interdependența amintită. 
De pildă, și în acest an, la Uzina ( 
mecanică din Sinaia, indicele de 
folosire a utilajelor — prin pris
ma fondului de timp maxim 
disponibil — s-a situat peste pro
centul de 98 la sută. In aceste con
diții nu este întîmplător că sarcina 
de creștere a productivității mun
cii a fost sistematic depășită, că 
s-a obținut în fiecare decadă și 
lună o ritmicitate bună a produc
ției — de la secțiile primare, pînă 
la montaj. Pe această bază, uzina 
și-a îndeplinit ritmic, la termen, 
obligațiile contractuale, livrînd 
produse de calitate.

Ce se întîmplă însă cînd, din- 
tr-un motiv sau altul, mijloacele 
tehnice sînt folosite nerațional, cu 
indici scăzuți ? Pornim tot de la 
un exemplu. Pe 8 luni din acest 
an, Uzina chimico-metalurgică 
Copșa Mică nu și-a realizat planul 
producției globale decît în pro
porție de 89,4 la sută. Cauza constă 
în desele întreruperi în funcționa
rea utilajelor, determinate de unele 
defecțiuni mecanice — la ameste- 
cătorul de concentrate, vibrator, 
presfrămîntător, benzi transportoa
re — de la secția de aglomerare. 
Aproape zilnic, secția a fost oprită 
cîte 18 ore. Deși dotată cu insta
lații moderne, capabile să dezvolte 
randamente înalte în exploatare, 
secția respectivă nu a asigurat spo
rirea cantitativă a producției ce 
>evine la 1000 lei fonduri fixe -— 
un important indicator al activi
tății economice — și ieftinirea 
continuă a acesteia. Implicațiile 
neglijenței manifestate în utiliza
rea mijloacelor tehnice au depășit 
poarta întreprinderii, care nu a 
livrat, potrivit prevederilor con
tractuale, 675 tone plumb brut Uzi
nei chimico-metalurgice „1 Mai“- 
Firiza. Aceasta din urmă, fiind 
strîns legată de întreprinderea din 
Copșa Mică, nu și-a realizat nici 
ea planul la producția globală, ră- 
mînînd sub prevederi cu 3,7 mili
oane lei.

Am abordat cazul uzinei din 
Copșa Mică, întrucît el contravine 
regulii instaurate în rîndul între
prinderilor industriale tinere, care, 
judicios amplasate, înzestrate cu 
fonduri fixe moderne, folosind 
tehnologii avansate și avînd o or
ganizare rațională a producției, 
se străduiesc și reușesc să-și în
deplinească de la începutul exis
tenței lor planul în condiții opti
me, să fabrice produse de calitate 
superioară, cu un preț de cost cît 
mai redus. Obținînd rezultate eco- 
nomico-financiare în concordanță 
cu nivelul dotării lor tehnice, a- 
ceste noi unități — cum sînt Uzi
na de aluminiu din Slatina, Com
binatul de îngrășăminte azotoase 
din Tg. Mureș — își aduc o se
rioasă contribuție la sporirea în 
ritm susținut a producției globale 
industriale, la amplificarea acumu
lărilor bănești ale statului.

Evident, reacția „în lanț" — 
funcționarea intermitentă a insta-

Marin MEHEDINTU
doctor în economie

lațiilor de la Copșa Mică a deter
minat neîndeplinirea planului la 
uzina din Firiza — nu este decît 
una din implicațiile utilizării dis
continue a mijloacelor tehnice, ce 
e drept, cea mai importantă. Dar 
gradul de folosire a mașinilor și 
utilajelor influențează și nivelul 
productivității muncii sociale — 
acest factor esențial al progresu
lui economic — și deci rodnicia cu 
care muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii fiecărei întreprinderi își con
sumă timpul de lucru. în acest 
sens, este edificator cazul între- 

i prinderii de prefabricate din Cra
iova. De cîtva timp, întreprinde
rea se află într-un impas, în

care conducerea tehnico-adminis- 
trativă a intrat, cu îngăduința 
forului de resort. Este știut că 
buna exploatare a unor utilaje 
moderne și obținerea de efecte 
economice superioare nu 
asigurate dccît dacă
Ie mînuiesc posedă cunoștințele 
tehnice necesare. Or, la întreprin
derea de prefabricate Craiova, a- 
cest adevăr e ignorat. Cele 2 780 
ore-utilai întreruperi, generate de 
defecțiunile mecanice la podurile 
rulante, malaxoare, mase vibrante, 
mașini de tăiat și îndreptat oțel- 
beton își au izvorul, în cea mai 
mare parte, în întreținerea și ex
ploatarea lor necorespunzătoare. 
C?a urmare, productivitatea muncii 
a avut de suferit, ea situîndu-se 
cu mult sub sarcina de creștere 
prevăzută.

pot fi 
cei care

(Continuare în pag. ai IlI-a)

Să-l spunem; Geor
gel, s-a născut cum 
zice poporul într-o 
troacă pentru că 
prea e norocos ! Pînă 
la patru • ani l-a 
plimbat maică-sa în 
landou cu arcuri; la 
cinci i s-a cumpărat 
tricicletă și la șapte 
a avut meditator. La 
vîrsta cînd alții sar 
gardurile, Georgel a 
fost decretat geniu 
numai pentru că s-a 
purtat obraznic cu 
profesorul de mate
matică. In familia 
lui a răspunde ori- 
cînd și oricui este 
semnul unei precoci
tăți generoase, așa 
încît rămînerea în 
urmă la unele mate
rii a fost pusă tot
deauna pe spinarea 
mediocrității profe
sorilor. Sportiv, dan
sator 
cînd 
luat 
mut
trebuiau citite, omul 
nostru a 
preadolescenta 
visare egală, 
de emoții. De 
ția școlară a
totdeauna grijă ba- 
bacu, care nu s-a dat 
înapoi de la nimic 
pentru a facilita e- 
xistența urmașului 
său. In pragul baca
laureatului i s-a cum
părat un scuter cu 
care Georgel al nos
tru și-a plimbat lo
godnicele prezumpti- 
ve de la un capăt la 
altul al țării. Nopțile 
lui au început să se-

Eugen BARBU

mene cu zilele sale la 
fel de ocupate.

De la o vreme însă, 
pentru că schimba
rea prietenelor l-a 
plictisit și pe la fa
cultatea nu știu care 
nu prea mai trece, 
pentru că toți oame
nii mari au neglijat 
studiul organizai, 
Georgel a căzut în 
melancolie. Și-a lă
sat barbă și plete 
pentru că a auzit că 
există în lume oa
meni care dorm pe 
sub poduri și vaga
bondează de-a lun-

gul șoselelor cu o 
ghitară la subsuoară. 
Ghitară nu are și 
nici ureche muzica
lă, dar un costum 
mai jegos, cu bumbi 
și ținte i-a fost mai 
ușor să-și procure. 
Pantofi scîlciați 
găsesc dacă

se 
ai să 

cauți cu atenție în 
dulapul de-acasă; o 
cămașe cit mai răpă
noasă, nici ăsta nu e 
un lucru greu. Cui o 
centură de piele lă
sată pe șale și cu trei 
pachete de ' țigări 
proaste sub cap stai 
într-un parc și faci 
pe disperatul 1

..
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Concursul 
strugurilor

Miercuri după-amlază s-a 
încheiat a doua etapă a celui 
de al II-lea Concurs republi
can al strugurilor de masă 
inițiat de Consiliul Superior 
al Agriculturii. La această 
etapă au fost prezentate 365 
probe de struguri de masă 
din 162 cooperative agricole, 
gospodării de stat și stațiuni 
experimentale. S-au acordat 
102 medalii de aur, 241 me
dalii de argint și 4 de bronz. 
Struguri din cea mai mare 
parte a soiurilor medaliate 
vor fi prezentați cu prilejul 
„Zilei recoltei" în cadrul unei 
expoziții cu vînzare ce se va 
deschide la Pavilionul expo
ziției realizărilor economiei. • 
naționale.

in zi» de azi
fi Păstrarea sarcinii - 

cerință fiziologică a 
organismului
DE CE SE DEGRADEAZĂ 
UTILAJELE COMERCIALE? 
CINE POARTĂ 
RĂSPUNDEREA?

de la II ani 
magnetofonul a 
locul glasului 
al cărților ce

străbătut 
într-o 
lipsită 
situa- 

avut

CEMTf NĂRUI BA CĂDEM/El

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România au oferit 
miercuri seara o recepție cu prile
jul sărbătoririi Centenarului Aca
demiei.

La recepție au participat tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Paul Niculescu-Mizil, Ma
xim Berghianu, Constantin Dră-

gan, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Janos Fazekaș, 
Mihai Gere, Manea Mănescu, Va- 
sile Vîlcu, Vasile Patilineț, Virgil 
Trofin, Constanța Crăciun, Ilie 
Murgulescu, Roman Moldovan, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, academi
cieni, alți oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au luat parte invitați de peste

hotare reprezentînd academii și 
alte foruri academice și universi
tare aflați în țara noastră cu pri
lejul centenarului.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

In timpul recepției, conducătorii 
de partid și de stat s-au între
ținut cordial cu oaspeții de peste 
hotare și cu personalități ale vieții 
noastre științifice.

(Agerpres)

Solemnitatea înmînării de decorații
unor oameni

La Consiliul de Stat a avut loc, 
miercuri la amiază, solemnitatea 
înmînării de ordine ale Republicii 
Socialiste România, acordate unor 
oameni de știință și cultură cu pri
lejul Centenarului Academiei.

La solemnitate au participat to
varășii Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Mihai Gere, Manea 
Mănescu, Constanța Crăciun, Ilie 
Murgulescu, Roman Moldovan, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, miniștri și condu
cători ai unor instituții centrale.

înaltele distincții au fost înmîna- 
te de tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat.

Pentru merite deosebite în acti
vitatea științifică, cu prilejul Cen
tenarului Academiei Republicii So
cialiste România a fost conferit 
Ordinul „Meritul științific" clasa I 
tovarășilor : prof. Manea Mănescu, 
prof. Roman Moldovan, acad. Ilie 
Murgulescu, acad. Miron Nicolescu, 
acad. Ștefan Bălan, acad. Alexan
dru Codarcea, acad. Constantin 
Daicoviciu, prof. Nicolae Giosan, 
acad. Athanase Joja, acad. Vasile 
Malinschi, acad. Gheorghe Mihoc, 
acad. Aurel Moga, acad. Vasile 
Mîrza, acad. Ștefan St. Nicolau, 
acad. Cristofor Simionescu, acad. 
Aurel Beleș, acad. Petre Constanti- 
nescu-Iași, acad. Gheorghe Deme- 
trescu, acad. Ion S. Gheorghiu, 
acad. Wilhelm Knechtel, acad. 
Gheorghe Macovei, acad. Constan
tin I. Parhon, acad. Nicolae Pro
firi, acad. Alexandru Rădulescu, 
acad. Bazil Teodorescu, acad. Eu
gen Bădărău, acad. Theodor Bur- 
ghele, acad. Gheorghe Călugăreanu, 
acad. Elie Carafoli, ing. Elena 
Ceaușescu, acad. Nicolae Cernescu, 
acad. Mihai Ciucă, ing. Nicolae 
Cristea, acad. Dumitru Dumitrescu, 
acad. Horia Hulubei, acad. Gheor
ghe Ionescu-Sisești, acad. Iorgu 
Iordan, prof. Cristea Mateescu, 
acad. Ștefan Milcu, ing. Nicolae 
Murguleț, acad. Grigore Moisil, 
acad. Costin Nenițescu, acad. Ște
fan Gh. Nicolau, acad. Octav Oni- 
cescu, acad. Andrei Oțetea, acad. 
Ștefan Peterfi, acad. Emil Petro- 
vici, acad. Emil Pop, acad. Ștefan 
Procopiu, acad. Eugen Rădulescu, 
acad. Remus Răduleț, acad. Raluca 
Ripan, acad. Șerban Țițeica, acad. 
.Victor Vîlcovici.

Prin același Decret, 56 de tova
răși au fost distinși cu ordinul 
„Meritul Științific" clasa a Il-a, iar 
228 cu ordinul „Meritul Științific" 
clasa a III-a.

(Continuare în pag. a V-a)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT
A PRIMIT DELEGAȚIA SCUPȘTINEI

FEDERALE A R. S .F. IUGOSLAVIA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit miercuri 
delegația Scupștinei Federale a 
R. S. F. Iugoslavia, condusă de 
Jovan Veselinov, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., deputat federal, care, la in
vitația Marii Adunări Naționale, 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat Ște
fan Voitec, președintele Marii A-

cultură

Instituirea ordinului si medaliei 
Științific"
3 3

„Meritul
Prin decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia‘se instituie ordinul și me
dalia „Meritul Științific".

Ordinul și medalia „Meritul Ști
ințific" se vor conferi persoanelor 
care, prin realizări valoroase 
domeniul cercetării științifice, 
adus o contribuție deosebită 
progresul economic și tehnico-ști- 
ințific al Republicii Socialiste Ro
mânia și la creșterea prestigiului 
științei românești.

Ordinul și medalia „Meritul Ști
ințific" se vor putea conferi, de 
asemenea, unor personalități străi
ne, care, prin activitatea lor, spri
jină dezvoltarea relațiilor de cola
borare științifică cu țara noastră.

Ordinul „Meritul Științific" are 
trei clase.

Medalia „Meritul Științific" are 
o singură clasă.

în 
au
la

Ordinul
„Meritul Științific" clasa l-a

Instituirea ordinului și medaliei 
Cultural

dunări Naționale, Mihai Gere și 
Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretar, și Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Stat, de- 
putați ai Marii Adunări Naționale.

A fost prezent Iakșa Petrici, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

„Meritul
Prin decret al Consiliului 

Stat al Republicii Socialiste 
mânia se instituie ordinul și 
dalia „Meritul Cultural".

Ordinul și medalia „Meritul 
Cultural" se vor conferi persoane
lor care, prin activitatea lor în do
meniul creației literare și artistice, 
au adus o contribuție deosebită la 
înflorirea și răspîndirea artei și 
culturii noastre naționale.

Ordinul și medalia „Meritul Cul
tural" se vor putea conferi, de a- 
semenea, și cetățenilor altor state, 
care, prin opera și activitatea lor 
literară și artistică, contribuie la 
întărirea legăturilor de prietenie 
cu Republica Socialistă România.

Ordinul „Meritul Cultural" are 
cinci clase.

Medalia „Meritul Cultural" are 
două clase. (Agerpres)

(Continuare 
în pag. a H-a)

critic de la Institutul 
fizicâ atomică

Corpul principal al reaa- |l 
torului și ansamblul sub- “

Șl
, Corespondentă din Roma 

Convorbire cu ANTONIO CARIGLIA
Președintele comisiei de politică externă a parlamentului 

italian

Cercurile politice italie
ne de cele mai diferite ori
entări privesc cu un inte
res sporit spre problemele 
actuale ale bătrînului nos
tru continent, considerînd 
că raporturile dintre sta
tele din această emisferă 
atîrnă greu pe talerul ba
lanței situației Internatio
nale.

Intr-o discuție pe care 
am avut-o cu Antonio Ca
riglia, vicesecretar al Par
tidului Social Democrat, 
președintele comisiei de 
politică externă a parla
mentului italian, d-sa s-a 
referit la ecoul internatio
nal pe care l-a avut Decla
rația cu privire la întărirea 
păcii și securității în Euro-

Ordinul
Meritul Cultural" clasa l-a

PAS PE CALEA COLABORĂRII
SECURITĂȚII EUROPENE

pa, adoptată la consfătui
rea de la București. Dl. 
Cariglia consideră că sta
bilirea de relații de co
laborare între toate statele, 
indiferent de orientarea lor 
politică și socială, relații 
întemeiate pe principiile 
respectării independentei 
și suveranității naționale, 
eqalității în drepturi, nea
mestecului în treburile in-

terne și interesele reci
proce, reprezintă o bază 
solidă pentru consolidarea 
păcii în Europa și a des
tinderii în lume.

— Deși unele puncte de 
vedere sînt diferite, tocmai 
ținînd seama de alianțele 
cărora aparțin diferitele 
țări de pe continentul nos
tru, aceasta nu trebuie să 
însemne un „disco roso*

cum spunem noi, italienii, 
în calea discuțiilor deschi
se și a confruntării, de idei; 
Interesele Italiei, a decla
rat d-sa, cer examinarea 
cu atentie a tuturor aspec
telor leqate de problema 
securității europene cre- 
îndu-se cu răbdare, pas cu 
pas, premisele începutului 
unui dialoq constructiv. 
Este cu totul qreșită Ideea 
că încă de la început tre
buie să se obțină ori totul 
ori nimic. Aceasta ar însem
na a face politica struțului, 
a da dovadă de miopie 
politică.

Ion MARGINEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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La Combinatul „1 Mai"
Satu Mare

Mobilă comodă
și elegantă

Am vizitat, zilele aces
tea, Combinatul „1 Mai" 
din Satu Mare, întreprin
dere a industriei locale 
maramureșene. între nu
meroasele articole fabri
cate aici, o mare ponde
re o deține mobila. Cali
tatea și linia ei elegantă 
se bucură de apreciere 
și peste hotare. Un me
rit al creatorilor și al în
tregului colectiv din a- 
ceastă întreprindere este 
că s-a străduit să reali
zeze o serie de piese de 
mobilă cu funcțiuni mul
tiple. Printre acestea, a- 
mintim : fotoliile tip „Se
lect", „Confortabil", „Con
temporan", dulapul-pat și 
biblioteca „Lili", barul 
„Artis", camera de zi 
„Dana", canapeaua „San
da", măsuța „Paleta". Ele 
prezintă avantajul că o- 
cupă o suprafață și un 
volum redus în încăpere, 
se pretează la o prezen
tare estetică, atrăgătoare 
și oferă posibilități mul
tiple de folosire.

Iată cîteva amănunte, 
mai întîl despre fotoliul 
„Confortabil". Noutatea 
acestuia constă în aceea 
că poate fi reglat după 
poziția corpului. Construc
ția specială din metal, 
amplasată în interiorul 
fotoliului, asigură o ma
nipulare ușoară chiar în 
timpul șederii. în momen
tul încetării acțiunii de 
întindere a corpului, fo
toliul revine automat la 
poziția inițială. Cu mul
tiple întrebuințări se pre
zintă și barul „Artis". El 
poate fi folosit ca dulap, 
masă de radio ori tele
vizor, precum și ca bar 
propriu-zis. La deschide
rea ușilor laterale apar 
polițe pentru pahare, o 
placă turnantă pentru a- 
șezarea sticlei și a ser
viciului de pahare res
pectiv. Fixată pe un ax 
plan, se rotește la 180 de 
grade „descoperind" noi 
compartimente. Caracte
ristici noi prezintă și ca
napeaua „Sanda". Ziua 
este o canapea-fotoliu o- 
riginală, foarte comodă, 
ocupînd un spațiu redus. 
Seara poate ii transfor
mată într-un pat la fel 
de comod pentru două 
persoane. Transformarea 
se face ușor prin simplă 
rabatare a spătarului și 
alunecare spre față a ca
napelei. Amintim, de ase
menea, dulapul-pat denu
mit „Lili“. La exterior el 
prezintă două comparti
mente, o bibliotecă mo
dernă și un dulap pentru

haine. în interior este am
plasat un pat rabatabil 
pe schelet metalic. La ne
voie el poate fi derulat 
devenind o dormeză co
modă pentru o persoană, 
în restul 
„ascuns" 
lapului.

