
IIU N UNIUAIEA SOViniCA
A DELEGAȚIEI DE PARTID $1GUVERNAMENTALE 

A REPDBIICII SOCIAEISTE ROMANIA
Vineri la amiază a părăsit 

Capitala, plecînd la Moscova, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socia
liste România în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., va face o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică. 
Din delegație fac parte tova
rășii : Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Apostol și 
Alexandru Bîrlădeanu, membri 
ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv și secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mă
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Guină, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa delegația a fost salu
tată de tovarășii Chivu Stoica, 
Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Gogu Rădulescu, Le- 
onte Răutu, Leontin Sălaj an, 
Ștefan Voitec, membri ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., de membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secre
tari ai C.C. al P.C.R., de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor ob
ștești, generali, ziariști români 
și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă Româ
nia, membrii Ambasadei Uni
unii Sovietice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cu același avion a plecat la 
Moscova și ambasadorul Uni
unii Sovietice în Republica So
cialistă România, I. K. Jegalin.

La plecare membrii delega
ției au fost salutați călduros 
de numeroși cetățeni ai Capi
talei. Pionieri le-au oferit flori.

(Agerpres)

Pe aeroportul Băneasa, înainte de plecare

Sosirea la. Moscova

MOSCOVA 3. — Grupul de trimiși
speciali transmite :

Clădirea din sticla și beton a porții 
aeriene oficiale a capitalei sovietice are 
o Înfățișare sărbătorească. Sint arborate 
drapelele de stat ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Sovietice. Pe o pan
cartă de un roșu aprins este înscrisă în 
limbile rusă și română, urarea „Bine 
ați venit, dragi prieteni români".

Deasupra aeroportului își face apariția 
avionul „IL-18" pe bordul căruia sosește 
în capitala sovietică delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii Socialiste 
România, care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic face o 
vizită oficială în Uniunea Sovietică. 
Nava aeriană este însoțită de o escortă

de onoare formată din avioane de vi- 
nătoare.
în întimpinarea delegației de partid și 

guvernamentale a Republicii Socialiste 
România au venit L. I. Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri a! 
U.R.S.S., K. T. Mazurov, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, N. V. 
Podgornîi, membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S,, A. N. Șelepin, 
membru al Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., P. N. Demicev, membru su
pleant al Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., LV. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., P. F. Lomako, V. N.

Novikov, membri ai C.C. al P.C.U.S., vi
cepreședinți ai Consiliului de Miniștri, 
A. A. Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., mareșalul R. I. Malinovski, mi
nistrul apărării al U.R.S.S., P. S. Nepo- 
rojnîi, președintele Comitetului de Stat 
pentru Energetică și Electrificare, N. S. 
Patolicev, ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S., V. S. Semiceastnîi, președin
tele Comitetului securității de stat, S. K. 
Romanovski, președintele Comitetului 
de stat pentru legături culturale cu țările 
străine, I. V. Arhipov, prim-vicepreședin-
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În pregătire

PRODUCȚIA
ANULUI VIITOR

PITEȘTI (de la corespondentul nostru)
Bilanțul celor opt luni ale acestui an, arată că 

muncitorii, tehnicienii și inginerii fabricii textile 
„11 Iunie“ din Pitești au obținut realizări fru
moase. S-au dat peste sarcinile planului de pro
ducție 26,7 tone fire de bumbac și 88 400 m.p. 
de țesături. Calitatea produselor s-a îmbunătățit 
simțitor. Pe trimestrul II fabrica n-a înregistrat 
nici un refuz din partea beneficiarilor. In anul 
viitor, conform prevederilor, producția globală și 
marfă va crește față de anul acesta cu cîte 1.5 
la sută, la țesături finite cu 3,5 la sută iar pro
ductivitatea muncii aproape cu 5,4 la sută. Pe