Printre 
mobilă modernă, 
recent 
numără camerele combi
nate tip „Someșul" și 
„Satu Mare", dormitorul 
„Nora* și fotoliul „Some
șul". Obținînd aprecierea 
cumpărătorilor la expozi
țiile organizate de co
merț în orașele Satu Ma
re și Baia Mare, acestea 
au intrat recent în pro
ducție de serie, urmînd 
ca pînă la sfîrșitul anu
lui în curs să fie fabri
cate circa 500 garnituri 
de mobilă și 2 000 fotolii.

Reierindu-se la carac
teristicile estetice și func
ționale ale noilor modele 
de mobilă, tov. Iuliu lies, 
inginer șef 
combinatului, 
rat :

— Mobila 
răspundă cît mai com
plet și în condiții cît mai 
comode cerințelor omu
lui. în consecință, am tre
cut la fabricarea unor 
piese de mobilă care să 
îndeplinească simultan 
sau succesiv — într-un 
cadru relativ limitat, dic
tat de încăperile aparta
mentelor — cît mai multe 
funcțiuni asociate în mod 
logic și prezentate într-un 
toi unitar, comod și ele
gant. Potrivit noilor ce
rințe, cele mai multe pie
se sînt astfel concepute 
îneît să asocieze func
țiunile de depozitare, o- 
dihnă, prezentare etc., 
precum și să ofere mul
tiple combinații între a- 
cestea. Avantajul noilor 
tipuri de mobilă constă 
și în aceea că folosim pe 
scară largă materiale 
noi. Bunăoară, am renun
țat la tapițeria clasică, 
înlocuind-o cu poliureta- 
nul. Acesta este un ma
terial de trei ori mai ușor 
decît cauciucul spongios, 
incomparabil superior ve
chilor procedee datorită 
mulării elastice a între
gii tapițerii pe corpul o- 
mului. Folosim, de ase
menea, fire de polivini- 
lină, plase din chingi de 
cauciuc cu inserție de 
pînză, cauciuc spongios, 
material P.V.C. pe suport 
textil și P.V.C. dur, arcuri 
sinusoidale, hîrtie deco-

rativă stratificată, 
înnobilate, 
pastelate, 
tal cromat

— Toate
timpului stind 

în interiorul du-

noile tipuri de 
intrate 

în fabricație, se

adjunct al 
ne-a decla-

trebuie să

Unități de alimentație

publică pe trasee turistice
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — La marginea 

pădurii aflată pe șoseaua națională București- 
Ploiești, la kilometrul 50, a început construcția 
unei unități de alimentație publică, unde se vor 
desface preparate specifice regiunii Ploiești.

Uniunea regională a cooperativelor de con
sum Ploiești va construi sau va amenaja și alte 
unități cu veche tradiție : crama de la Valea 
Călugărească, Hanul Roșu de pe șoseaua Plo- 
iești-Vălenii de Munte, Hanul Țărănesc de la 
Merei, lîngă Buzău, un restaurant pe Valea 
Doftanei, la Telega. Alături de aceste unități 
se vor construi locuri de parcare și campinguri 
pentru turiști.

(Urmare din pag. I)

plăci 
în culori uni, 
melacart, me- 
etc.
acestea expli

că, desigur, de ce crește 
numărul celor care soli
cită mobila produsă de 
colectivul dv.

— Desigur. Noi 
o mobilă clasică, 
colțuri rotunjite, 
curbe, contururi furnirui
te, încrustații de furnir 
etc., care-i dau un as
pect atrăgător, apreciat 
de cumpărători. Aceleași 
caracteristici le are mo
bila „Stil" — scrinuri, mă
suțe, scaune — pe care 
am prezentat-o la diferite 
tîrguri și expoziții inter
naționale.

creăm 
avînd
Părți

up
n

■ ■ ■ li

lon VLANGA 
coresp. „Scînteii"

Pregătiri pentru „expoziția tîrg" ce se va deschide pe platoul 
halelor Obor din Capitală

Păstrarea sarcinii
cerința fiziologia

a organismului sănătos
Aș vrea ca în intervenția mea 

să subliniez una dintre ideile cu
prinse într-un articol precedent, 
și anume necesitatea și importan
ța păstrării primelor sarcini. Naș
terea primilor copii concepuți, deci 
evitarea întreruperii primelor 
sarcini, contribuie în mod direct 
la conservarea și întărirea sănă
tății femeii.

Avorturile se numără printre in
tervențiile chirurgicale însoțite de 
complicațiile cele mai mari și cele 
mai numeroase. Multe femei știu 
vag, și de aceea nici nu reacționează 
în consecință, un lucru pe care noi, 
medicii, îl constatăm mereu în 
practica zilnică și pe care statisti
cienii îl demonstrează cifric; 
cele mai multe complicații a- 
par tocmai la femeile care nu 
au născut nici un copil, și care 
au făcut numeroase întreruperi de 
sarcină. Și atunci este fireas
că întrebarea: Ce se întîm- 
plă, în general vorbind, cu 
sarcinile care survin după un 
număr oarecare de avorturi la 
cerere și chiar după unul sin
gur ? Apariția unei sarcini pe un 
teren stigmatizat se poate solda fie

cu o sarcină extrauterină, care se 
rezolvă numai prin operație abdo
minală (și numărul acestor așezări 
anormale de sarcini este în con
tinuă creștere), fie cu avorturi 
spontane ori cu nașteri de copii 
prematuri, ce prilejuiesc multe 
neajunsuri atît . medicilor obstetri- 
cieni și pediatri, cit și părinților. 
Iată un exemplu: F. M. de 
32 de ani, după ce a făcut 16 
avorturi la cerere, dorește un copil. 
Dar ca urmare a acestor nume
roase avorturi voite, urmează 4 a- 
vorturi spontane (ultimele două cu 
copii gemeni). Este luată în evi
dența și tratamentul spitalului din 
Roșiorii de Vede, fiind din nou în 
situația de a avea un copil. în luna 
a 5-a de sarcină este trimisă clinicii 
noastre pentru investigații și trata-

noastre au fost încununate de a- 
pariția unei noi vieți. Dar, spre ui
mirea mea, tînăra pacientă mi-a 
solicitat cu insistență întreruperea 
sarcinii, lucru pe care l-am refuzat 
categoric. Purtînd discuții Șt8 
soțul ei, argumentîndu-le că aș 
comite un gest amedical, că mi-aș 
dezice propria gîndire medicală 
și că printr-un avort la cerere — 
mai ales într-o asemenea situație
— n-aș face altceva decît să con
tribui cu bună cunoștință la agra
varea stării preexistente sarcinii, 
am reușit să-i conving să renunțe 
la dorința lor. După nașterea co
pilului și mai ales după primele 
săptămîni, cînd sentimentul ma
tern a cîștigat în intensitatej 
tînăra mamă și-a exprimat dorin
ța unui al doilea copil.

Deseori, medicii au putut obser
va o prea mare superficialitate și 
lipsă de responsabilitate în dorin
ța de întrerupere a sarcinii. Iată o 
tînără R. C. de 22 de ani. Deși nu 
avea o conformație perfect noi- 
mală, întrucît încă din primul an 
de căsătorie avusese un avorii 
spontan în luna a 6-a și apoi năs
cuse prematur un copil care dece
dase în cîteva zile, rămînînd din 
nou gravidă a vrut să facă un avorii 
la cerere. Și l-a făcut. La foarte 
puțină vreme după aceasta (șiA’.fe- 
rența mică de timp mi se pyixi O 
dovadă prețioasă în a arăta super
ficialitatea hotărîrii ei precedente) 
femeia, rămasă din nou gravidă, 
nu numai că se hotărăște să facă 
copilul, dar îl dorește foarte tare,
— fapt pentru care se internează 
în clinica noastră din luna a 3-a, 
Dar. cu toată medicația adminis
trată de urgență, se produce un 
avort spontan.

La unele familii fără copii în
treruperea voită a fiecărei sarcini 
de-a lungul unui interval de timp 
a devenit parcă un reflex, o de
prindere izvorîtă dintr-o menta
litate condamnabilă, dintr-o lipsă 
totală a responsabilității sociale și 
individuale. Cercul vicios, la o a- 
semenea categorie de oameni, poa
te fi întrerupt printr-un veto o- 
pus primei tentații, printr-un e- 
fort de gîndire profundă și prin
tr-un act de voință, știut fiind că 
adevărata pîrghie a echilibrului 
nostru interior, a unei vieți ra* ’o- 
nale, corecte și cumpătate rfezidă 
în noi înșine.

Familia nu-și poate îndeplini . 
misiunea ei nobilă fără să dea so- " 
cietățîi noi cetățeni.

dr. Petre POPESCU 
medic primar
Spitalul clinic de femei Polizil

ment. în urma unor multiple efor
turi și a unei intervenții chirurgi
cale, ea aduce la lumină în sfîrșit 
o nouă ființă, un băiețel care evo
luează în prezent bine. Dar după 
cîte strădanii ?

S-a arătat adesea că este ne
cesar ca femeile să procedeze 
întotdeauna cu o mai mică ușu
rință la întreruperea primelor 
sarcini. întîmplarea face ca în mo
mentul de față, în clinica unde lu
crez, să îngrijesc tocmai asemenea 
paciente care nu mai pot păstra o 
sarcină. Multe dintre ele au făcut 
un număr mare de avorturi la ce
rere și în consecință, în prezent, 
rămase gravide, sînt amenințate de 
a pierde sarcina pe care o doresc. 
Ele se numără printre acelea care 
nu au prețuit indicația de care 
aminteam, cum se cuvine. Mă întâl
nesc cu paciente cărora le-am re
comandat insistent să nu facă a- 
ceastă greșeală și care acum mi se 
adresează rugîndu-mă, chiar cu a- 
numită disperare, să le ajut să pro
creeze. Desigur, medicul este dator 
să depună eforturile maxime. în
cep multe analize de laborator, 
susținute tratamente, repetate pe
rioade de cură balneară, îndelungi 
concedii medicale, dificile inter
venții chirurgicale care uneori sînt . 
soldate cu succese, alteori însă — 
nu.

Pentru determinarea tinerilor 
căsătoriți de a păstra prima sar
cină, o contribuție deosebit de im
portantă o poate avea și medicul 
consultant. El trebuie să aibă în 
vedere în permanență importantul 
său rol de sfătuitor al femeii, să 
ducă o luptă neobosită pentru a o 
convinge să nu distrugă noua viață. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
munca educativă în această direc
ție și instrucția sanitară au avut 
pînă în prezent numeroase defi
ciențe. în acest sens, credem 
că nu e lipsit de semnifica
ție următorul caz: după 
timp relativ îndelungat 
tratamente complexe acordate 
unei tinere căsătorite, M. I., care 
avea frecvente tulburări ale apa
ratului genital, tulburări cu răsu
net asupra puterii de muncă și de 
comportament, rezultatele muncii

un 
de

Pentru

• •

acoperiș sînt

meșteșugărești

Gheorghe GRAURE

grăbit 
o fisă 
10 se-

asemenea acoperiș sînt 
valoare de milioane db

„păstrate" utilaje și materiale în 
lei... (Calea Rahovei nr. 314)

Foto : A. Cartojan

...Ora mesei. Intri 
la „Expres", procuri 
și în mai puțin de _
cunde automatul îți oferă 
gustarea. La „Alimentara , 
vînzătorii servesc cu iu- 
țeală. Au ajutoare „tan 
— mașini electrice de 
tăiat mezeluri, de măcinat, 
rîșnit, frămîntat... Magazinul 
„Gospodina". Localul e su
praaglomerat- Se cer canti
tăți considerabile de produ
se alimentare. Vitrinele fri
gorifice se golesc văzînd cu 
ochii. Dar iată că în acțiune 
intră roboții I Cit ai clipi, a- 
ceste mașini complexe curăță 
munți de cartofi,^toacă tone 
de came, prepara valuri de 
maioneză.

„Schimbarea structurii 
fondului de marfă, creșterea 
volumului desfacerii, prefa
cerile importante petrecute 
în activitatea comerciala au 
impus, între altele, înzestra
rea magazinelor și a unita- 
lor de alimentație publică cu 
aparatură comercială nouă, 
modernă, — ne-a spus tov. 
Oprea Dumitrescu, șetul 
serviciului „mecanic șef" din 
Ministerul Comerțului Inte
rior. Acum funcționează m 
rețea zeci de mii de utilaje 
cu cele mai diverse între
buințări. într-un cuvînt, uti
lajele constituie o zestre pre
țioasă a rețelei comerciale .

Prin urmare, utilaje co
merciale există, iar utilitatea 
lor e unanim recunoscuta. 
Mai rămîne de văzut un 
lucru, nu mai puțin esen
țial : cum este folosita a- 
ceastă zestre a comerțului 
încercăm să răspundem a- 
cestei întrebări avînd drept 
cîmp de investigație Capi-

RESTAURANTUL-CAN- 
TINĂ „LIPSCANI". în prag 
stau la soare, în jurul unei 
crătiți uriașe, patru femei. 
Propriu-zis nu stau ; curăță 
cartofi. Dau zor pentru ca 
ora mesei se apropie, iar 
restaurantul are sute de 
clienți. După felul in care 
înaintează treaba, e insa 
slabă nădejde că garnitura 
fripturilor va fi gata la timp. 
Opt mîini sînt prea puține. 
De-ar fi intrat în acțiune o 
mașină electrică, un robot, 
totul ar fi fost o joaca de 
copil. De ce nu are un ase- 
menea utilaj restaurantul de 
pe Lipscani ? Intrăm în lo-

cal Și, ce să vezi r După ușă, 
lîngă mătură și în imediata 
apropiere a celor patru fe
mei, se află în repaus chiar 
o mașină de curățat cartofi I 
Deasupra era pusă la scurs 
o cratiță, iar înăuntrul ei — 
niște varză.

— Nu merge, ne asigură 
administratorul, încercînd să 
pornească mașina-putină. E 
stricată. Și nu numai ea. Cea 
electrică de tocat carne se 
defectează de două ori pe 
minut, iar cea de spălat vase 
merge o zi și trei stă.

— De ce nu le reparați ?
— Ba le reparăm. De sute 

de ori le reparăm...
„ALIMENTARA" nr. 1, 2, 

3... La raioanele de meze
luri, lungi rinduri de cum
părători. Vînzătorii fac față 
cu greu. Firește, timpul cel 
mai mare se pierde cu tăia
tul salamului, șuncii etc.

— Nu aveți mașini ?
— Ba da, dar nu merg...
„BRASERIA 

LUI", 
tăriei 
menit 
bată 
carne, 
etc. Funcționează ?

— Cînd da, cînd nu...
în foarte multe magazine 

și unități de alimentație pu
blică, utilajul comercial atît 
de necesar nu funcționează. 
De ce ? La această între
bare ne răspund :

CONSTANTIN MANEA, 
directorul O.C.L. „Alimenta
ra" 23 August: O spun din 
capul locului — utilajele co
merciale sînt prost întrebuin
țate. La noi, problema nr. 1 
o constituie repararea frigi
derelor. Întrucît în Capitală 
există doar o singură unitate 
care se ocupă de întreținerea 
acestor tipuri de agregate — 
I. S. „Metalurgica". De a- 
ceea, reparația unui frigider 
durează nepermis de mult. 
Cei de la „Metalurgica" 
ne-au spus clar : nu au sufi- 
cienți specialiști și, de cele 
mai multe ori, nu au nici 
materiale. Și cine își ia răs
punderea să se aprovizioneze 
cu carne și alte asemenea 
produse, cînd frigiderul stă ? 
Șefii de unități renunță pur 
și simplu la unele comenzi, 
cumpărătorii fiind nevpiți să 
alerge de la un magazin Ia 
altul. în același timp va-

loarea mărfurilor degradate 
se ridică la sute de mii de 
lei. La întreținerea celorlalte 
utilaje comerciale, conside
rate, nu se știe de ce, ca 
fiind de mai mică impor
tanță, lucrurile se prezintă 
și mai rău. Mare parte din
tre aceste aparate stau. 
N-ăre cine să le repare. 
Pentru întregul O.C.L. „Ali
mentara" 23 August avem 
un singur mecanic de între
ținere. Este, de fapt, un 
ajutor simbolic".

GH. CONSTANTINES- 
CU, director al întreprinde
rii de alimentație publică — 
„Dunărea" : „Necazurile se 
datoresc, în cea mai mare 
parte, actualei forme de or
ganizare a întreținerii utila
jelor comerciale. De fapt, 
nici nu avem de-a face cu o 
„formă" precisă. Pentru fri
gidere se apelează la „Me
talurgica", pentru reparații 
curente, trustul are un ate-

fost prezentată sfaturilor 
populare de către Ministe
rul Comerțului Interior.

Avem în față un dosar in
teresant. înainte de toate, 
precizăm că, timp de 4 ani, 
între Sfatul popular al ora
șului București și M.C.I. a 
avut loc un veritabil duel de 
adrese. în 1962, organele 
M.C.I. atrag atenția asupra 
modului defectuos în care 
este întreținut utilajul în 
discuție (Ordinul 13 459) 
Recomandă sfaturilor popu
lare să organizeze, pe lîngă 
direcțiile comerciale regio
nale, ateliere sau întreprin
deri specializate în reparații 
de utilaj comercial. Răspun
sul Sfatului popular al ora
șului București lipsește de la 
dosar.

1963, 1964. M.C.I. repetă 
cererea inițială. Sfatul popu
lar ori tace, ori dă răspun
suri echivoce. 9 decembrie 
1965. M.C.I. trimite sfatului

Fortul
CIRCU- 

Intr-un colț al bucă- 
stă inert un robot : e 
să curețe cartofi, să 
maioneză, să toace 
să subțieze mititeii

'Q®

■4 *

ciuper 
cilor

LĂȚOSUL9
Iată ocupația de ultimă oră a lui 

Georgică !
El disprețuiește bunul simț și 

îmbrăcămintea comună a celorlalți, 
lui nu-i mai plac baia șl săpunul 
pentru că astea sînt prejudecăți. 
Pe la muzeu n-ar trece să-l pici cu 
ceară. Muzica ? Păi n-a ascultat el 
6 666 de benzi de dimineața pînă 
seara, pe la amici, la el acasă sau 
în patul prietenelor ? S-a săturat 
și de discuri. Cărți nu citește din 
principiu. La ce-i folosesc ?

Georgică s-a blazat deși are 23 
de ani și pare încă de pe acum un 
ratat. în jurul lui oamenii se scoa
lă de dimineață, se duc la treburile

pe care le au, se întorc în sinul fa
miliei, își cresc copiii, și cînd au 
mai mult timp liber fac excursii. 
Lui nu-i mai place nimic. O anar
hie totală îl stăpinește. Dimineața 
îi e greață, la prînz îi e greață, sea
ra la fel. Doarme mult și se îngra
șă. Se declară singur element anti
social și așteaptă să fie dus 
duba la o școală de corecție, 
mea trece pe lîngă el, îl vede 
bărbierit, certat cu igiena, se 
găsește cite un îndrăzneț să-l 
mită la frizer, și-atunci să te

In Georgică se deșteaptă huliga
nul. Nu suportă observațiile. Are 
tupeu, e grosolan și agresiv. Prea 
ușor însă oamenii dau înapoi. — 
„Ce să te pui cu nebunulDe fapt

cu 
Lu- 
ne- 
mai 
tri- 
ții!

asta și vor lățoșii de teapa lui 
Georgică: să nu te pui cu ei. Acasă 
sînt tolerați, la locul de muncă 
(dacă muncesc!) nu se lovesc de 
vreo atitudine mai fermă, nemai- 
vorbind de stradă unde se simt in 
voia lor.