Produse 

mai frumoase, 

mai bune
baza unei analize a posibilităților existente colec
tivul de conducere a acestei fabrici și-a exprimat 
hotărîrea de a îndeplini și depăși cu succes aceste 
sarcini. Participînd la discuții, s-a arătat că cifrele 
planului de producție pentru anul viitor vor avea 
un rol mobilizator în găsirea celor mai bune me
tode de valorificare a rezervelor interne în creș
terea producției și îmbunătățirea calității produ
selor. S-au făcut propuneri valoroase pentru îm
bunătățirea procesului tehnologic, pentru ridica
rea calificării muncitorilor. Ing. Victor Laibăr, 
șeful secției țesătorie, a arătat că prin aplicarea 
tuturor măsurilor prevăzute în planul M.T.O. la 
această secție se vor putea produce peste sarci
nile planului sporit încă 40 0Ö0 m.p. țesături. Una 
din măsurile importante este reducerea la mini
mum a timpului de reparații a războaielor. Pc 
baza discuțiilor purtate cu maiștrii și țesătoarele 
fruntașe, tov. inginer Laibăr a propus reorganiza
rea locului de muncă la războaiele late unde se 
poate mări zona de deservire de la 2 la 3 răz
boaie la unele articole.

O deosebită atenție s-a dat în cadrul dezbate
rilor calității produselor. Inginerul Iatan Camelia, 
șeful secției finisaj, a făcut propuneri pentru îm
bunătățirea calității finisajului țesăturilor. Astfel, 
ea a propus modernizarea aparatelor de vopsit și 
mercerizat. S-a angajat în continuare la organi-

(Continuare în pag. a V-a)

INIȚIATIVĂ
Șl SPIRIT GOSPODĂRESC

Analiza cifrelor de 
plan pe anul viitor s-a 
desfășurat la Uzinele 
„Grivița Roșie" într-o at
mosferă de lucru. Con
ducători și reprezentanți 
ai sectoarelor producti
ve și serviciilor de con
cepție au arătat cum În
țeleg să pregătească, 
încă de pe acum, condi
țiile îndeplinirii planului 
pe anul 1966. Au fost a- 
rătate de asemenea cu 
curaj cauzele rămînerii 
în urmă în unele sectoa
re și au fost propuse 
măsuri pentru remedie
rea acestora.

— în curînd vor fi

introduse în reparație 
vagoanele noi, tip U.V.A., 
a spus tov. AUREL ILIE, 
șeful serviciului tehnolo
gic. Va fi nevoie de pie
se de schimb, de stan
duri de probe. Unele in
stalații și piese de 
schimb sint, în momentul 
de față,’ în curs de asi
milare la cîteva uzine 
specializate din țară. în- 
trucît ne privește direct, 
va trebui să ne intere
săm de mersul lucrărilor, 
să ne consultăm cu cola
boratorii noștri de cîte 
ori va fi nevoie. Iar in 
legătură cu produsele 
noi ce urmează să intre

in fabricație — și ele 
sint în număr destul de 
mare — vom face totul 
ca documentația tehnolo
gică să fie elaborată cit 
mai operativ, să ne ridi
căm Ia nivelul proiectan- 
tilor.

Problemele secțiilor și 
serviciilor din uzină se 
interferează. I s-au pus 
vorbitorului întrebări. 
Ingineri și tehnicieni teh
nologi detașați în sec
toare pentru a se ocupa 
de îmbunătățirea tehno-

GH. BACIU
(Continuare 

în pag. a V-a)

Uzina de alumină din Oradea. Vagoane speciale încărcate cu bauxită, gata 
de a fi expediate la Uzina de aluminiu din Slatina

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
L. I. BREJNEV

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi prieteni români,

Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în 
numele întregului popor sovietic salut din inimă pe dragii 
noștri oaspeți — delegația de partid și guvernamentală din 
România socialistă frățească.

Ne bucurăm sincer să primim pe pămîntul Moscovei pe bunii 
noștri prieteni — tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România și pe toți conducătorii 
de partid și de stat din România care fac parte din delegație.

Oamenii sovietici văd în această vizită un eveniment impor
tant în dezvoltarea relațiilor dintre partidele și popoarele noa
stre. Sîntem convinși că ea va duce la adîncirea și întărirea în 
continuare a prieteniei frățești sovieto-române, bazată pe prin
cipiile mărețe ale marxism-leninismului și ale internaționalis
mului socialist.

(Continuare în pag. a V-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Brejnev,
Dragă tovarășe Kosîghin.
Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați locuitori ai Moscovei,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și al guvernului țării noastre, al delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste România, mulțumim Comite
tului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și gu
vernului sovietic pentru invitația prietenească de a vizita marea 
și frumoasa dumneavoastră patrie. Vă mulțumim dumnea
voastră, tuturor, pentru căldura tovărășească cu care ne-ațî 
întîmpinat pe pămîntul sovietic ; noi vedem în aceasta o mani
festare a prețuirii față de poporul și patria noastră, a priete
niei și colaborării frățești care leagă popoarele noastre.