Trebuie să recunoaștem că Geor
gică și alți lățoși ca el nu prea sînt 
scuturați cum ar merita. Și tre
buie s-o facem pentru că' am Cre
dința că, muștruluit bine, Georgică 
ar putea deveni om ca toți oame
nii.

Intr-un cuvînt, dacă Georgică nu 
are și n-a avut părinți care să-l 
țină in frîu este timpul ca socie
tatea să facă ceva pentru ca să fie 
strîns de pe drumuri. Nu credeți?

lier care nu poate face față, 
iar în rest trebuie să ne 
descurcăm cum putem. Un 
exemplu edificator: seria 
automatelor, de la bufetul 
„Patria" funcționează mînu- 
ită... de la spate I".

Ca la teatrul de păpuși! 
Acum totul devine mai clar : 
pentru dotarea rețelei comer
ciale cu utilaje corespunză
toare au fost investite sute 
de milioane de lei. întreți
nerea acestei avuții a co
merțului n-a fost dată însă, 
cel puțin în Capitală, în 
seama nimănui. Lipsa de 
răspundere care și-a pus pe
cetea în acest „colț ruginit" 
al comerțului apare și mai 
evidentă după o simplă vi
zită la depozitul de mate
riale al uneia dintre cele 
mai mari organizații comer
ciale din țară — T.A.P.L.- 
București. Acest depozit 
este, de fapt, un loc viran, 
pe care au fost făcute niș
te șoproane de seîndură, ro
gojini și carton. Impresia 
produsă de aceste improvi
zații e deplorabilă. Dar pe 
aici, pe sub aceste șoproane 
și barăci, sînt rulate zeci de 
milioane de lei, — o parte 
considerabilă din zestrea în 
utilaje a comerțului I

Care este ieșirea din a- 
ceastă situație gravă, contra
venind oricărui spirit de 
răspundere și de prevedere, 
oricărei reguli a bunei gos
podăriri ? Pe cît de simplă, 
pe atît de eficace, soluția a

popular o adresă din care 
spicuim : „Vă atragem aten
ția că foarte multe utilaje 
comerciale stau nefolosite, 
sînt prost gospodărite, sînt 
ținute prin poduri și pivnițe, 
propuse spre casare înainte 
de vreme... (adresa are nr. 
5/2 067). 10 ianuarie 1966. 
Sfatul popular răspunde cu 
adresa nr. 595 : „Vă infor
măm că pentru îmbunătăți
rea situației privind folosi
rea, întreținerea și repararea 
utilajelor comerciale,... Di
recția comercială a prezen
tat comitetului executiv 
propuneri privind înființa
rea de ateliere...". Dar, în
treabă sfatul popular mai 
departe, „care sînt exem
plele ce au concluzionat si
tuația relatată de dv. cu pri
vire la utilaje ? (!!)“

7 februarie 1966. M.C.I. 
mobilizează specialiștii de 
care dispune și trimite sfa
tului popular (adresa nr. 
5/67) o situație explicativă 
din care reiese că utilajuldin care reiese <" ’
comercial e lăsat în părăsire.

Foc de paie I Din 1962 
au trecut 4 ani, iar situația 
este aproape aceeași. M.C.I. 
a propus măsuri, dar nu a 
determinat pînă la capăt lu
area lor. Duelul hîrtiilor 
continuă, iar la Sfatul popu
lar al orașului București nu 
s-a ...„concluzionat" încă a- 
supra situației relatate...

îmbunătățirea 
activității 
cooperativelor

Miercuri a avut loc o ședin
ță a Comitetului Executiv al 
Uniunii Centrale a Cooperati
velor Meșteșugărești în ca
drul căreia s-au dezbătut pla
nul de pregătire a cadrelor în 
următorii cinci ani, și măsuri
le ce trebuie luate în vederea 
extinderii rețelei de unități de 
întreținere și reparare a obiec
telor electrocasnice în mediul 
rural.

Avînd în vedere sarcinile 
sporite ce revin cooperației 
meșteșugărești în planul cin
cinal — volumul producției va 
crește cu 82,6 la sută — Co
mitetul Executiv a hotărît ca, 
pentru pregătirea celor 34 000 
de lucrători de care va avea 
nevoie acest sector, să orga
nizeze începînd din acest an 
pe lîngă formele folosite pînă 
acum : școli tehnice, profesio
nale, cursuri de scurtă dura
tă etc. — și școli de ucenici.

în ceea ce privește deservi
rea populației din mediul ru
ral, dat fiind numărul mare 
de obiecte electrocasnice de 
care dispun în prezent locui
torii satelor — numai în ulti
mii cinci ani numărul acesto
ra a crescut cu 1,3 milioane 
— s-a hotărît organizarea 
unor unități specializate pen
tru întreținerea și repararea 
acestor obiecte, în fiecare 
centru raional.

Totul pare ca-n povești. Un 
drum lung, de țară, șerpuiește 
printr-o pădurice din apropie
rea Bucureștiului, se înfundă, 
coboară, și te afli deodată un
deva sub pămînt, în fața unor 
ziduri groase.

Așa se prezintă azi fortul 
Mogoșoaia, unul din cele 36 
de forturi, datină de la finele 
secolului trecut ale vechii li
nii de apărare a Bucureștiu
lui. Aici, la Mogoșoaia, tune
tele ingenios camuflate, came
rele și culoarele lungi subpă- 
mîntene, după demisia din 
slujba lui Marte, au căpătat 
cu totul alte denumiri și des
tinații. Să pătrundem înăun
tru. Aici se cultivă ciuperci 
albe, cărnoase, rotunjoare din 
soiul „bulgăre de zăpadă", u- 
neori și din soiul „crem de 
Băneasa". în lădițe supraeta
jate, care multiplică fiecare 
metru de suprafață de șase, 
șapte ori, își fac apariția ciu
perci tocmai bune de cules.

Fortul este gospodărit azi de 
Stațiunea experimentală de 
preparate microbiologice, care 
dispune de laboratoare de se
lecție și producție a miceliului 
pentru înmulțirea ciupercilor. 
Aici se produce miceliul ne
cesar tuturor gospodăriilor 
producătoare de ciuperci din 
țară și se livrează, de aseme
nea, magazinelor „Agrosem" 
pentru vînzare.

Firește, ca să crești ciuperci 
n-ai nevoie numaidecît de un 
fort ca cel de la Băneasa; sînt 
suficiente și spațiile unor foste 
ghețării, pivnițe, magazii'" 
vechi. Amintim despre aces
tea, deoarece ni s-a explicat 
că această cultură răsplătește 
din plin efortul depus. La ciu- 
percăria din fort se obțin pa
tru recolte pe an, fiecare me
tru patrat dînd între opt și 
douăsprezece kilograme de 
ciuperci la fiecare recoltă. în 
prezent, din labirintul subpă- 
mîntean de la Mogoșoaia, 
6 000 metri patrați sînt ocupați 
cu culturi de ciuperci. Supra
fața aceasta se va dubla în cu- 
rînd.

Al. PLÂIEȘU
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Dotarea tehnicăCERCETĂRILE DIN
a intreprindarilor

economico-f inanctăre
(Urmare din pag. I)

— Cum vedeți lărgirea ariei 
de preocupări ale cercetători
lor din această ramură ? în ce 
măsură ar putea contribui

La întreprinderea „Munca tex
tilă" din Capitală s-au introdus 
în producție două linii tehnolo
gice noi, destinate fabricării unor 
tipuri de materiale cu calități su- 
d «rioare. Este vorba de un în- 
la.cuitor al pînzei tari și al cana- 
făsului, necesare în confecții, ob
ținut printr-o tehnologie mai rapi
dă ce reduce la jumătate prețul 
de cost, și de un nou material cu 
fire sintetice, cu rezistențe meca
nice superioare utilizabil pentru 
confecții de marochinărie grea, 
tapiserie, prelate și haine de pro
tecție antiacide. Cele două linii 
tehnologice sînt creația specia
liștilor de la Institutul de cerce
tări textile, unitate științifică de
partamentală, care concentrează 
principalele investigații din acest 
domeniu.

Despre perspectivele care se 
deschid în cincinal cercetărilor 
textile, tov. ing. dr. S. Bădulescu, 
directorul institutului, a avut o 
convorbire cu un redactor al zia
rului nostru.

în ce mai mare. In această direc
ție, cercetătorii noștri s-au preocu
pat de problema tratării produselor 
cu rășini sintetice, pe baza cărora 
producem anual, în prezent, peste 
12 milioane mp de țesături neșifo- 
nabile, mult solicitate atît în țară 
cît și peste hotare. Menționăm că 
este vorba de rășini produse de in
dustria chimică românească.

Ei au în vedere, în același timp, 
și modificarea structurii celulozei 
prin intermediul tratamentelor 
chimice. Aceste investigații se află 
în faza de finalizare, urmînd ca în 
anul viitor să se treacă la experi
mentarea industrială a acestei teh
nologii, care va conferi o mai mare 
stabilitate în timp a efectului de 
neșifonare. Alte cercetări vizează 
o mai bună păstrare a formei pro
dusului și o stabilitate superioară a 
efectului de tratare.

• Ridicarea gradului de neșifonabîlifafe a 
țesăturilor • Celofibră de calitate superi
oară • Ameliorarea fibrei de lînă ® Mai 

buna folosire a maselor plastice

— în cadrul creșterii cu 50— 
55 la sută a producției globale 
a industriei ușoare în timpul 
cincinalului, producția de țe
sături urmează să fie sporită 

i cu 30 la sută, iar cea de trico
taje cu 50 la sută. Ce sar
cini stau în fața cercetării ști
ințifice din acest domeniu și, 
mai ales, cum vedeți posibili
tatea măririi aportului insti
tutului la realizarea acestor 
importante obiective ?

cercetările uzinale la întregi
rea gamei de produse textile ? 
Ce anume carențe se cer re
mediate în activitatea acestor 
unități și cum ar putea fi în
lăturate ?

— Intr-adevăr în planul cin
cinal industriei textile îi revin 
sarcini importante pe linia crește
rii cantitative și calitative a pro- 
dV.‘..x,ei, ceea ce face ca întreprin
derile de acest profil să se afle în 
fața unei schimbări importante, a 
structurii bazei de materii prime, 
a proceselor tehnologice, în vede
rea producerii în țară a unor pro
duse textile cu totul noi. Ca atare, 
cercetările institutului nostru se 
desfășoară pe mai multe direcții 
și anume : elaborarea unor tehno
logii originale, evitîndu-se achizi
ționarea costisitoare de licențe 
străine, realizarea de noi produse 
textile, îmbunătățirea calității pro
ducției etc.

Prelucrarea fibrelor sintetice (re- 
lon, melană, teron) și a celofibrei 
românești a necesitat elaborarea 
din timp a unor tehnologii adecva
te. în vederea ameliorării calității 
linurilor au fost efectuate diverse 
studii privind valorificarea superi
oară a numeroase sorturi de lînă 
fină, semifină și semigroasă, linuri 
scurte etc. In viitor se preve
de și îmbunătățirea prelucrării 
Viului și cînepei, precum și valori- 
ijcarea unor materii prime nefolo
site pînă acum, așa cum Sînt, de 
pildă, tulpinile inului cultivat pen
tru ulei.

Totodată, cercetătorii noștri con
tribuie nu numai la elaborarea de 
noi tehnologii, dar și la ameliora
rea unora dintre cele existente, 
de pildă, la îmbunătățirea tehno
logiilor de tratare a țesăturilor din 
celofibră cu substanțe care să le 
reducă gradul de șifonare, calitate 
extrem de solicitată de cumpără
torul de azi pentru economia de 
timp și plusul de eleganță pe care 
le asigură. Problema neșifonabili- 
tății este actualmente deosebit de 
importantă, datorită faptului că 
folosirea fibrelor de celuloză arti
ficială pentru producerea articole
lor1 de îmbrăcăminte a căpătat, în 
îht-țeaga lume, o extindere din ce

— Pentru ca investigațiile româ
nești din acest domeniu să țină 
pasul cu nivelul mondial este nece
sară o continuă perfecționare și 
specializare a cercetătorilor noștri. 
Or, aceasta nu se poate realiza de- 
cît printr-o stăruitoare muncă de 
informare și documentare, de cu
noaștere a literaturii de speciali
tate care apare în diverse țări.

Căutăm să îmbunătățim perma
nent sistemul informațional tehnic 
și să organizăm în același timp 
cursuri de perfecționare pentru 
întreg personalul de cercetare și 
auxiliar cercetării. Efectele acestei 
munci se vor face vizibile în nive
lul lucrărilor elaborate.

La lărgirea sferei acestor preo
cupări pot contribui desigur într-o 
mare măsură și cadrele de specia
litate din laboratoarele uzinale. 
Cred că și acești specialiști ar pu
tea contribui în mod substanțial, 
mai ales la prevenirea, împiedica
rea și suprimarea defectelor de 
fabricație, la ameliorarea calității 
semifabricatelor, a produselor fi
nite și a tehnologiilor existente, la 
studierea posibilităților de rațio
nalizare a exploatării mașinilor în 
vederea creșterii producției și pro
ductivității muncii, la descoperi-

rea de noi aplicații ale tehnologi
ilor existente etc. Ei ar putea lua 
parte și la anumite investigații 
privind punerea la punct a unor 
noi tehnologii și produse, care să 
înlocuiască pe cele existente, ca și 
la folosirea mai rațională a subpro
duselor de fabricație etc. De fapt, 
de problemele concrete care se pun 
în fața producției depind amploa
rea și complexitatea cercetărilor 
din cadrul laboratoarelor uzinale 
textile. De asemenea, cred că a- 
cestea ar trebui să aibă o bază mai 
profundă de concepțieK tehnică, vi- 
zînd nu numai modul exterior de 
prezentare a produselor și a unor 
indici fizico-mecanici restrînși.

Laboratorul uzinal textil ar pu
tea să întreprindă în mai mare 
măsură cercetări legate de intro
ducerea în producție a noi pro
duse auxiliare necesare îmbunătă
țirii tușeului, pentru reducerea 
încărcării electrostatice a pro
duselor din fibre sintetice, a 
tendinței de murdărire a acestora 
etc. Asemenea preocupări ar con
tribui, pe de o parte, la o delimi
tare mai justă a profilului unor 
asemenea unități, iar pe de altă 
parte și la precizarea atribuțiilor 
care revin unui institut de cerce
tare specializat. La noi se face 
simțită o rămînere în urmă și în 
ce privește fabricarea maselor plas
tice pentru finisarea textilelor, a 
adezivilor, precum și a siliconilor.

Mai sînt și alte carențe care se 
cer, de asemenea, remediate. Acti
vitatea de concepție și proiectare 
a noilor mașini textile în cadrul 
Ministerului Industriei Construcți
ilor de Mașini, de pildă, operație . 
la care colaborăm și noi. decurge 
încă destul de lent. Din cauza ter
giversării în asimilare a acestora, 
soluțiile adoptate sînt depășite mai 
totdeauna de noile realizări ale 
tehnicii. Totodată, unele mașini 
(de pildă războaiele de țesut bum
bac, mașina de filat cu inele pentru 
lînă pieptănată), o dată introduse 
în fabricație, nu mai sînt îmbună
tățite substanțial pe parcurs din 
cauză că M.I.C.M. nu posedă o bază 
de cercetare propriu-zisă pentru 
construcția de mașini textile.

Cooperarea institutului cu între
prinderile, care se realizează în- • 
deosebi prin aplicarea rezultatelor 
cercetărilor în producție, ca și prin 
efectuarea de studii în colaborare 
cu specialiștii din producție, pe li
nia asistenței tehnice poate fi încă 
mult intensificată. Este de do
rit ca în viitorul apropiat aceas
tă cooperare să se îmbunătățeas
că substanțial. în acest sens, ar fi 
util ca solicitările întreprinderilor 
pe linia ajutorului tehnic să fie 
mai bine dozate. Multe dintre aces
te probleme pot fi rezolvate les
ne printr-o colaborare a întreprin
derilor cu profil productiv de 
aceeași specialitate.

Urmărind crearea de bunuri ma
teriale la nivelul atins pe plan 
mondial, cercetătorii textiliști 
sînt hotărîți să contribuie la pro
gresul acestei importante ramuri a 
economiei noastre naționale.

Uzinele „Vulcan" din Capitală: aspect din sectorul de montaj al reductoare- 
lor pentru unitățile de pompaj (Foto Agerpres)

Uzinele „Vulcan" din Capitală: aspect din sectorul de montaj al reductoare- 
lor pentru unitățile de pompaj (Foto Agerpres)

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 9 LUNI

Beton preparat
din zgură 
expandată

Pînă în dimineața zilei de 28 
septembrie, peste 40 de întreprin
deri industriale din Capitală au 
îndeplinit planul pe primele trei 
trimestre ale anului la producția 
globală, marfă și productivitatea 
muncii.

Printre acestea se află uzina de 
țevi „Republica", uzina de anvelo
pe „Danubiana", fabrica de mase 
plastice „Muntenia", întreprinde
rea „Industria bumbacului", fabri
cile de medicamente „Galenica" și 
„Tableta".

loare va fi de peste 66 milioane 
lei. Printre unitățile caro au adus 
o contribuție importantă la obține
rea acestor rezultate se numără 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Suceava, întreprinderea mi
nieră Vatra Dornei, Fabrica de 
confecții și' Uzinele textile „Moldo
va" din Botoșani și altele.

(Agerpres)

în alte întreprinderi nu defec
țiunile mecanice atîrnă greu în ba
lanța utilizării mijloacelor tehni
ce, Ci nefolosirea deplină a capa
cității lor de producție, ca urmare 
a neajunsurilor în domeniul orga
nizării procesului tehnologic. De 
pildă, cum sînt încărcate utilajele 
la unele secții ale Combinatului 
de fibre artificiale din Brăila ? 
Numărul de mașini de. filat 
aflate în funcțiune în luna 
august a fost în medie de nu
mai 30, față de 41, prevăzute a 
lucra. Cauzele sînt de ordin su
biectiv — calificarea necorespunză
toare a unor muncitori noi anga
jați, aprovizionarea defectuoasă 
a locurilor de muncă, programarea 
fără discernămînt a producției. 
Subestimând posibilitățile colecti
vului și amînînd aplicarea unor 
măsuri hotărîte pentru respecta
rea disciplinei tehnologice, condu
cerea combinatului tolerează per
petuarea unei situații regretabile 
privind gradul de utilizare a fon
durilor fixe, ■ îritîrziind recuperarea 
sumelor investite.

Tot în legătură cu programarea 
judicioasă a producției și încărca
rea cît mai deplină și uniformă a 
utilajelor se ridică și problema 
echilibrării schimburilor. Mai sînt 
întreprinderi — Uzina mecanică 
Timișoara, Fabrica de mașini-uncl- 
te și agregate București, unele uni-

O interesantă experiență a 
fost efectuată de către con
structorii hunedoreni la unul 
din noile blocuri de locuințe 
care se construiesc, în pre
zent, în orașul Deva. Ultimul 
nivel al blocului, care numă
ră nouă etaje, a fost execu
tat prin metoda cofrajelor 
glisante, folosindu-se ca ma- 
*#rial de construcție beton 
preparat din zgură expandată. 
Acest tip de beton are o gre
utate redusă, iar folosirea lui 
nu necesită termoizolații la 
exteriorul pereților. După cum 
apreciază specialiștii expe
riența, efectuată pentru pri
ma dată în țară, ar putea con
stitui un punct de plecare 
pentru viitoare studii și expe
rimentări, în vederea extinderii 
acestui material de construc
ții la blocuri cu puține nivele, 
sau la ultimele etaje ale clă
dirilor înalte. (Agerpres)

★

După cum am fost informați la 
Ministerul Petrolului, planul de fo
raj pe primele 9 luni ale anului a 
fost îndeplinit și depășit. Pînă 
acum sondorii au reușit să foreze 
peste prevederile la zi 36 000 de 
metri. Realizarea mai devreme a 
sarcinilor de plan se datorează în 
primul rînd depășirii vitezei de fo
rai Pe primele 8 luni cu 7,3 la sută.

★

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
La Direcția regională de statistică 
s-a făcut bilanțul realizărilor obți
nute de întreprinderile industriale 
și organizațiile economice din re
giunea Suceava pe 9 luni. Planul 
producției globale și marfă pe 
primele trei trimestre ale anului a 
fost realizat cu 5 zile mai devre
me. Pînă la sfîrșitul acestei luni, 
întreprinderile vor produce peste 
plan 6 500 tone pirită, aproape 
3 000 tone barită, 2 600 tone celu
loză, 325 tone plăci fibrolemnoase, 
însemnate cantități de fire, țesă
turi de bumbac, mobilă, încălță
minte și alte produse, a căror va-

Insilozarea furajelor la cooperativa agricolă din comuna Malu, raionul 
(Foto : M. Cioc)

cu . atît 
expuse

de stru- 
general, 

podgoriile

mai mult culesul, 
boabele sînt mai 
degradării.

Intereseaza, 
primul rînd, cum este 
producția de struguri 
din acest an, dacă ne 
putem aștepta la vi
nuri bune.

— Producția 
guri este, în 
bună. în toate 
se obțin recolte mulțu
mitoare, iar în unele 
locuri chiar superioare 
celor din anii trecuți. 
Dar ca să rezulte un vin 
corespunzător, specific 
fiecărei podgorii, se cere 
ca boabele să aibă un a- 
numit conținut de zahăr. 
Or, din acest punct de 
vedere nu se stă tocmai 
bine. Lucrurile sînt ex
plicabile. In acest an a 
plouat mult, iar timpul 
nu a fost îndeajuns de 
călduros. Aceasta a îm
piedicat acumularea unor 
cantități corespunzătoare 
de zahăr în struguri. Vom 
avea, prin urmare, vinuri 
mai ușoare și mai subțiri. 
Există însă un neajuns 
mai mare. în unele pod
gorii cum sînt Odobești, 
Iași, Miniș, Drăgășani, 
Dealu-Mare și altele, tot 
datorită ploilor,, strugurii 
au fost atacați de muce
gai, ceea ce impune o a- 
tenție mai mare la cules 
și vinificare.

— întrucît sîntem 
în plină campanie de 
recoltare a struguri
lor, ce se indică în ce 
privește momentul 
executării acestei lu
crări în diferite pod
gorii ?

— Ca o notă generală, 
se impune grăbirea re
coltatului. Și iată de ce. 
Chiar fără să fi acumulat 
o cantitate suficientă de 
zahăr, strugurii, în ma
joritatea podgoriilor, au 
ajuns la maturitate. Dacă 
sînt lăsați în continuare 
pe butuc, se obține o con
centrare a sucului din 
boabe, dar aceasta duce

la o scădere a producției 
cu 5—20 la sută, ceea ce 
nu este, în toate cazurile, 
economic. Și la noi, pre
cum și în alte țări, 
se urmărește obținerea 
unor vinuri ușoare, plă
cute din punct de ve
dere al aromei și gus-

strugurilor nu se pot rea
liza tipurile corespunză
toare de vinuri specifice 
acestor podgorii. Un mo
tiv important, care anul 
acesta obligă în plus 
grăbirea recoltatului îl 
constituie atacul de mu
cegai. Cu cît se întîrzie

tunci cind intervalul de 
timp pînă la prelucrare 
este mai mare de 3—4 
ore, sau cînd strugurii 
sînt puternic atacați de 
mucegaiuri, vor fi tratați 
cu o treime din cantita
tea de bioxid de sulf ce 

aplică la vinificare.

lor se recomandă folo
sirea maielelor de drojdii 
selecționate. Pentru ca 
fermentarea să decurgă 
normal, se va urmări zil
nic temperatura și densi
tatea mustului.

După terminarea fer
mentației tumultuoase, vi
nurile se vor trage ime
diat de pe drojdia groasă
,și li se vor aplica îngri
jirile obișnuite de um
plere a vaselor, sulfitare, 
egalizare și cupajare.

de vinificație, inclusiv 
organele de control sa
nitar, să urmărească 
nu se facă abuzuri.

să

VOM AVEA UN VIN BUN
DIN NOUA RECOLTA?

In podgorii a început culesul strugurilor. Este 
o lucrare tot atît de importantă ca oricare alta 
din agricultură. Culesul și vinificația trebuie fă
cute cu multă răspundere pentru a se asigura 
obținerea unor vinuri de bună calitate, care să 
corespundă exigențelor consumatorilor. In acest 
an recolta este bună. Insă din cauza ploilor, în 
multe locuri strugurii au fost atacați de mu
cegai. In asemenea condiții se impune ca vini- 
ficarea să se facă cu mai multă grijă. Ce tre
buie întreprins ? Referitor la această problemă, 
am adresat cîteva întrebări tovarășului VALE- 
RIU POPA, directorul Institutului de cercetări 
hortiviticole.

tului. Or, acest lucru se 
poate realiza numai fă- 
cînd culesul strugurilor 
la coacerea deplină și nu 
la supracoacere. Lăsîn- 
du-i prea mult timp pe 
butuc, ei se stafidesc, 
pierd o parte din sucul 
boabelor, iar vinul rezul
tat este greu, fără a mai 
pune la socoteală pierde
rea de recoltă care este 
destul de mare. Sînt jus
tificate asemenea scăderi 
de recoltă numai în pod
goriile Cotnari, Murfat- 
lar, Alba Iulia, unde 
fără o supramaturare a

să vă— Am vrea 
referiți la modul cum 
trebuie făcută vinifi- 
carea strugurilor din 
viile în care s-a sem
nalat atacul de mu
cegai.

— Strugurii se vor 
transporta spre centrele 
de prelucrare întregi, în 
lădițe sau ciubere, evi
tîndu-se încălzirea lor 
prin ținere la soare. A-

Pentru vinurile roșii 
și aromate se mai reco
mandă culegerea în prea
labil și vinificarea sepa
rată a strugurilor puter
nic atacați de boli, precum 
și a celor murdari de pă- 
mînt, cum sînt ciorchinii 
de la baza butucului.

în toate cazurile, la 
prelucrarea strugurilor, 
mai ales atunci cînd se fo
losesc prese cu randament 
mare, este necesară se
pararea mustului pe frac
țiuni, pentru că numai în 
felul acesta se vor putea 
obține vinuri de bună 
calitate. Mustul trebuie 
și el supus, înainte de a fi 
trecut la fermentare, u- 
nor operații de prelu
crare, cum sînt: limpezii 
rea și aplicarea corecții
lor de compoziție, legal 
admise.

Datorită 
deosebite 
spontane 
bacterii, care poate deter
mina ușor, anul acesta, o 
scădere a calității vinuri-

a 
de

dezvoltării 
microflorei 
drojdii și

— Este necesar ca 
mustul să fie tratat 
cu anumite doze de 
bioxid de sulf. în- 
tr-una din anchetele 
„Scînteii", specialiș
tii și-au exprimat pă
rerea că această sub
stanță alterează gus
tul vinului și dău
nează organismului. 
Ce trebuie întreprins 
pentru aplicarea co
rectă a acestor trata
mente? •’

— In primul rînd, bio
xidul de /sulf , este ne
cesari pentru . a asigura 
limpezirea vinurilor și 
stabilitatea în timpul 
păstrării. Dozele, admise 
sînt bine precizate de 
legile în vigoare. Numai 
că se întîmplă ca unii 
din acei care fac vinifi
cația să folosească doze 
mai mari și în’asemenea 
cazuri bioxidul de sulf 
dăunează vinului și apoi 
organismului, consumato
rului cauzîndu-i dureri 
de cap . și arsuri la 
stomac., In acest an, 
cînd unii struguri sînt a- 
tacați de mucegai, există 
tendința de a folosi can
tități exagerate de bioxid 
de sulf. Intr-adevăr, în 
asemenea condiții este 
necesar ca doza să fie 
sporită, dar specialiștii 
și toți cei care răspund

— în împrejurările 
din acest an, datorită 
unor condiții natura
le deosebite, o parte 
din producția de stru
guri de masă se vini- 
fică. Cum trebuie fă
cută prelucrarea lor ?

— Prelucrarea strugu
rilor de masă impune o 
grijă deosebită, avînd în 
vedere conținutul lor 
mai redus în zaharuri și 
aciditate, procentul ' ridi
cat de substanțe azotate, 
timpul mai călduros cînd 
se culeg. Aceștia sînt 
tocmai factorii care, în 
ansamblu, favorizează ac
tivitatea microorganis
melor dăunătoare. în ca
zul musturilor care fer
mentează este necesar să 
se stabilească destinația 
cu mult discernămînt. 
Cele care asigură obține
rea de vinuri și se înca
drează în caracteristicile 
prevăzute se vor prelucra 
după schema 
a vinurilor 
Musturile din 
rezulta vinuri 
alcoolică, cu
normal în extract sau a- 
ciditate, se vor fermenta 
urmînd ca, în continuare, 
să fie trecute la distilare. 
Vinurile noi, destinate 
distilării, nu se vor sul- 
fita. De aceea, se va or
ganiza distilarea lor în 
cel mai. scurt țimp de la 
terminarea

Respectînd 
comandările 
și folosind
proprie, lucrătorii din vi
nificație vor asigura va
lorificarea integrală a re
coltei de struguri și ob
ținerea de vinuri de ca
litate superioară.

tehnologică 
albe, seci, 
care, nu pot 

cu tărie 
conținutul

fermentației, 
cu grijă re- 
specialiștilor 

experiența

tăți din industria ușoară — y- 
în schimbul I mai ales și 
schimbul II se realizează 80—9l 
sută din planul zilnic, iar în sch; 
bul. III aproape nimic.- D'rsigur. 
meni nu pledează- pentru extih. 
rea lucrului în schimbul de noap 
te. Dar, în condițiile în care pla
nul se îndeplinește uneori „pe 
muche”, cînd nu se respectă gra- 

' ficele de reparații și de întreți
nere a utilajelor, cred că încărca
rea mai rațională a mijloacelor 
tehnice în schimbul III nu mai 
poate fi amînată. E nevoie să 
se țină seama de faptul că func
ționarea în viteză maximă și ine
gală a unor utilaje provoacă de
teriorarea acestora și pagube. Nu 
susțin că peste tot e necesar 
schimbul de noapte. Dar, acolo 
unde el este legiferat, conducerile 
de întreprinderi au, după părerea 
mea, îndatorirea să-l folosească 
cu un randament cît mai apropiat 
de celelalte schimburi.

Merită abordată și chestiunea 
mijloacelor tehnice care, de cînd 
s-au construit și s-au instalat în 
diverse întreprinderi, niciodată nu 
au produs ceva. Asemenea utilaje 
și mașini inactive reprezintă bani 
imobilizați, care nu fructifică. Ex
celează în acest domeniu unele 
unități miniere și ale? industriei 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice, petrolului. Utilajele date 
disponibile se ridică în iprezent la 
cîteva mii, iar nefolosireja lor pro
voacă cheltuieli nepro/ductive • 
din cauza penalizărilor la împru
muturi restante — surse de majo
rare a prețului de cost al produc
ției. Nu întîmplător, 
rile aparținînd ramu: 
care au asemenea f< 
inactive, au și o situați, 
cătoare din punct de: vec e finan
ciar. Utilajele imobilizai# sînt 
trecute în scripte, formal, 
capitolul: în rezervă sau în ct 
servare. In cele mai multe dir. 
cazuri, asemenea etichetări au 
Iul de a masca lipsa de răspund: 
pentru imobilizarea fonduri! 
materiale ale statului, întrucît per. 
tru ele nu se plătesc amortizării. 
Aparent deci întreprinderile res
pective nu produc daune, deoarece 
prețul lor de cost nu este gre vat 
de aceste amortizări. Dar nunnai 
aparent, fiindcă, în ultimă instan
ță, aceste mașini și utilaje în con
servare și în rezervă blochează 
fondurile economiei. Ceea ce este 
mascat la întreprindere este clar 
și evident la nivel de economie. 
De aceea, aș propune ca toate mij
loacele tehnice, toate fondurile fixe 
să fie supuse amortizării, cu cote 
precise, diferențiate, potrivit na
turii, valorii și ramurii în care fi
gurează acestea.

Ce ar însemna această măsură ? 
întreprinderile și forurile lor de 
resort nu ar mai uza de practica 
trecerii în rezervă sau în conser
vare a' utilajelor, întrucît. această 
escamotare nu ar mai servi la aco
perirea unor neglijențe și pripeli 
atunci cînd se ptieură mijloace 
tehnice. Adoptîndu-se-această mă
sură, cred că ar trebui revizuită și 
metodologia de punere în disperi 
nibilitate a unor mijloace tehnice. 
De ce? Să dăm un caz. Conduce-

• rile unor întreprinderi — Fabric: 
de produse lactate, Uzina de medi 
camente, „Color" și Trustul de ex 
tracție, toate din București — v 
prilejul admiterii la finanțare a 
achiziționării de utilaje, în valoa
re de peste 3,3 milioane lei, au a- 
dus fel de fel de justificări, cum 
ca acestea le-ar fi strict necesare. 
In scurt timp însă, le-au dat dis
ponibile, adică s-au spălat pe mîini 
cum se spune, și au cerut forurilor 
de resort să le redistribuie. Nu 
simțul de prevedere a acționat în 
aceste cazuri, ci lipsa de răspun
dere. Tocmai • în scopul sporirii 
răspunderii conducerilor de între
prinderi pentru angajarea banilor 
la procurarea de utilaje ar trebui 
elaborate normative, care să 
vadă penalizarea directorului, 
nerului-șef, a acelora care nu 
lizcază temeinic oportunitatea 
cerii unor mijloace tehnice.

Nu trebuie uitat că statul 
eforturi deosebite pentru înzestra
rea ramurilor economice cu 'cele 
mai moderne fonduri fixe — parte 
integrantă și preponderentă a avu
ției naționale. De aceea, problema 
folosirii lor cît mai raționale are 
o deosebită însemnătate economi
că. In ultimă instanță, aceste mij
loace tehnice contribuie la crește
rea produsului social, la asigura
rea reproducției socialiste lărgite 
și la ridicarea sistematică a nive
lului de trai al oamenilor muncii. 
Acestei probleme trebuie să i se 
acorde maximă atenție, de ea de- 
pinzînd în măsură importantă di
namismul nostru economic.

treprinde- 
>r citate, 
îrl fixe 
esatisfă-
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Acțiune necesară șl de 
o extremă complexitate, 
perfecționarea învățămîn- 
ului este impusă de rit
ul accelerat al preface- 
or sociale și de pro- 
rsul necontenit al ști- 
'i. O știință modernă 
jupune o tehnică di- 
rtică modernă. Firește, 
e vorba de a părăsi 
istifirat toate prin- 

piile și metodele clasice 
ci de a înnoi spiritul pre
dării și a spori eficiența 
ei, prin întrebuințarea a 
ceea ce știința și tehnica 
modernă oferă procesului 
de învățătură.

Perfecționarea învăță
mîntului sub raportul con
ținutului, al tehnicii di
dactice și, implicit, al 
procesului de pregătire a 
viitorilor profesori, repre
zintă după cum se știe 
principala sarcină trasată 
școlii și pedagogiei de 
Congresul al IX-lea al 
partidului. Universitatea 
și institutul nostru s-au 
angajat, în ultimul timp, 
cu temeinicie pe acest 
drum. Articolul de față își 
propune să se ocupe de 
o latură a cuprinzătoarei 
acțiuni de perfecționare 
a procesului de învăță- 
mînt — cea referitoare la 
pregătirea pedagogică 
practică a viitorilor profe
sori.

Dacă prin cursurile de 
pedagogie generală și 
specială (metodică) se a- 
sigură latura teoretică a 
culturii pedagogice a stu
denților, prin practica în 
școli se realizează pregă
tirea ped;agogică aplica
tivă (practică). Cursurile 
formează viitorilor prole
sori o concepție pedago
gică științifică ; practicii 
îi revin/ 1 isiunea de a-i 
înzestrA 
comp. 
dacti 
piicj® J) 
și ccfe^ 
copeiv, jI 
nile «jievilor, de a realiza

:puneri logice, convin- 
itoare și interesante, de 

utiliza în lecții mij- 
icele audio-vizuale, 
.iceperea de a organiza 

,i conduce activitățile 
pionierești ș.a. Formată 

xoe baza culturii teoretice 
ș:i contribuind la comple- 
terrea ei, cultura pedago- 
gi-că practică este deter
minantă pentru punerea 
în: valoare a pregătirii
profesorului și pentru 
succesul în activitatea la 
catedră. Studenții, viitori 
profesori, nu pășesc sau 
nu trebuie să pășească la 
efectuarea practicii peda
gogice doar pentru „a ve
dea și a ține lecții’ sau 
numai pentru „a se fa
miliariza cu școala', cum 
se spune sau se 
uneori, ci pentru o activi
tate intensă și cu înaltă 
valoare formativă : însu
șirea principalelor ele
mente ale culturii peda
gogice practice.

Valoarea educativă a 
unei activități școlare sau 
universitare nu depinde 
numai de timpul care 1 se 
acordă și de efortul de
pus, ci și de p.estigiul ei. 
Or, practicr. pedagogică 
a studenților, care a lipsit 
luA timp din programul u- 
niversităților, pentru ca

i ■ un sistem 
a abilități di- 

educative : 
de a -stimula 

clasa, de a des- 
cultiva aptitudi-

apoi să fie pusă uneori 
în discuție sub raportul 
finalității ei, a înregistrat, 
după părerea mea, o di
minuare de prestigiu. Ne
cesitatea practicii peda
gogice în formația viito
rului profesor nu mai are 
nevoie de demonstrație : 
și experiența învățămân
tului nostru și experiența 
pedagogică mondială 
i-au determinat clar locul 
și rolul. Merită în schimb 
discutată și atent studiată

Introducerea mijloace
lor audio-vizuale în des
fășurarea practicii peda
gogice este o inițiativă 
mai veche a institutului 
nostru — și a condus anul 
acesta la concluzii intere
sante. Pînă acum au fost 
inițiați în mînuirea mijloa
celor audio-vizuale toți 
membrii catedrei de pe
dagogie iar în continuare, 
vor fi pregătiți toți meto- 
diștii institutului și ai uni
versității. în același scop.

problema perfecționării 
practicii pedagogice, din 
punct de vedere al orga
nizării, al desiășurării și 
valorii ei educațive. în
ceputul ar trebui făcut, 
cred, priiltr-un sistem de 
măsuri menite să crească 
prestigiul practicii peda
gogice. In continuare 
s-ar putea recurge la cer
cetări care să anga
jeze și pe. foștii stu- 
denți, aflați astăzi la ca
tedre ; mai bine decît 
alții, ei ne-ar putea spune 
în ce direcții esențiale să 
orientăm perfecționarea 
practicii pedagogice.