Exprimînd sentimentele prietenești pe care poporul român le 
poartă glorioaselor popoare ale U.R.S.S., transmitem tuturor 
oamenilor muncii sovietici un salut călduros și urări de fericire 
și prosperitate.

Oamenii muncii din România se bucură din toată inima de 
succesele pe care poporul sovietic le obține sub conducerea
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Gata pentru începerea 
lucrărilor agricole de toamnă

Gospodăriile agri
cole de stat din trus
turile Slobozia, Bra
șov și Sibiu au termi
nat revizuirea și re
pararea mașinilor și 
tractoarelor pe care 
le vor folosi la exe
cutarea lucrărilor a- 
gricole de toamnă. 
Din datele transmise

joi seara Trustului 
central Gostat, rezultă 
că în gospodăriile de 
stat din întreaga țară 
sînt pregătite pentru 
începerea însămînță- 
rilor de toamnă 80 la 
sută din tractoare și 
77 la sută din semă
nători și grape.

(Continuare în pag. a V-a)

perativa Întoc
mită de Consi
liul agricol ra
ional Brăila in 
urmă cu cîtva 
timp consemna 
o depășire cu 
peste 3 000 hec
tare a suprafe

ței planificate pentru arăturile 
de vară.

— Depășirea, ne explică to
varășul inginer Teodor Iurieț 
de la Consiliul agricol, provine 
din faptul că fuseseră planifica
te numai terenurile cu păioase 
iar ulterior au intervenit, in 
mod firesc, și suprafețele după 
care s-au recoltat culturile fu
rajere. Din acestea mai avem 
de arat și la ora actuală cîteva 
mii de hectare. Dar sperăm să 
le terminăm curînd. Oricum, 
greul a trecut.

— Prin „greu" Înțelegeți și 
„greutăți" ?

Privirea inginerului Iurieț ca
pătă o nuanță caracteristică o- 
mului care se uită cu ochii 
minții undeva In urma sa, pen
tru a-și aminti.

Ritm constant la brigăzile 
mecanizatorilor

— Și asta. De pildă, în prima 
parte a campaniei am fost ne- 
voiți să facem mișcări de trac
toare din cauză că in unele co
mune în care munca nu fusese 
bine organizată, terenurile nu 
erau eliberate de paie. E vorba 
de Vădeni, Latinu, Viziru, 
Stăncuța și altele. Am intrat 
in ritmul normal abia in a 
doua jumătate a campaniei; de 
atunci am avut în mod constant 
o viteză medie zilnică de 2 000 
hectare. Acum, cînd arăturile 
sint pe terminate, ne preocupă 
altceva.

— Ce. anume?
— Foarte curînd vom (ine o 

ședință de lucru cu conducăto
rii celor 6 S.M.T. din raion, în 
care vom analiza: însilozarea 
porumbului, recoltatul ilorii- 
soarelui, măsuri pentru campa
nia de toamnă (pregătirea tere
nului, repartizarea mașinilor 
ele.).

înainte de ședința amintită, 
.inginerul șef al S.M.T. Brăila, 
tovarășul Ion Mîndroiu, ne-a 
declarat s

— In afară de terminarea

urgentă a arăturilor de vară 
(mai avem de arat cîteva sute 
de hectare), ne pregătim intens 
pentru campania de însămîn- 
țări de toamnă, pentru treiera
tul florii-soarelui.

A doua zi, la S.M.T. Viziru, 
discuția cu ing. Constantin 
Enache a avut, în mod firesc, 
aceeași temă.

— Pentru recoltatul florii- 
soarelui, noi ne-am planificat 50 
de"combine cărora li s-au mon
tat niște dispozitive de tre
ierat executate în atelierul nos
tru. Totodată, punerea în stare

de funcționare a mașinilor pen
tru semănăturile de toamnă. 
Se repară, in cadrul brigăzilor, 
semănătorile SU 29 pentru pă
ioase, grapele stelate și cele 
cu discuri, sapele rotative.