în legătură cu aceste 
probleme deosebit de im
portante care privesc pre
gătirea viitorilor profesori, 
activitatea universității 
ieșene, a institutului nos
tru pedagogic s-a îndrep
tat spre următoarele di
recții : reorganizarea ca
binetului pedagogic și 
dotarea lui în raport cu 
progresele tehnicii mo
derne ; introducerea pe 
scară largă a mijloacelor 
audio-vizuale în desfășu
rarea practicii pedagogi
ce a studenților ; stabili
rea unei colaborări mai 
fecunde între specialiștii 
universității, ai 
tului pedagogic și 
sorii școlilor de 
sporirea ponderii 
tății educative în 
practicii. Astfel, pentru a 
se evita dispersarea mij
loacelor materiale și a 
eforturilor cadrelor didac
tice ale celor două cate
dre de pedagogie, înce- 
pînd din noul an univer
sitar va funcționa o sin
gură catedră și un singur 
cabinet pedagogic, cu o 
încadrare și o dotare co
respunzătoare. Pînă la 
sfîrșitul anului 1966, cabi
netul pedagogic va dis
pune de un sistem de in
stalații și amenajări care 
vor înlesni efectuarea 
unor experiențe anticipa
tive, folositoare deopotri
vă practicii pedagogice 
și învățămîntului mediu. 
De asemenea, șe amena
jează o sală de înregis
trări-- de lecții, cursuri șl 
șeminarii, cu 40—45 de 
locuri, dotată cu toate in
stalațiile acustice nece
sare, cu o bandotecă rea
lizată potrivit cerințelor 
practicii pedagogice ș.a.

WIBI ; Jr■
s-a început o acțiune de 
durată și de proporții : 
inițierea tuturor studenți
lor în folosirea magneto
fonului, a picupului, a a- 
paratului de filmat. Stu
denții întîmpină cu interes 
această pregătire tehnică, 
asigurîndu-ne că, ajunși 
în școli, vor promova și 
vor utiliza mijloacele au
dio-vizuale atît la lecții, 
cît și în activitatea so- 
cial-culturală. O direcție 
nouă în care magnetofo
nul începe să fie între
buințat o constituie înre
gistrarea lecțiilor studen
ților practicanți, precum 
și analizele de lecții. Stu
dierea acestor înregistrări 
va constitui un material 
documentar interesant 
pentru elaborarea unor 
lucrări științifice (de doc
torat sau de grade didac
tice) și pentru perfecțio
narea practicii. Pe bază 
de înregistrări se vor pu
tea studia, de exemplu, 
în mod riguros, densitatea

lecțiilor (volumul cunoș
tințelor transmise la du
rata predării și la vîrsta 
elevilor), frecvența erori
lor de formă, a celor de 
conținut, calitățile și scă
derile vorbirii practican- 
ților etc.

îmbunătățirea practicii 
pedagogice pune însă și 
alte probleme, aflate de 
asemenea în atenția spe
cialiștilor din institut. 
Pentru a determina asimi
larea temeinică a princi
piilor 
consider 
sigurăm 
cursurile 
generală 
dagogie 
continuare, unitatea din
tre cultura teoretică furni
zată de universitate și 
cea aplicativă obținută în 
timpul practicii, în școli. 
O analiză comparativă e- 
lementară între etapele 
pregătirii pedagogice a 
studenților 
generală 
practică — practică pe
dagogică) ne convinge că 
în această direcție unita
tea de orientare se va ob
ține treptat și pe baza 
unor eforturi reciproce. 
Cabinetul pedagogic își 
propune, de aceea, să 
angajeze profesorii școli
lor de bază în cercetările 
științifice pe care le în
treprinde și, în același 
timp, să stimuleze parti
ciparea metodiștilor uni
versității noastre la
cercurile pedagogice și la 
ședințele comisiilor pe
materii din școli. Se va 
urmări, de asemenea, 
creșterea ponderii și a 
calității practicii educati
ve a viitorilor profesori 
prin participarea activă 
la organizarea și desfă
șurarea activităților pio
nierești, a orelor de diri- 
genție, a serbărilor șco
lare, a consfătuirilor și 
întîlnirilor cu părinții.

pedagogice noi, 
că trebuie să a- 
unitatea dintre 
de pedagogie 
și cele de pe- 
practică și, în
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— Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar : — A fost odată... „Fata moșului 
cea cuminte". Povestește artistul po
porului Costache Antoniu. — O școală 
fără arhive.
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(comple-

Un concert inaugural care cu
prinde lucrări de : Pascal Ben- 
tolu (Simfonia op. 16), Beethoven 
(Concertul pentru pian și orches
tră nr. 3 în do minor) și Schu
mann (Simfonia a IV-a în re 
minor) ne îndreptățește curiozita
tea de a răsfoi repertoriul pri
melor luni ale stagiunii, ne în
dreptățește să sperăm că 
programele vor asigura în conti
nuare diversitatea evolutivă, echi
librul 
cunoscut

o 
concert 

sau Andricu, o nouă sim- 
de Bentoiu sau Vieru tre- 

interesul iubitorilor de mu- 
Și dacă am răsfoit reper-

nouă, 
un 
stera 
fonie 
zesc 
zică.
toriul filarmonicii înainte de a 
asigura cronica de concert, pu
tem să aruncăm o privire și 
asupra programelor de sală pe 
care le dorim înnoite în aprecieri, 
în analize... Veșnica lor retipări
re, exactitatea reproducerii din 
vechile programe, fiind diferită 
doar combinația în care apar, nu 
ne pot mulțumi; îmbunătățirea 
lor merită a fi un obiectiv în 
atenția celor ce le supraveghea
ză alcătuirea.

Așadar, filarmonica și-a des
chis stagiunea. Lucrarea lui Ben- 
toiu este muzică, relevînd mai 
ales în primele două părți o 
unitate stilistică, o maturitate în 
zămislirea incandescentelor, a 
sonorităților de adîncime. O idee 
muzicală a părții expozitive își 
găsește rezolvarea în variațiunile 
finale, iar partea mediană, într-o 
atmosferă de poem, conchide și

caută să pregătească intensită
țile. Fără îndoială, compozitorul 
își definește stilul, și-l impune 
stabilind — dacă ne gîndim la 
poemul simfonic „Luceafărul'/ la 
concertele de pian — o confrun
tare cu inovațiile, cu mobilită /ie 
timbrale, ritmice, 
concepției sale mai 
vările profunde, 
firești.

Mircea Basarab a 
expresia liniilor fundamentale ale 
simfoniei lui Bentoiu, dar fuziu
nea cu orchestra, poezia parti
turii, contrastele s-au relevat mai 
ales în lucrarea lui Schumann, 
în acel final învolburat, 
culminație de avînt și 
ranță.

Julius Katchen, solist 
certului de Beethoven, a 
rect, mult prea corect 
apariția sa anterioară ; un pianist 
cu temperament, care se risipește 
însă înainte de a pătrunde 
în miezul lucrării, care strălucește 
la părțile tehnice, captînd mai 
puțin prin expresivitate ; cu totul 
aparte, liniștită, profundă, amplă, 
a sunat însă simpla Sarabandă 
a lui Bach, piesă cîntată ca su
pliment, căreia Katchen i-a dat o 
austeră interpretare.

Fără îndoială, acest corjțert 
inaugural, care vizează nun;, .oși 
factori pentru buna desfășurare 
a stagiunii, se arată a fi de bun 
augur pentru publicul nostru 
muzical.

Smaranda GEORGESCU

21,30 — Artiști în studio : Aspasia Papatanasiu 
Mavromati (Grecia). Prezintă : Radu 
Beligan.

21.45 — Filmul polițist „Contrabanda" — pro
ducție a studiourilor din Republica De
mocrată Germană, în premieră pe țară.

22.45 — Telejurnalul de noapte.
22,55 — Buletinul meteorologic.
23,00 — închiderea emisiunii.

SCOARJELE ROMANEȘTI

ARTISTIC POPULAR

Deschiderea
stagiunii 

Teatrului de Operă 
și Balet .

Teatrul de Operă și Balet 
și-a deschis miercuri seara 
noua stagiune cu o premieră 
— baletul „Frumoasa din £',*•. 
durea adormită1' de Ce/i- 
kovski. Regia și coregrafia 
sînt semnate de Vasile Marcu, 
iar scenografia de Ofelia Tu- 
toveanu. Conducerea muzicală 
a spectacolului a aparținut di
rijorului Cornel Trăilescu.

(Agerpres)

• ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : 
Patria — 10; 12,45, 15.45, 18,30; 21,15.
• ZORBA GRECUL : Republica — 9,30; 12,30; 15,45, 
Festival — 8,15; 11,30; 14,45; 18; 21,15 la grădină 
— 19, Feroviar 
Excelsior — 9;
• BOCCACCIO 
pili... Iar copiii) 
Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină 
19,30; Grădina „Doina" — lf
• DILIGENȚA : București • 
18,30; 21, Areneje Libertății 
„Dinamo 
lodia — 8,30; 10,30, 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, 
Modern — 8,30, 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21.
• ROMEO JULIETA ȘI ÎNTUNERICUL : Cinema
teca - 10; 12, 14, 16,30.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Lumina 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) — 
8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
• IN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Vic
toria (completare Cazul „D") — 8,30; 11,30: 14,45i 
18; 21,15, Cosmos — 15,30, 18, 20,30, Munca — 
10; 15| 17,45; 20,30, Popular — 10,30, 15; 17,45;
>0,30.
\ CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Cen- 
al — 9; 12,45; 16, 19,30.

CREDEȚI-MĂ OAMENI I : Union 15,30; 18; 20,45. 
PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM- 
NCI : Doina
'1,15; 13,45, 16,15, 18,45, 

Orizont științific nr. 5) 
21.

(A DUHURILOR DIN 
A ȘI TEHNICĂ nr. 
in continuare.

/MINĂ DUPĂ JALUZELE : Giuleștl (comple- 
Ce povestesc apele) « 15,30; 18; 20,30.

— 7,45; 10,45; 13,45; 16,45; 19,45, 
12; 15; 18; 21.

'70 : Luceafărul
— 8,30; 11; 13,30;

(completare Co-
16; 18,30; 21,

I; 11; 13,30; 16;
19,30, Stadionul 

— 18,30, Grădina „Progresul" — 20, Me-

(completare 23 August 1966)
21,15, Volga (comple- 
- 8,45; 11; 13,30; 16;

MARILE SUDULUI —
18 i Timpuri Noi —

» ClINELE DIN BASKERVILLE : Dacia 
tare Cheia succesului) — 8,45—14,45 în continuarei 
16,45; 19; 21,15.
• CASA NELINIȘTITA — cinemascop ! Buzești 
(completare Vizita tovarășului Ciu En-lal în Repu
blica Socialistă România) — 15,30; 18; la grădină
— 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Gri- 
vița — 9,30 i 13 ; 16,30 ; 20, Drumul Sării — 14 ; 
17,15; 20,30.
O MAIGRET ȘI AFACEREA
cegi (completare Basm) — 9; 11,15; 13,30i 16: 18,30; 
21; la grădină — 19, Flacăra (completare Imagini 
din Muzeul pompierilor)
20,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Gloria
(completare Pașii poetului) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, Aurora — 8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 20,15; 
la grădină — 19,30, Floreasca — 9; 12; 15; 18; 21, 
Flamura — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15
(la ultimele două completarea Copiii... iar copiii).
• JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Unirea (com
pletare Tinerețe) — 15,30; 18; la grădină — 20.
© YOYO : Tomis (completare Cazul „D") — 9;
11,45; 15,15; 18; 20,45; la grădină — 19.
• URME ÎN OCEAN : Vltan (completare Vreau să 
știu tot nr. 45) — 15,30; 18; 20.
• THfiRESE DESQUEYROUX : Arta (completare 
Pașii poetului) — 9; ll,15i 13,30; 16i 18,30; 20,45; 
la grădină — 19,30.
• SUZANA ȘI BĂIEȚII : Miorița (completare Vi
zita conducătorilor de partid șl de stat în regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară) — 9; 11,15; 13,30-, 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• 5 000 000 DE MARTORII: Moșilor (completare 
O lacrimă pe obraz) — l5,30i 18; 20,30.
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ: Crîngași — 15,30; 
18,15; 20,45.
• REPULSIE : Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
• CELE DOUĂ ORFELINE : Colentina (completare
Punct de gravitație) — 15,30; 1)1,45; la grădină
— 20, Grădina , Piogresul-Parc" — 19,30.
• ȚARA FERICIRII : Rahova (completare Orizont 
științific nr. 5) — 15,30, 18; la grădină — 20,15.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Progresul 
(completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 
15,30; 18; 20,45.

SAINT FIACRE : Bu-

101 12,15; 15,30! 18i

• FIII „MARII URSOAICE” — cinemascop ; 
(completare Ghldrinul) — 15,30; 18; 20,30.
• TUDOR — cinemascop (ambele serii) : Ferentari 
— 16; 19,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : Cotroceni (com
pletare Un secol și multe milenii) — 15,15; 18;
20,45, Buzești — 10; 12.
• IDIOTUL : Pacea — 15,45; 18; 20,15.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR” — cine
mascop : Grădina „Moșilor" — 19.
• FANTOMAS — cinemascop : Grădina „Vitan"

• Sala Palatului : RIGOLETTO (spectacol prezen
tat de Teatrul de Operă și Balet) — 19,30,
• Teatrul de stat de operetă i LOGODNICUL DIN 
LUNA 19,30.
® Teatrul Național „1. L. Caragiale" (sala Come
dia) i O SCRISOARE PIERDUTĂ — 19,30, (sala
Studio) : ÎNTlLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
e Teatru) de Comedie : INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu or. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ - 19,30 (sala din str. Al Sahia nr. 
76 A) : SFÎNTU MITICĂ BLAJINU — 20.
0 Teatrul „C. I- .Nottara" (sala Magheru) : SONET 
PENTRU O PĂPUȘA - 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY - 19,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) :
KATIA ȘI CROCODILUL - 16,30.
Academiei) : GULIVER ÎN ȚARA
— 17.
• Teatrul 
REVISTA
• Circul
• Patinoarul 23 August :

, (spectacol artistic sportiv, prezentai de Ansamblul 
de patinaj artistic din Kiev) « 19,30,

(sala din str.
PĂPUȘILOR

(sala Savoy) ;satfric-muzlcal „C. Tănase1 
DRAGOSTEI - 20.

de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.
FEERIE PE GHEAȚA

u-

Considerată ca album 
de artă, noua carte pu
blicată de Editura Meri
diane — Scoarțe româ
nești — se recomandă 
prin calitățile sale deo
potrivă publicului larg 
ca și specialiștilor. Pa
gină după pagină ea 
trezește interes și admi- 
rafie. Reproducerile sînf 
bine realizate, ne in
cintă, le găsim fru
moase ; culorile fari, ce 
ne rămîn în minte mul
tă vreme după ce am în
chis acest volum anto
logic, stau întotdeauna 
în fericite raporturi de 
armonie, sub semnul e- 
chilibrului și al distinc
ției : aparatul de foto
grafiat și tipografia nu 
le-au trădat.

Autorii prefeței, care 
e o competentă introdu
cere în materie — 
Paul Petrescu și Paul 
H. Stahl — arată că 
scoar|a a apărut în 
casa țăranului cu
milul scop practic de a 
înveli perefii și de a 
ține astfel de cald, în
locuind scoarja de co
pac de la care a preluat, 
o dafă cu funefiunea, și 
numele. înlr-adevăr, 
preocuparea arfistică se 
manifestă mai tîrziu, dar 
capătă cu rapiditate o 
mare dezvoltare, pentru 
că dimensiunile mari ale 
scoarței, ce ocupa ade
sea trei din pereții încă
perii, ofereau geome
triei Inventive a omului 
cele mai largi posibili
tăți de desfășurare.

Primind de la 
nu numai materia 
(lîna) sau culorile 
tale de nuc, fei, 
ori șofran, ci șl sugesti
ile de forme pe care le 
foloseau, ingenios sinte
tizate, ca motive de or
namentație, creatoarele 
populare au semăna) în 
cîmpul scoarjei, cu o sa
vantă și grat'oasă 
plină în raport cu 
poziția generală, 
ginea omului, a 
zei, a florilor șl anima
lelor, obfinînd un efect 
decorativ cu toiul origi
nal, neîntilnil la alte po
poare. Din confruntarea 
cu viața trăită tn natură, 
ornamentul a preluat

nafură 
primă 
vege- 
roaibă

disci- 
com- 
ima- 
frun-

forma naturală (păstrată 
în scoarțele oltenești), 
redusă apoi la esența ei 
geometrică (mai ales în 
Moldova) ; mîna care 
îmbina meșteșugit firele 
colorate asculta de gîn- 
direa artistică cea mai 
abstractă.

Meritul acestui volum 
nu e 
de a 
selecția 
reproduse și de a ne 
informa despre dezvol
tarea și ramificările sti
listic constituite ale 
scoarțelor noastre (mol
dovenești, maramureșe
ne, hunedorene, bănă
țene, oltenești, munte
nești) ; în imaginile lui, 
el ne vorbește despre 
clasicismul artei popu
lare, care, după sute și 
sute de ani de fradijie, 
a atins forme de expri
mare de maximă conci- 
ziune și echilibru.

Această desăvîrșire a 
realizării — imaginație, 
formă, ornamentație, cu
loare, tehnica țesutului 
— nu a alterat cîfuși de 
puțin, în sutele de ani 
de prefacere și înnoire, 
farmecul și ingenuitatea 
invenției (primitive. E un 
semnal ale cărui ecouri 
am dori să aibă rezo
nanță- în rîndurile teme
rarilor „creatori" de mo
dele ai UCECOM-ului 
care, adeseori, își ma
nifestă cu candoare dex
teritatea de a revizui și 
„stiliza* ceea ce au sti
lizat cu mult mai bine 
generații după generații 
de adevărați artiști 
populari, dînd întreaga 
măsură a simțului pentru 
frumos pe care îl are 
poporul român. Ar tre
bui să nu uităm că arti
zanatul e producție în 
serie, adică reproduce
re, pe cîtă vreme arta 
populară implică în pri
mul rînd 
care șl în 
niu avem 
respectăm 
de orice.

Dezvoltarea Indus
triei moderne pe de o 
parte și preocupă'ile 
contemporane în me
diul rural, pe de altă 
parte, nu pot favoriza, 
tn mod firesc, îndelet-

numai 
ne

acela 
incinta prin 

exemplarelor

creația, pe 
acest dome- 
datoria s-o 
mai presus

nicirl manuale — am 
spune rudimentare — ca 
aceea a țesutului la 
războiul de lemn, din 
care au ieșit mirificele 
scoarțe. Iar dacă mai 
sînt destule centre 
populare în care se 
produc scoarțe, obser
văm totuși un proces 
de abandonare a inte
resului pentru specificul 
stilistic al regiunii și, 
paralel, înlocuirea culo
rilor vegetale mai greu 
de pregătit dar miracu
los de frumoase, cu 
vopselele de anilină, 
ușor de procurat. Toaie 
acestea ne fac să ne 
gîndim la atenția spo
rită pe care trebuie să 
o acordăm atît păstrării 
sensului creației popu
lare, cît și meșteșuguri
lor și tehnicilor artistice 
perfecționate printr-o 
strălucită tradiție popu
lară.

Artizanatului trebuie 
să-i cerem să-șl res
pecte atribuția de a re
produce fidel. în serie, 
obiectele de arfă oopu- 
lară (în scopuri comer
ciale) — și să nu-i în
găduim a interveni în 
creație, după cum nici 
unui editor nu-i putem 
lăsa libertatea de a 
transforma după bunul 
său plac operele scrii
torilor clasici sau tex
tele clasice ale folclo
rului literar.

Așteptăm de 
fura Meridiane 
acest izbutii 
ta care au 
Radu Sorin, 
marcabile 
în culori, 
ban,

Noutăți
pentru

la Edi-
— după 

album 
colaborat 
cu 'e-

reproduceri 
Gh. Șer- 

Maria Cordonea- 
nu, L. Lenke. întreprin
derea poligrafică din 
Sibiu — noi volume 
de același nivel și în 
primul rînd. măcar de 
acum înainte. studii 
șl analize estetice cu
prinzătoare (ca. de pildă, 
despre arhitectura sau 
mobila țărănească) — 
în măsură să ne ajute să 
înțelegem mal bine ade
văratele sensuri și va- 
loa-ea produselor artis
tice nationals.

Radu VARIA

„Electrecord' a realizat în 
luna septembrie noi discuri, 
cuprinzînd 
variate.

în urma 
benzi cu 
Schallplatlen 
fost imprimate Simfoniile 
39 în mi bemol major și ni 
în sol minor de Mozart, 
interpretarea orchestiei 
concerte din Amsterdam, sub 
bagheta maestrului de renume 
internațional Karl Bohm.

Din literatura muzicii uni
versale s-a editat un disc cu 
lieduri Iranceze contemporane 
de Ravel, joliver și Frangoix 
dintr-un recital susținut de so
prana Arta Florescu, acompa
niată la pian de Hilda |erea

A apărut și un disc cu reci
talul de arii din operele 
„Bărbierul din Sevilla", „Rigp" 
letto", „Traviata". „Lakm6'r / 
„Boema" în interpretarea so
pranei Magda Ianculescu.

Colecția „Discoteca pentru 
toți" își sporește repertoriul 
cu trei discuri noi cuprinzînd. 
între altele. Dansuri simfonice 
românești de Sabin Drăgoi și 
Achim Stoia, arii de operă în 
interpretarea tenorului timișo
rean Titus Moraru.

Alt disc conține selecțiuni 
din opereta lui Gherase Den- 
drino „Lâsați-mă să cînt”, în 
execuția lui ten Dacian, Vale
ria Rădulescu, Lili Dușescu. 
Constanța Cîmpeanu și Geor
ge Hazgan.

In seria discurilor de muzi
că ușoară „Electrecord" s-au 
înregistrat melodii din Festi
valul San Remo 1966, în exe« 
cutia fraților Antonio șl Salva
tore Biancavilla ; iar din fol
clorul nostru vocal și instru
mental melodii cîntate de Ma
ria Lătărețu. Ștefan Lăzăres- 
cu. Maria Cornescu, ion Bogza 
și alții.

Discofilii își pot procura din 
magazinele specializate noile 
discuri anexe la manualele de 
limbi străine editate în țara 
noastră : discuri pentru învă
țarea limbilor engleză, france
ză. germană și rusă (manua
le de clasa a IX-a). engleză, 
franceză șl rusă (clasa a 
VIII-a). și engleză, franceză, 
germană și rusă (clasa a X-a).

lucrări

unui 
V E.B. 
i” din

de genuri ’

schimb de 
„Deutsche 
Berlin. au 

nt
40 
în 
de

z>
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VIZITELE DELEGAȚIEI SCUPȘTINEI FEDERALE A R. S. F. I. PLECAREA UNEI DELEGAȚII
RECEPȚIA OFERITĂ
DE TOVARĂȘUL ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a oferit 
miercuri seara o recepție în cinstea 

' delegației Scupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de Jo
van Veselinov, deputat federal,

★

Miercuri, la Palatul Marii Adu
nări Naționale a avut loc o întîl- 
nire a delegației Scupștinei Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia, condusă 
de Jovan Veselinov, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., deputat federal, cu membrii 
Biroului Marii Adunări Naționale.

membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I.

în timpul recepției, Ștefan Voi
tec și Jovan Veselinov au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații privind or
ganizarea și activitatea celor două 
parlamente.

în continuare, delegația a vizi
tat Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România.

(Agerpres)

DELEGAȚIA MILITARĂ
IUGOSLAVĂ PE LITORAL

Părăsind Capitala, delegația mi
litară iugoslavă condusă de gene
ralul de armată Ivan Gosnjak, loc
țiitorul comandantului suprem al 
Forțelor Armate și secretar de 
stat pentru' Apărarea Națională a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, a vizitat miercuri lito
ralul românesc și o mare unitate

din cadrul marinei militare. în 
timpul vizitei, oaspeții militari iu
goslavi au fost însoțiți de gene
ralul locotenent Ion Coman, ad
junct al ministrului Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia, generali și ofițeri superiori.

(Agerpres)

Solemnitatea inmînării 
de decorații 

unor oameni de știință 
și cultură

țtJrmare din pag. I)

Pentru merite deosebite în acti
vitatea literar-artistică și de răspîn- 
dire a culturii naționale, cu prile
jul Centenarului Academiei Repu
blicii. Socialiste România a fost 
acordat ordinul „Meritul Cultural“ 
clasa I, tovarășilor: acad. Tudor 
Arghezi, Pompiliu Macovei, Ale
xandru Ciucurencu, Ion Dumitres
cu, acad. Victor Eftimiu, Dumitru 
Ghiață, acad. Ion Jalea, acad. 
Mihail Jora, Istvan Nagy, acad. 
George Oprescu, acad. Dumitru 
Panaitescu Perpessicius, Ion Pas, 
acad. Alexandru Philippide, acad. 
Zaharia Stancu.

Prin același Decret, 16 tovarăși 
au fost distinși cu ordinul „Meritul 
Cultural" clasa a Il-a, 10 tovarăși 
cu ordinul „Meritul Cultural" clasa 
a IlI-a, 6 tovarăși cu ordinul „Me
ritul cultural" clasa a IV-a, și 2 to
varăși cu ordinul „Meritul Cultu
ral" clasa a V-a.

După înmînarea distincțiilor, to
varășul Chivu Stoica, în numele 
Comitetului Central al Partidului 

■ Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri, 
a felicitat călduros pe cei decorați 
și le-a urat noi succese în activi
tatea viitoare, sănătate și fericire.

Zilele Centenarului Academiei 
Republicii Socialiste România — a 
spus vorbitorul — adevărată sărbă- 

• toare națională a științei și culturii 
românești, au constituit pentru 
mișcarea științifică un prilej de 
trecere în revistă a etapelor și 
evenimentelor semnificative ale 
dezvoltării științei și culturii din 
patria noastră. Totodată, am avut 
posibilitatea de a ne îndrepta o 
privire spre viitor, asupra marilor 
obiective ridicate în fața științei și 
culturii, de înaintarea impetuoasă 
a țării pe drumul socialismului și 
comunismului.

Succesele obținute în ultima 
perioadă de oamenii de știință și 
cercetători, strădaniile lor de a 
ridica la un nivel tot mai înalt 
activitatea științifică din România 
și de a pune roadele acesteia în 
slujba progresului economic, so
cial și cultural al țării, constituie 
o expresie a atașamentului oa
menilor de știință și cultură la 
cauza Partidului Comunist Ro
mân, a întregului popor. Ele do
vedesc hotărîrea oamenilor de 
știință și cultură de a-și intensi
fica activitatea și a transforma 
creația științifică proprie într-un 
element constitutiv al îmbogățirii 
continue a vieții materiale și spi
rituale a poporului român.

Instituirea ordinelor și medalii
lor „Meritul Științific" și „Meritul 
Cultural" subliniază importanța 
activității științifice și culturale 
în societatea noastră socialistă,

prețuirea acordată de partidul și 
statul nostru creației intelectuale, 
strădaniilor slujitorilor științei și 
culturii, menite să dezvolte tradi
țiile făurite de înaintași, să spo
rească .participarea-științei la con
strucția șocial-economică a' pa
triei, pe care o înfăptuiește cu 
succes întregul popor condus de 
Partidul Comunist Român.

Apreciind aportul oamenilor de 
știință și cultură la progresul eco
nomic și cultural al țării, contri
buția lor la îmbogățirea tezauru
lui național și universal al cunoaș
terii științifice, măiestria dove
dită în operele de artă, Comitetul 
Central al partidului nostru, Con
siliul de Stat și guvernul au ho- 
tărît decorarea unor cunoscuți oa
meni de știință și cultură, a unor 
valoroși cercetători din toate do
meniile de activitate.

în încheiere, tovarășul Chivu 
Stoica a spus : îmi exprim convin
gerea că dumneavoastră, împreună 
cu toți oamenii de știință și cul
tură din țară, cu cercetătorii din 
unitățile științifice din Academie, 
din institutele departamentale și 
din uzine, cu cadrele didactice 
universitare, veți ridica știința și 
cultura din țara noastră pe o 
treaptă superioară, veți contribui 
din plin la transformarea creației 
științifice și culturale românești 
într-un puternic factor al progre
sului, în toate domeniile, al înflo
ririi patriei și națiunii noastre 
socialiste.

Din partea celor distinși au luat 
cuvîntul acad. Miron Nicolescu, 
acad. Zaharia Stancu, conf. dr. ing. 
Ion Ștefănescu și acad. Theodor 
Burghele care, mulțumind pentru 
înalta apreciere acordată, au subli
niat prețuirea și stima de care se 
bucură oamenii de știință și cul
tură din țara noastră din partea 
conducerii Partidului Comunist 
Român în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Exprimînd gîn- 
durile și sentimentele tuturor slu
jitorilor științei și culturii, vorbito
rii au asigurat conducerea de 
partid și de stat că bucuria înaltei 
răsplătiri pe care o trăiesc, clima
tul favorabil asigurat muncii de 
creație vor imprima un nou și pu
ternic avînt activității științifice și 
culturale, astfel ca aceasta să de
vină un factor tot mai important al 
progresului multilateral al țării, 
spre binele și prosperitatea patriei 
și poporului român.

★
Prin Decrete ale Consiliului de 

Stat au fost conferite medaliile 
„Meritul Științific" și „Meritul 
Cultural" unui număr de peste 
400 de oameni de știință și cultură 
din întreaga țară.

(Agerpres)

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

ținut frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin în sudul țării. Vîn- 
tul a suflat slab și a predominat 
din sectorul nord-vest. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 14 grade la Suceava, Avră- 
meni, CImpulung Moldova, Tg. 
Neamț, Rădăuți și Sovata și 25 de 
grade la București, Călărași și 
Giurgiu. în București: Vremea s-a 
menținut frumoasă, cu cerul senin. 
Vintul a suflat slab.

Timpul probabil pentru 30 sep
tembrie, 1 șf 2 octombrie. în țară : 
Vreme în curs de răcire, mai ac
centuată în a doua parte a inter
valului. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi izolate. Vînt potrivit 
din sectorul nordic. Minimele vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, 
iar maximele între 11 și 2J grade. 
Brumă în jumătatea de nord a ță
rii. în București : Vreme în răcire, 
cu cerul variabil. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară.

DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE
ROMÂNE ÎN GUINEEA

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre Gui
neea, o delegație de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
Petre Blajovici, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care, la invitația 
lui Ahmed Seku Ture, președintele 
Republicii Guineea, secretar ge
neral al Partidului Democrat din 
Guineea, va face o . vizită priete
nească în această țară, cu prilejul 
Zilei naționale — 2 octombrie.

Din delegație fac parte Ion 
Stoian, membru supleant al C.C.

al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa membrii delegației au fost 
conduși de Janos Fazekas, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihai 
Gere, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., de membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, de acti
viști de partid și de stat.

(Agerpres)

Adunare cu prilejul aniversării 
proclamării R. P. Chineze

Miercuri după-amiază a avut loc 
la Fabrica de mașini-unelte și 
agregate din Capitală o adunare 
festivă consacrată celei de a 17-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Populare Chineze, la care au 
participat numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni din această 
fabrică.

Au fost de față Țzen-Iun-ciuan,

ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai amba
sadei.

Despre semnificația acestei săr
bători au vorbit Tiberiu Abrihan, 
directorul tehnic al fabricii, și Van 
Tun, consilier al ambasadei R. P. 
Chineze.

în încheiere, participanții au vi
zionat un film artistic.

Cronica zilei

PLECAREA DEFINITIVĂ 
A AMBASADORULUI 

GRECIEI
Miercuri, a părăsit definitiv țara 

noastră, Alexandre Cimon Argy- 
ropoulo, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Greciei la 
București.

★
în cadrul unei festivități care a 

avut loc la ambasada Republicii 
Socialiste Cehoslovace din Bucu
rești, ambasadorul Cestmir Cisar, 
a înmînat academicianului Cons
tantin Daicoviciu Medalia de aur 
a Asociației cehoslovace pentru 
relațiile internaționale, conferită 
omului de știință român pentru 
rherite științifice deosebite, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între oa
menii de știință cehoslovaci și ro
mâni.

★
Acad. Ion Jalea, președintele U- 

niunii Artiștilor Plastici, președin
tele Comitetului Național Român 
al Asociației internaționale a ar
telor plastice, a plecat miercuri 
dimineață spre Japonia, unde va 
participa ca oaspete de onoare la 
cel de-al V-lea Congres al Asocia
ției internaționale a artelor plas
tice. La Congres, care va avea loc 
la Tokio între 7 și 16 octombrie, 
vor mai fi prezenți Corneliu Baba 
și Ion Irimescu, artiști ai poporu
lui, și criticul de artă Ion Frun- 
zetti. Expoziția internațională de 
pictură, care se va organiza cu a- 
cest prilej, va cuprinde și 10 lu
crări semnate de artiști plastici 
contemporani români.

★
Miercuri a părăsit Capitala Mo

hamed Imani, subsecretar de stat 
la departamentul pentru pregăti
rea cadrelor, membru al guver
nului Marocului, care a făcut o 
vizită în România. Oaspetele a vi
zitat unități de cercetare științifică 
și învățămînt agricol, unități agri
cole de producție și a avut con

vorbiri la Consiliul Superior al 
Agriculturii și Ministerul Comer
țului Exterior.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, subsecretarul de stat Mo
hamed Imani a fost condus de Da
vid Davidescu, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricul
turii, și alte persoane oficiale.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
COMERCIALE INDIENE

Miercuri a sosit în Capitală o 
delegație comercială indiană, care 
va duce tratative la Ministerul 
Comerțului Exterior în vederea 
stabilirii listelor de mărfuri ce ur
mează a fi schimbate între țara 
noastră și India în anul 1967.

Delegațiâ este condusă de dl. 
Mohammed Shafi Quershi, minis
tru adjunct la Ministerul Comer
țului din India.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în
tâmpinați de Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Exte
rior.

Au fost prezenți K. R. F. Khil- 
nani, ambasadorul. Indiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în cursul dimineții de miercuri, 
reprezentanții academiilor și ce
lorlalte foruri academice și univer
sitare de peste hotare, invitați, la 
sărbătorirea Centenarului Acade
miei, au vizitat monumente isto
rice și de artă din orașul Bucu
rești, parcuri de cultură și odihnă, 
cartiere noi de locuințe.

Miercuri seara a părăsit Capi
tala, plecînd la Geneva, tovarășul 
Anton Moisescu, președintele Co
mitetului Central al Crucii Roșii 
a Republicii Socialiste România, 
care va participa la sesiunea Co
mitetului Executiv al Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Rezoluția Biroului 
Politic al C. C. 
al P. C. din Belgia

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
Biroul Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Belgia a dat publici
tății o rezoluție în legătură cu 
transferarea sediului Cartierului 
general suprem al forțelor 
N.A.T.O. (SHAPE) la Chievres- 
Casteau.

în rezoluție se relevă că hotărî
rea guvernului belgian de a da curs 
cererilor N.A.T.O. constituie o mă
sură periculoasă. Rezoluția subli
niază, în mod special, caracterul 
obligațiilor asumate de Belgia în 
conformitate cu acordurile secrete 
cu S.U.A., dezvăluite nu demult de 
presa belgiană. Aceste acorduri 
stipulează că în regiunea unde se 
va afla situat Comandamentul 
N.A.T.O. ar putea fi depozitate 
arme atomice tactice fără o consul
tare prealabilă a guvernului bel
gian. „în fapt aceste acorduri 
transformă țara noastră într-un 
depozit atomic...", se spune în re
zoluție.

Cuvintarea 
lui Jânos Kâdâr

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la festivitatea de 
la Academia militară „Zrinyi Mik
los" din Budapesta, prilejuită de 
înmînarea diplomelor absolvenți
lor din acest an, Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a vorbit despre importanța Arma
tei populare, despre sarcinile ofi
țerilor și ostașilor. în continuare, 
Jânos Kâdâr a vorbit despre pre
gătirile în vederea celui de-al 
lX-lea Congres al P.M.S.U., și, în 
legătură cu aceasta, a amintit de 
sarcinile care stau în fața partidu
lui, organelor economice și între
gului popor. Referindu-se la unele 
probleme ale situației internațio
nale, el a subliniat necesitatea în
cetării imediate a agresiunii S.U.A. 
în Vietnam.

CUBA

Fidel Castro despre 
problemele dezvoltării 
economice

■ HAVANA 28 (Agerpres). — în
tr-o cuvîntare rostită în fața foș
tilor ' combatanți ai revoluției cu- 
bane din provincia Oriente, Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Cuban și pri
mul ministru al Republicii Cuba, 
s-a referit, în principal, la proble
mele dezvoltării economice și cul
turale a țării. Primul minis
tru cuban a relevat necesita
tea dezvoltării agriculturii în 
Cuba și a subliniat importanța 
pregătirii: cadrelor calificate în a- 
cest sector al economiei. El a de
clarat că dezvoltarea continuă a 
învățământului agricol va permite 
ca, în 1970, aproximativ 12 000 de 
specialiști să absolve cursurile 
școlilor cu profil agricol.

Pe terenurile de fotbal

La Liverpool

PETROLUL PLOIEȘTI 
A PIERDUT CU 0-2
Aseară s-a disputat pe stadionul 

din Liverpool, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal, 
primul meci dintre echipele F. C. 
Liverpool și Petrolul Ploiești. Re
zultat : 2—0 (0—0) în favoarea fot
baliștilor englezi. Au marcat St. 
John și Callaghan. Returul întâlni
rii va avea loc Ia 12 octombrie, la 
Ploiești.

(Agerpres)

în meci restanță :

Politehnica -

Dinamo Pitești -
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Peste 15 000 de spectatori au asis
tat ieri la întîlnirea internațională 
de fotbal Dinamo Pitești — F. C. 
Sevilla contînd pentru „Cupa ora
șelor tîrguri".

Partida a început în nota de do
minare a fotbaliștilor piteșteni, 
care în minutul 2, în urma unei 
acțiuni colective, au' deschis sco
rul prin C. Radu. După numai 
șapte minute, Țurcan preia cu 
capul balonul trimis de Dobrin, dar 
nimerește în bara transversală ; o 
nouă lovitură cu capul, executată

F. C. Sevilla 2-0
de Naghi, și scorul devine 2—0. 
Pînă la sfîrșitul reprizei piteștenii 
domină în continuare, însă nu reu
șesc să fructifice. După pauză, fot
baliștii spanioli au dominat terenul 
o bună perioadă de timp, dar apă
rarea gazdelor, din rîndurile că
reia s-au remarcat Ioachim Po
pescu, Barbu și Hie Stelian, a 
reușit să le destrame toate acțiu
nile. Apoi, atacurile s-au succedat 
de ambele părți, dar atît gazdele, 
cît și oaspeții, au ratat foarte mul
te ocazii bune de gol.

1

Mefalurgiștii raportează

PEKIN 28. — Co
respondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, 
transmite: Ziarele
centrale din Pekin 
relatează despre suc
cesele obținute în 
muncă de colectivele 
de metalurgiști și si- 
derurgiști în primele 
opt luni ale acestui 
an. Producția de oțel, 
laminate, fontă și 
cocs a fost cu 20 la 
sută mai mare față 
de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Au fost realizate 
peste 500 de noi sor
timente de oțel și 
produse de oțel. A-

cest număr este echi
valent cu cel realizat 
în cursul întregului 
an 1965. Se informea
ză că s-au dezvoltat 
și aplicat în produc
ție multe procedee 
tehnice noi. unele din 
acestea realizate la 
cel mai înalt nivel.

Succesele obținute 
pînă în prezent au 
creat o bază tehnică 
materială bună pen
tru realizarea cu suc
ces a sarcinilor celui 
de al treilea plan cin
cinal.

Printre noile pro
duse care au depășit 
etapa de probă sînt

muncă
țevile cu mare rezis
tență folosite la fo
rarea la mari adîn- 
cimi, oțeluri rezisten
te la peste 500 atmos
fere pentru produ
cerea de utilaj nece
sar fabricilor de în
grășăminte chimice, 
țevi de oțel fără su
dură, cu diametru 
mare, necesare pen
tru uzinele producă
toare de energie elec
trică, oțeluri cu un 
înalt grad de elasti
citate pentru aparate 
de precizie și oțeluri 
aliate speciale, utili
zate în fabricarea de 
inimi artificiale.

în portul Szczecin (R. P. Polonă)

PE CALEA COLABORĂRII
Șl SECURITĂȚII EUROPENE

(Urmare din pag. I)

Subscriu întru totul la ideea că 
dezvoltarea raporturilor econo
mice și culturale, în primul rînd 
între Est și Vest, constituie un fac
tor important pentru a se putea 
aborda și teme cu caracter po
litic și, vorbind la figurat, aceasta 
înseamnă o adevărată punte peste 
viitoarea actualei situații între 
statele din Răsărit și cele din 
Occident. Iată de ce noi salutăm 
cu căldură politica dusă în a- 
ceastă direcție de România, po
litică ce facilitează o înțelegere 
majoră a respectivelor puncte de 
vedere.

Dl. Cariglia a arătat că, deși 
pînă acum n-a avut prilejul să vi
ziteze țara noastră, îi sînt bine cu
noscute realizările României în 
construcția economică și cultu
rală, în creșterea nivelului de trai 
al poporului, poziția sa în proble
mele arzătoare ale situației inter-

CAMPIONATELE 
REPUBLICANE DE TIR

Proba de armă liberă calibru redus 
3 X 40 focuri din cadrul campionatelor 
republicane de tir a revenit lui Nico
lae Rotaru (Steaua) care a totalizat 
1 152 puncte. Roiaru s-a clasat, de a- 
semenea, pe primul loc la poziția în 
picioare — 374 puncte și la poziția 
în genunchi — 394 puncte. Pe echi
pe, titlul de campioană a revenit for
mației Steaua la totalul celor trei po
ziții, de Dinamo (la poziția în ge
nunchi) și Steaua (la poziția în pi
cioare).

Steagul roșu 1-1
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 

— Meciul restanță Politehnica Ti
mișoara — Steagul roșu Brașov, 
s-a încheiat la egalitate, 1—1, după 
ce fotbaliștii timișoreni au con
dus în prima repriză prin punctul 
înscris de Mihăilă în minutul 10. 
După pauză oaspeții au atacat in
sistent și au reușit să egaleze prin 
Alecu, în minutul 81. Ieri, pe stadionul „î Mai" din Pitești Telefoto: agerpres

În cîteva rînduri
• în ziua a treia a campionatelor 

republicane de tenis s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : simplu masculin : 
Bosch — I. Năstase 6—3, 7—5, 6—2 ; 
Mărmureanu — D. Viziru 6—3 s 6—0 ; 
3—6 ; 9—7 ; C. Năstase — Popovici 
7—5 ; 6—3 ; 6—1 ; Țiriac — Boaghe
6— 3 ; 7—5 ; 6—3 j simplu feminin : 
Ecaterina Horșia — Felicia Bucur 6—3 i
7— 5 î Iudith Dibar — Aneta Verone 
6—4 ; 6—0.

• Ieri, la Sofia, în cadrul compe
tiției „Cupa campionilor europeni” la 
fotbal, echipa Ț.S.K.A. Cerveno Zname 
a dispus cu 3—1 (0—1) de Olympiakos 
Pireu.

Primul campionat de rugbi 
în U.R.S.S.

Sportul cu balonul oval a cu
noscut în ultimii ani o mare dez
voltare in U.R.S.S., dar activitatea 
se ducea pe plan local. Primul 
campionat de rugbi va începe in 
toamna acestui an și va reuni 30 
de echipe din 13 orașe. Întrece
rile se vor desfășura pe patru 
zone geografice, echipele ciștigă- 
toare urmind să se intilnească in
tr-un turneu final pentru atribui
rea titlului de campioană.

naționale, poziție care se bucură 
de tot mai multă prețuire în lume, 
„în convorbirile pe care le-am a- 
vut la Roma cu ministrul de exter
ne român, pe care voi avea prile
jul să-l reîntîlnesc la actuala se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., am ținut să-mi exprim a- 
precierea pentru politica dusă de 
țara dv. și pentru eforturile pe care 
le face pentru continua îmbunătă
țire a raporturilor cu Italia în toate 
domeniile", a spus d. Cariglia.

L-am rugat pe președintele co
misiei de politică externă a parla
mentului să-și expună părerea 
despre relațiile bilaterale româno- 
italiene. D-sa, după ce a amintit 
despre tradiționalele legături din
tre popoarele noastre care au ră
dăcini în trecutul îndepărtat, a 
spus că „relațiile româno-italiene 
în stadiul actual sînt o mărturie 
grăitoare a ceea ce se poate face 
pentru stabilirea între statele eu
ropene a unor bune raporturi de 
colaborare. Cunoașterea reciprocă 
a valorilor culturale, extinderea 
schimburilor comerciale, tehnice și 
științifice în avantajul ambelor 
noastre țări reprezintă, vorbind în 
limbajul epocii noastre, al zboruri
lor cosmice, o adevărată platformă 
de lansare pentru cucerirea a noi 
spații și . în domeniul relațiilor po
litice.

D-sa a abordat apoi tema acțiu
nilor de politică externă desfășu
rate de România, contribuția sa 
constantă la cauza păcii. „Perso
nal consider ca deosebit de pozi
tiv rolul ac’.iv jucat de România pe 
arena internațională. Fiecare țară 
mare sau mică aduce o anumită 
contribuție la dezvoltarea umani
tății. Amintesc contribuția țării dv. la 
cauza educării tinerei generații în 
spiritul idealurilor păcii și priete
niei între popoare, acțiune care s-a 
bucurat Ia O.N.U. de un larg ecou, 
ca și eforturile susținute în vederea 
creării unor bune raporturi între 
statele din Balcani și din zona Mă
rii Adriatice, inițiativă la care este 
direct interesată și Italia. Aceste 
acțiuni se înscriu în cadrul qene- 
ral al securității europene. în a- 
ceeași ordine de idei, vreau să 
subliniez, și în calitatea mea de 
președinte al Comisiei de specia
litate a parlamentului, că eu 
consider ca unul dintre pașii im
portanți ps calea securității pe 
continentul nostru întîlnirea de de- 
leqatii parlqmentare. în felul a- 
cesta se qăsește un limbaj 
comun, parlamentarii se întîlnesc 
în jurul acelorași idei, netezind 
astfel drumul pentru acțiuni poli
tice de amploare.

în legătură cu unele probleme 
a căror rezolvare ar întări secu
ritatea statelor, Antonio Cariqlia a 
spus : „A elibera lumea de povara 
cursei înarmărilor, a face să dis
pară din sufletul qenerației noas
tre și al celor viitoare amenințarea 
dezastrului atomic înseamnă a mi
lita cu adevărat prin fapte pentru 
pace. Să nu uităm că în prezent 
cele mai multe țări ale lumii și în
deosebi țările industrializate chel
tuiesc sute de milioane dolari pen
tru înarmare, sume enorme care 
ar putea fi utilizate pentru a ajuta 
acele popoare care nu au rezolvat 
încă problema sărăciei și a 
foamei.
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Conturări de poziții

r Congo a rupt relațiile 
diplomatice cu Portugalia

ÎN FAVOAREA 
DEZVOLTĂRII

încheierea sesiunii A.LE.A.
Ecoul unor inițiative ale delegației române

Intensa activitate a delegației române
Pe măsură ce tot 

mai mulți șefi de de
legații — în cea mai 
mare parte miniștri de 
externe — iau cuvîn- 
tul în cadrul dezbate
rilor de politică gene
rală, devine tot mai 
evidentă preocuparea 
participanților la lu
crările actualei sesi
uni a O.N.U. pentru 
aceleași probleme ma
jore ale vieții politice 
internaționale. în cu- 
vîntările rostite pînă 
acum au fost abordate 
diferite aspecte ale si

bilitatea marilor pu
teri este foarte im
portantă, tot atît de 
importantă este și cea 
a țărilor mici în așe
zarea relațiilor inter
naționale pe rațiune și 
înțelepciune".

Faptul că aci sînt 
prezenți peste 90 de 
miniștri de externe, 
prilejuiește o intensă 
activitate diplomatică. 
Paralel cu lucrările 
propriu-zise ale sesiu
nii au loc contacte, 
întrevederi, discuții, 
în cadrul cărora sînt

tuației din Vietnam, 
ale dezarmării, lichi
dării colonialismului 
și rasismului, ale uni
versalității O.N.U. etc.

Pozițiile critice la a- 
dresa agresiunii ame
ricane, exprimate de 
numeroși vorbitori, au 
conturat un puternic 
curent de opinie, care 
pune într-o vădită di
ficultate pe reprezen
tanții celor cîtorva 
țări care sprijină po
litica S.U.Ă. în Viet
nam.

Printre alte conclu
zii care se desprind 
din dezbateri este a- 
firmarea tot mai ac
tivă a rolului țărilor 
mici și mijlocii în re
zolvarea problemelor 
internaționale princi
pale. Arătînd că „toa
te statele trebuie să 
aibă aceleași drep
turi și îndatoriri", 
Salvador Lara, minis
trul de externe al E- 
cuadorului, a subli
niat : „Dacă responsa

abordate problemele 
la ordinea zilei.

Și aici la O.N.U. își 
găsește reflectare po
litica externă dinami
că a României, care 
militează cu perseve
rență pentru statorni
cirea unui climat in
ternațional prielnic 
dezvoltării relațiilor 
de cooperare între 
toate statele, indi
ferent de orînduirea 
lor socială. în in
tervalul de timp care 
a trecut de la sosirea 
sa la New York, mi
nistrul afacerilor ex
terne al României, 
Corneliu Mănescu, a 
avut întîlniri și con
vorbiri cu mai mulți 
șefi de delegații și ofi
cialități ale O.N.U. 
Astfel, șeful delegației 
române a avut zilele 
trecute convorbiri cu 
președintele actualei 
Adunări Generale, 
Abdul Rahman Pazh- 
wak fi cu secretarul 
general al O.N.U., U

Thant. Cu aceste pri
lejuri, au fost discuta
te, într-un spirit de 
cordialitate, probleme 
privind activitatea Or
ganizației Națiunilor, 
Unite și sarcinile care 
stau în fața actualei 
sesiuni a Adunării Ge
nerale. Ministrul afa
cerilor externe al Ro
mâniei a avut, de ase
menea, o întîlnire cu 
Maurice Couve de 
Murville, ministrul de 
externe al Franței. 
Desfășurată pe fun
dalul bunelor relații 
existente între cele 
două țări, întîlnirea 
a prilejuit un schimb 
sincer și amical de pă
reri asupra unor pro
bleme importante ale 
actualei sesiuni a A- 
dunării Generale a 
O.N.U. Cei doi miniș
tri de externe au fă
cut totodată un tur de 
orizont asupra relații
lor româno-franceze și 
perspectivelor dezvol
tării lor rodnice. în- 
tr-o atmosferă de în
țelegere și cordialitate 
s-a desfășurat de a- 
semenea întrevederea 
între Corneliu Mă
nescu și ministrul de 
externe al Mexicului, 
Antonio Carrillo Flo
res.

Contacte și convor
biri utile au avut loc 
cu prilejul participării 
ministrului de externe 
al României la dineu
rile oferite de miniș
trii de externe ai 
U.R.S.S., Turciei, Ce
hoslovaciei, Japoniei, 
în cinstea șefilor unor 
delegații la sesiunea 
Adunării Generale a 
O.N.U.

Nicolas IONESCU

Cuvintarea lui Couve de Murville
NEW YORK 28. — Trimisul spe

cial Agerpres transmite : Deschi- 
zind lucrările ședinței de miercuri 
dimineața a Adunării Generale a 
O.N.U., președintele actualei se
siuni, Abdul Rahman Pazhwak, a 
amintit delegaților de telegrama 
trimisă de Indonezia secretarului 
general U Thant, în care este 
anunțată dorința acestei țări de a 
„relua cooperarea deplină cu Or
ganizația Națiunilor Unite". Con- 
sultînd adunarea și nefiind obiec- 
țiuni, președintele a invitat pe re
prezentanții Indoneziei să-și ocu
pe locul în sala de ședințe a Adu
nării Generale.

Au fost apoi continuate dezba
terile generale. în cuvîntul său, 
ministrul de externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville, refe- 
rindu-se la războiul din Vietnam, 
a arătat că „fiecare lună care tre
ce nu face decît să sporească ten
siunea și riscurile extinderii con
flictului". Amintind de suferințele 
poporului vietnamez, de distruge
rile materiale și pierderile de 
vieți omenești, ministrul de exter
ne al Franței a subliniat că rezol
varea acestei probleme constă în 
respectarea acordurilor de la Ge
neva, „adică în evacuarea tuturor 
trupelor străine și luarea de mă
suri ca ele să nu mai poată re
veni, interzicerea oricărui amestec 
din afară în problemele Vietna
mului". Vietnamezii trebuie să fie 
lăsați să-și reglementeze propriile 
lor probleme în toată libertatea, 
sub propria lor răspundere, orica
re ar fi regimul pe care doresc să-l 
adopte. Recunoscîndu-se că pro
blema reunificării Aste de compe
tența lor exclusivă, ea va putea fi

soluționată la momentul potrivit, 
în deplină independență".

Ministrul de externe al Franței 
a acordat o atenție deosebită pro
blemelor europene. „în acest tablou 
sumbru, a subliniat el, aș vrea to
tuși să relev că există părți mai 
luminoase, care oferă motive de 
speranță pentru viitor. Mă gîndesc 
mai ales la Europa". Arătînd că 
mai există desigur probleme di
ficile, a căror soluționare va nece
sita un proces îndelungat, Couve 
de Murville a declarat: „Dar ar 
fi greșit să afirmăm că procesul 
acesta nu este, într-un sens, în
ceput. Europa nu mai cunoaște de 
ani de zile crizele care au divizat-o 
atît de mult după război". Se ma
nifestă o dorință generală, a spus 
el, pentru normalizarea relațiilor 
și pentru afirmarea personalității 
naționale. în ce o privește, Franța 
este bucuroasă să contribuie pe 
măsura posibilităților sale la o miș
care care este sănătoasă pentru 
că marchează revenirea la o atitu
dine firească și la reluarea unor 
relații vechi pe care războiul rece 
le-a întrerupt și pentru că pre
gătește calea spre viitor. Franța 
este fericită să constate că în Eu
ropa occidentală ca și în Europa 
răsăriteană ea primește aprobare 
și încurajare. Puțin cîte puțin vor 
fi astfel create condițiile unei des
chideri generale a Europei spre ea 
însăși, unei largi dezvoltări a 
schimburilor politice, economice, 
umane și culturale".

în cuvîntul său, ministrul de 
externe francez s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze 
la O.N.U.

Cu ce s-au soldat 
negocierile Erhard-Johnson

Mai înfîi, a fosf știrea trans
misă de purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe că „neexistînd încă 
un acord final asupra textului, 
comunicatul comun va fi dat pu
blicității mai tîrziu”.

Ulterior, s-a aflat că „textul a 
fost pus la punct” în avionul 
care-i transporta pe președin
tele Johnson și cancelarul Er
hard la Cap Kennedy.

în sfîrșif, comunicatul a fosf 
publicat.

Prima constatare pe care o fac 
comentatori' este lipsa oricărui 
acord în problemele financiare, 
care — după expresia lui J. La
grange de la A.F.P. — formau 
„subiectul cel mai arzător" al 
actualelor convorbiri de la Wa
shington. După cum rezultă 
chiar din comunicat, Erhard a a- 
rătat că R.F.G. nu este în mă
sură să facă fafă cheltuielilor în 
devize cerute de S.U.A. pentru 
a compensa, prin cumpărarea de 
arme din S.U.A., costul integral

al întreținerii trupelor america
ne de pe teritoriul Germaniei 
occidentale. Dar, argumentele 
sale n-au dobîndit cîștig de 
cauză. Ieșirea din dificulta
te s-a găsit în hotărîrea de a se 
continua discuțiile în această 
problemă într-un cadru tripartit 
— S.U.A., Anglia, R.F.G. Aceas
ta constituie o sugestie mai ve
che a președintelui Johnson, dar 
care nu a fost îmbrățișată de cei 
cărora li s-a făcut oferta. „For
mula tripartită, care ar asocia la 
negocieri pe britanici, și ei inte
resați în problema pierderiior 
de devize pentru trupele lor de 
pe Rin, nu a întrunit favorurile 
Bonnului, care se teme că va 
trebui să înfrunte doi parteneri 
pu)in înclinați spre larghețe" — 
a scris „Le Monde". La rîndul 
său, guvernul englez, după cum 
se anunță din Londra, a accep
tat „în principiu" să participe la 
convorbirile tripartite, dar „fără 
entuziasm", deoarece se teme

KINSHASA 28 (Agerpres). — 
Camera Deputaților din parlamen
tul congolez a adoptat noi hotărîri 
privind relațiile diplomatice ale 
țării. Astfel, în una din rezoluții 
„Camera Deputaților proclamă ru
perea relațiilor diplomatice cu 
Portugalia". După cum se știe, an
terior Parlamentul de la Kinshasa 
recomandase guvernului o aseme
nea măsură.

în legătură cu consulatele unor 
țări străine în Congo, într-o altă 
rezoluție se menționează că „toate 
consulatele existente în provinciile

din interiorul Congoului sînt su
primate și pe viitor nici un nou 
consulat nu poate fi instalat pînă 
la adoptarea unei noi legislații in 
acest scop".

Totodată, deputății au adoptat o 
hotărîre prin care pe viitor, diplo
mații străini acreditați la Kinshasa 
nu vor mai avea permisiunea de 
a se deplasa în interiorul țării de
cît cu aprobarea prealabilă a Mi
nisterului de Externe care va ho
tărî asupra oportunității acestor 
deplasări de la caz Ia caz.

Chombe va fi judecat pentru trădare

devotat 
pînă-n pi- 
Congoului

Chombe 
din cap 
cioare

Desen 
de Eugen TARU

La Tribunalul militar 
din Kinshasa 
o declarație în care fostul ministru, 
Moise Chombe, este acuzat de înaltă

excepțional
a fost depusă miercuri 
în care

trădare. Această declarație este sem
nată de generalul Mobutu, președin
tele Republicii Democrate Congo, de 
generalul Leonard Mulamba, premier, 

Joseph Nsinga, mi
nistru al justiției, și 
Etienne Tshisekedi, 
ministru de inter
ne. Citînd surse o- 
ficiale, A.F.P. preci- 

\ zează că imediat
după primirea de- 

Y \ / clarației s-a proce-
\ f da* la deschiderea
\ XVz ,\ unei anchete, data

, V . A\ procesului urmînd
a \s\X să he anunțată ul

terior. Chombe, a- 
l / flat în prezent în

exil în Europa, va 
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Acțiuni ale partizanilor
în Columbia

BOGOTA 28 (Agerpres). — Intre 
detașamentele de partizani și tru
pele guvernamentale columbiene 
se dau lupte în departamentele 
Huila și Tolima. Cu toate că în 
aceste locuri au fost masate im
portante unități, trupele guverna
mentale continuă să sufere pierderi 
însemnate în oameni și armament, 
în ultimele trei luni, detașamen

tele de partizani au întreprins 26 
de atacuri împotriva unităților gu
vernamentale, provocîndu-le pier
deri^ serioase. Numai în ultimul 
atac, 65 de soldați guvernamentali 
au fost scoși din luptă. Trupele 
guvernamentale au intensificat 
bombardamentele asupra regiuni
lor unde se presupune că s-ar afla 
detașamente de partizani.

olANDa ULTIMATUMUL
MONOPOLURILOR

O scrisoare confi
dențială primită de mi
nistrul olandez al eco
nomiei din partea so
cietății „Petroleum In
dustry Committee" din 
Rotterdam a pus serios 
pe gînduri cercurile 
guvernamentale din 
Haga. Treizeci de com
panii petroliere inter
naționale, printre care 
„British Petroleum", 
„Shell”, „Esso" și „Pe- 
troland” — scrie re
vista franceză „l'Ex- 
press" — au făcut 
cunosctif, sub for
mă de ultimatum, că 
nu vor accepta condi
țiile impuse de gu
vern pentru explorarea 
și exploatarea gazului 
și petrolului descoperi

te în partea olandeză 
a Mării Nordului. Com
paniile au ținut să a- 
mmfească faptul că re
fuzul lor de a exploa
ta zăcămintele de pe
trol și gaze „va a- 
duce prejudicii econo
miei olandeze”.

După cum se știe, 
bugetul olandez este 
slăbit în ultimii ani de 
un deficit cronic. Des
coperirea zăcămintelor 
de aur negru și gaze 
în soclul continental al 
Mării Nordului a adus 
mari speranțe de re
dresare a economiei o- 
landeze și, implicit, a 
bugetului. Numai rezer
vele de gaze naturale 
din Groningue, la extre
mitatea de nord-est a 
Olandei, ar putea depă

și 2 000 miliarde mefri 
cubi.

Ca urmare a presiu
nilor exercitate de opi
nia publică, guvernul 
olandez a emis un pro
iect de lege care pre
vede ca statul să pri
mească o cofă-parte 
de pe urma exploată
rii acestor bogății : 
65,6 la sută din bene
ficiile realizate din ex
ploatarea petrolului și 
76,4 la sută din cea a 
gazelor naturale, pre
cum și o participare la 
fiecare lucrare de ex
ploatare. Tocmai aceste 
prevederi nu sînt pe 
placul companiilor stră
ine, care-și văd îngră
dite posibilitățile de a 
obține însemnate pro
fituri.

ca această cale să nu încetineas
că ritmul și urgenfa negocierilor 
bilaterale pe care el le-a și an
gajat cu guvernul de la Bonn.

în problemele nucleare ale 
N.A.T.O. cei doi interlocutori 
reafirmă părerea că „trebuie în
cheiate în sînul alianfei aranja
mente pentru a da aliaților ne
nucleari un rol adecvat" în stra
tegia nucleară a N.A.T.O. în a- 
cest sens, ei și-au exprimat sa
tisfacția fată de hotărîrea așa- 
numifului „Comitet McNamara" 
care, întrunit zilele trecute la 
Roma, a recomandat instituirea 
unui organism permanent „de 
planificare nucleară în cadrul a- 
lianței". Acest organism, po
trivit celor arătate în comu
nicat, ar fi menit „să aso
cieze mai sfrîns pe aliați la 
planificarea apărării nucleare". 
Este cazul să se amintească că 
„Comitetul McNamara" a luat 
ființă în urma eșecului pe care 
l-a înfîmpinaf proiectul de 
creare a „Forțelor nucleare mul
tilaterale", în care opinia publi
că vest-europeană vedea un 
mijloc de acces al R.F.G. la arma 
atomică. în măsura în care hotă
rîrea de la Roma și binecuvîn- 
tarea primită de ea la Washing
ton reprezintă o cale — e ade
vărat, mai ocolită — spre ace
lași obiectiv, ea este contrară

intereselor securității europene, 
între aceasta și înarmarea ato
mică a R.F.G. fiind o totală in
compatibilitate.

în comunicat se arată că cei 
doi interlocutori au căzut de a- 
cord în a aprecia că tensiunea 
în Europa s-a micșorat ; în fla
grantă contradicție cu această a- 
preciere, ei și-au exprimat însă 
hotărîrea „de a menține forja a- 
lianței și sistemul său militar in
tegrat".

Comunicatul se pronunță în 
favoarea „ameliorării relațiilor 
Est-Vest", ceea ce evident este 
de dorit. Dar declarațiile în a- 
cest sens se cer întărite de fap

RELAȚIILOR CU 
ȚĂRILE SOCIALISTE

întors la Paris după călătoria pe 
care a făcut-o săptămîna trecută în 
România și în Bulgaria, Charles de 
Chambrun, secretar de staf la comer
țul exterior, a prezentat în fața Con
siliului de Miniștri o dare de seamă 
cu privire la vizitele și întrevederile 
pe care le-a avut în cele două țări, 
informează agenția „France Presse”. 
Charles de Chambrun a subliniat că 
„acordul comercial franco-român pe 
care l-a semnat la București va per
mite României să-și sporească vînză- 
rile în Franța în domeniul produse
lor petroliere, chimice și alimentare. 
Pe de altă parte, secretarul de stat 
la comerțul exterior a subliniat nece
sitatea dezvoltării în continuare a re
lațiilor economice, dezvoltare care 
pare de altfel să fie pe calea cea 
bună”.

★

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al Pa
kistanului, Sarif Uddin Pirzada, a 
declarat, în cadrul unei conferințe 
de presă la care au participat zia
riști prezenți la lucrările celei de-a 
XXI-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. că este satisfăcut de 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
între Pakistan și țările socialiste. 
El a subliniat că Pakistanul in
tenționează să stabilească relații 
diplomatice cu toate țările est- 
europene. Comerțul Pakistanului 
cu țările socialiste a declarat el, se 
bazează pe avantajul reciproc și 
țara mea tinde spre lărgirea rela
țiilor comerciale cu partenerii so
cialiști.

VIENA 28. — Corespondentul
Agerpres P. Stăncescu transmite: 
Miercuri s-au încheiat la Viena 
lucrările sesiunii anuale a Confe
rinței generale a Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.). Pe agenda de lucru au 
fost înscrise și discutate activita
tea Agenției în ultimul an, pro
gramul pe următorii doi ani, ale
gerea de noi membri în Consiliul 
guvernatorilor (organul de condu
cere interimară al A.I.E.A.), bu
getul pe anul 1967 și altele.

Problema formării de cadre în 
domeniul folosirii energiei nuclea
re în scopuri pașnice, care a că
pătat o însemnătate unanim recu
noscută pentru dezvoltarea econo
mică și socială a statelor, a reținut 
atenția delegaților. în acest sens 
s-a bucurat de un sprijin unanim 
inițiativa delegației Republicii So
cialiste România, care a prezen
tat un proiect de rezoluție în pro
blema formării de cadre în do
meniul folosirii energiei nucleare 
în scopuri pașnice. Rezoluția, la 
care s-au asociat în calitate de 
coautori delegațiile Bulgariei, In
diei, Italiei, Iugoslaviei, Mexicului 
și Republicii Arabe Unite, reco
mandă intensificarea cooperării 
și colaborării între A. I. E. A.,

OSLO 
Ambasadorul român 
primit de regele Olav

OSLO 28 (Agerpres). — Cu pri
lejul plecării sale definitive, Petru 
Mânu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al României în 
Norvegia, a fost primit de regele 
Olav al V-lea al Norvegiei, și de 
ministrul de externe, John Lyng. 
întrevederile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

U.N.E.S.C.O. și O.I.M. în vederea 
pregătirii de specialiști și tehni
cieni. Rezoluția a fost votată în 
unanimitate în ședința plenară.

în declarația de sinteză asupra 
lucrărilor sesiunii, directorul ge
neral al A.I.E.A., dr. Sigvard 
Eklund, a subliniat importanța 
problemei abordate de rezoluție, 
menționînd că propuneri similare 
ar trebui făcute și în cadrul 
U.N.E.S.C.O. și O.I.M.

O altă problemă discutată în 
timpul sesiunii a fost activitatea 
Agenției în domeniul aplicațiilor 
izotopilor. Și în acest domeniu au 
reținut atenția sugestiile delega
ției Republicii Socialiste România 
pentru intensificarea acțiunilor 
întreprinse de A.I.E.A. în ceea ce 
privește folosirea radio-izotopilor 
în industrie, cît și aplicațiile izoto
pilor stabili în general.

Corespondență din Tbilisi

Jubileul
Rustaveli

Zilele acestea au început la 
Tbilisi festivitățile jubileului 
Șota Rustaveli — clasicul lite
raturii gruzine — de la a cărui 
naștere se împlinesc 800 de ani. 
La festivități participă delega
ții de scriitori și oameni de cul
tură din toate republicile unio
nale, precum și oaspeți străini 
din 40 de țări.

S
B33 HANOI. In urma convorbirilor care au avut Ioc între delegațiile de partid 

și guvernamentale ale R. S. Cehoslovace și R. D. Vietnam, la 28 septembrie, 
la Hanoi, a fost semnat un acord cu privire la ajutorul economic și tehnic oferit 
R. D. Vietnam de către guvernul cehoslovac.
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Agenția TASS anunță că la 28 septembrie Ia Moscova a sosit o 
Asociației de prietenie chino-sovietlcă în frunte cu Han Nin-fu, 

vicepreședinte al Asociației do prietenie chino-sovietică din provincia Hubei. Dele- 
i va participa la seara-concert care va avea loc la Moscova cu prilejul celei 

17-a aniversări a creării Republicii Populare Chineze.

H ALGER. In capitala Algeriei a avut loc o seară literară în cursul căreia scrii
torul algerian Kaddour M'Hamsadji, membru al Comitetului național pentru 

apărarea păcii, a vorbit despre viața și opera lui George Coșbuc. Ziarul „EI Moud- 
jahid" a consacrat o pagină marelui scriitor român.

H MOSCOVA. La Kremlin s-a deschis miercuri cel de-al doilea Congres unional 
al ziariștilor sovietici. La lucrări participă ca invitați reprezentanți dintr-o 

serie de țări. Din țara noastră participă Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariș
tilor din Republica Socialistă România.

H PEKIN. Miercuri, Go Mo-jo, vicepreședinte al Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, a avut o întrevedere cu delegația de activiști a 

Partidului Socialist din Japonia, condusă de Eiichi Hane, cu care a avut o con
vorbire prietenească.

■ SOFIA. Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a 
primit în cursul zilei de miercuri pe Warren Magnuson, președintele Comisiei 

pentru comerț a Senatului S.U.A., care se află în vizită în această țară cu prilejul 
Tîrgului internațional de la Plovdiv.

CAIRO. în urma vizitei oficiale pe care președintele R.A.U., Gamal Abdel
Nasser, a făcut-o timp de șase zile în Tanzania, în cele două capitale a fost 

dat publicității un comunicat comun care menționează că în centrul convorbirilor 
pe care le-a avut cu președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, s-au situat probleme 
referitoare la războiul din Vietnam și la evoluția situației politice pe continen
tul african.

H PARIS. La 28 septembrie a avut loc la Paris ședința săptămînală a Consiliului 
reprezentanților permanenți al N.A.T.O. Ministrul afacerilor externe al Dane

marcei, Per Haekkerup, a fost ales președinte de onoare al Consiliului Atlanticului
de nord pentru o perioadă de un an. Pînă în prezent, această funcție a fost deți
nută de ministrul de externe canadian Paul Martin.

!bsm BRNO. S-a deschis cel de-al VI-Iea Congres al Istoricilor cehoslovaci, Ia care 
■SS participă 400 de oameni de știință, precum și o delegație de partid și guver
namentală cehoslovacă condusă de Jiri Hajek, ministrul învățămîntului și culturii.

H BELGRAD. Miercuri a fost încheiat un acord comercial pe cinci ani intre 
R. S. F. Iugoslavia și Grecia.

H PARIS. Miercuri a încetat din viață, în vîrstă de 70 de ani, Andre Breton, 
fondatorul curentului literar suprarealist. El a editat, în colaborare cu Louis 

Aragon și cu Philippe Soupault, o serie de reviste literare. în anul 1940 Breton a 
publicat o antologie a umorului negru.

Scopurile conferinței 
de la Manilla

Invitațiile au fost lansate de 
președintele Filipinelor, Marcos. 
El s-a adresat șefilor de guverne 
ale statelor din Asia și Pacificul 
de sud, care sînt angajate mili- 
tariceșfe în războiul împotriva 
poporului vietnamez, cu propu

te, de acfiuni efective și perse
verente în direcția lichidării 
cauzelor încordării, creării unui 
climat de destindere și coope
rare internațională.

Primul comentariu din sursă 
vest-germană asupra vizitei, a- 
cela apărut în ziarul „Die Well”, 
apreciază că „Erhard nu s-a în
tors triumfător din cea de-a 
șasea vizită a sa în Statele 
Unite, dar nici învins”.

nerea de a participa la o confe
rință la nivel înalt, care să aibă 
loc la 18 octombrie la Manilla.

Fără întîrziere și-au dat ade
ziunea : Statele Unite, Vietnamul 
de sud, Coreea de sud, Thailan
da, Noua Zeelandă, Australia. 
Promptitudinea cu care au răspuns 
Statele Unite a apărut „suspec
tă". După cum observă agenția 
France Presse, ea permite să se 
creadă că „inițiativa are aproba

rea întreagă a președinfelui 
Johnson, care s-a și angajat să 
plece la Manilla, și care proba
bil a și sugerat-o".

Ce scop ar putea să aibă o 
asemenea întîlnire între repre
zentanți: unui grup de țări care 
au în comun participarea la a- 
gresiunea din Vietnam ? în mod 
oficial, se arată că, deși ordinea 
de zi rămîne să se stabilească, 
ea ar putea să consiste îndeo
sebi „într-un examen al eforfuiui 
militar în Vietnamul de sud, al 
aspectelor economice și politice 
ale situației, al perspective
lor de a se ajunge la o 
reglementare a conflictului”. în
săși această enumerare denotă 
prioritatea care se acordă conti
nuării și intensificării agresiunii. 
Chiar și un ziar ca „New York 
Times" consideră că această con
ferință „ va avea inevitabil, în

Zilele jubiliare au început cu 
deschiderea expoziției „Cultura 
Gruzieț din epoca lui Rustaveli 
pînă în zilele noastre". La 26 
septembrie și-a început lucră
rile plenara reunită a conduce
rilor Uniunii scriitorilor din 
U.R.S.S. și Uniunii scriitorilor 
gruzini consacrată aniversării.

Festivitățile din aceste zile 
cuprind de asemenea: sesiunea 
jubiliară a Academiei de științe 
a R.S.S. Gruzine, ședința festivă 
dedicată celei de-a 800-a ani
versări a marelui poet și gîndi- 
tor gruzin, un concert jubiliar la 
Teatrul de operă și balet „Pa- 
liașvili" din Tbilisi, o seară de 
poezie dedicată lui Șota Rusta
veli.

în librării au apărut ediții ju
biliare bogat ilustrate ale capo
doperei poetului — „Viteazul în 
piele de tigru", precum și tra
duceri ale acestui poem în mai 
multe limbi străine. O lucrare 
monografică intitulată „Șota 
R/ustaveli și poemul său" a apă
rut în limbile gruzină, rusă, en
gleză, franceză, germană, spa
niolă.

Teatrele din capitala Gruziei 
au pregătit spectacole închinate 
jubileului, iar cineaștii gruzini 
au pregătit un documentar ar
tistic de lung metraj intitulat 
„Pe urmele lui Rustaveli" și 
un film de popularizare — „Rus
taveli și epoca sa".

Silviu PODINA

ochii lumii, aspectul unui consi
liu de război".

Alte comentarii ale presei in
ternaționale scot în evidentă alte 
mobiluri ale „inițiativei" de fată. 
„Fixarea datei pentru 18 octom
brie, adică cu aproximativ trei 
săptămîni înainte de alegerile 
legislative din S.U.A. — remar
că într-un comentariu agenția 
mai sus citată — dă adeziunii 
președinfelui Johnson o eviden
tă coloratură de politică internă". 
Trebuie amintit că într-o serie de 
ziare occidentale cuvînfarea re
prezentantului american la 
O.N.U. Goldberg, cît și alte de
clarații oficiale americane au fost 
prezentate ca fiind o nouă „o- 
fensivă de pace” nu atît de uz 
extern, cît de uz intern. Un li
tiu din „Le Monde" suna astfel : 
„In lipsă de răsunet peste ho
tare, noua „ofensivă de pace" a 
președinfelui Johnson urmărește 
să-l reconcilieze cu intelectualii 
americani" ostili războiului dm 
Vietnam. în acest cadru, confe
rința de la Manilla a fost conce
pută, așa cum scriu unii comenta
tori, să servească drept un „ele
ment dramatic", menit să influen
țeze electoratul american.

Pe de altă parte, în condițiile 
în care politica în Vietnam a 
adus Statele Unite într-o izola

re crescîndă, conferința de la 
Manilla ar urmări să demonstre
ze — așa cum scrie „Le Figaro" 
— că „războiul din Vietnam nu 
este un război pur american, ci uri 
conflict In care sînt interesate 
multe state riverane ale Pacifi
cului".

Apare și un alt obiectiv al pro
iectatei conferințe, fot atît de 
străin intereselor popoarelor a- 
siatice. Întrucîl blocul Asiei de 
sud-est (S.E.A.T.O.) s-a compro
mis grav în ochii popoarelor din 
această regiune, ca instrument 
al neocolonialismului și al agre
siunii, conferința de la Manilla 
ar fi menită să caute și să ofere 
o variantă pentru acest bloc. Ea 
ar putea să prilejuiască — se 
spune în relatarea agenției 
France Presse — „un sol de rea- 
liniere în sud-estul asiatic care 
să înlocuiască S.E.A.T.O. falit 
printr-o nouă grupare anticomu
nistă, fără Franța și Pakistan, ale 
căror legături cu vechea alianță 
au devenit inexistente".

Pe ce altceva decît pe naivi
tatea alegătorilor s-ar putea con
ta cînd o acțiune cu asemenea 
scopuri vădit contrare păcii este 
prezentată .drept „ofensivă de 
pace" ?

Ion FÎNTÎNARU
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