Așadar, nici nu s-a încheiat 
bine campania de vară și stați
unile de mașini și tractoare cu
nosc febrilitatea unui alt în
ceput 7

★
Brigada nr. 3 de la Tichilești 

(șei de brigadă Tănase Drăgan) 
și cea cu nr. 4 din satul Albina 
(șef de brigadă Gheorghe Buia),

ambele ale S.M.T. Brăila, au 
multe puncte comune in activi
tatea lor. In prima brigadă sint 
9 tractoare, în a doua 10, dar 
mecanizatorii din ambele se 
mîndresc că rt-au avut nici o 
defecțiune în toată campania 
de vară. Munca n-a fost orga
nizată în schimburi, însă meca
nizatorii au lucrat in sistemul 
de „zi-lumină", ceea ce a per
mis să se mențină tot timpul o 
viteză medie zilnică de 4—4,5 
hectare. La întrebarea: care 
este contribuția uteciștilor în 
obținerea acestor rezultate ? 
tovarășul Tănase Drăgan rămi- 
ne puțin-descumpănit;

— N-aș putea să vorbesc 
despre tineri în mod special, 
fiindcă n-aș mai avea ce spune 
despre ceilalți. în brigada mea. 
din 10 mecanizatori 7 sint ute- 
ciști.

Mai tîrziu am avut o discu
ție și cu președintele cooperă

ri. MATALĂ

(Continuare în pag. a V-a) Se execută arături pe ogoarele C.A.P. din co
muna Vitănești. raionul Alexandria
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sau mergem

Construiti-vâ 
singuri !

•W

]
esigur, mulți din
tre noi au fost 
puși în fața unei 
mari încurcături 
atunci cînd s-au 
încumetat să afle 
de ce nu mai func
ționează aparatul 
de radio, fie el 

simplu. Desfă- 
spate a apa- 

radio, întîlnești

oricît de 
cînd placa 
râtului de 
un păienjeniș de fire și piese
așezate parcă haotic, încît 
mai ușor îți este să deslegi a- 

din copilărie 
cei care 
decît să 
fie că o

cum misterul 
„unde se găsesc 
besc sau cîntă“ 
banalul defect;
să s-a deplasat și nu mai 
contact, o legătură s-a dezli
pit, un condensator s-a defec
tat sau, pur și simplu, minus
cula rezistență s-a ars.

Așteptăm tehnicianul radio 
singuri pe urma defectului ? Cine este spiri- 
dușul care dă viață cîntecelor, dansului sau 
aduce harul unei povești, a unei știri, al unui 
sfat, uneori de la mii de kilometri ? Cum se 
construiește un aparat de radio ? Dar un te
levizor ? Sînt numai cîteva întrebări care își 
vor găsi dezlegarea în rubrica de față a zia
rului nostru.

Cunoscută fiind pasiunea tuturor vîrstelor 
pentru dezlegarea acestor taine, începînd cu 
numărul de azi, ne propunem ca săptămînal 
să punem la îndemîna cititorilor noștri cu
noștințe despre radio și televiziune (părți 
componente, scheme, montaje), aplicațiile lor 
în tehnică (electronica industrială, automati
zarea și cibernetica).

Și acum, să începem împreună explorarea 
aparatului de radio. Nu mai înainte însă de 
a ne înarma cu o șurubelniță, letcon electric 
și „cartea de vizită“ care îl însoțește — sche
ma și notița tehnică.

Două întrebări îți solicită răspunsul imediat 
ce ai desfăcut placa din spate :

1. Cine 
radioului 
noscut ?

2. Care 
de Ia emițător pînă la aparatul 
televiziune ?

1. Marele necunoscut poartă numele 
electron ; el aleargă, se strecoară fără 
obosească, prin aer și vid, prin diferite piese

e marele necunoscut care 
și televiziunii ? Poate fi

dă, viață 
el recu-

este drumul sunetului Și 
de

imaginii 
radio Ș'

de 
să

Deși nu

D
cunoaște literatură...

Stililo

d MA JORI

As vrea să încep 
latarea 
cursia în 
treprinsă 
studenti ai 
pedagogic 
din Bacău 
episod ■■

Ne
Ciucea — locul 
a trăit o perioadă po
etul Octavian Goga. 
Ghidul nostru, iov. 
profesor Petre Popes- 
cu, tocmai ne oferea 
cîteva date din biogra
fia poetului. Pe ne
așteptate, explicațiile 
sale au fost înlocuite 
cu versuri, cunoscu
tele versuri ale Iui 
Goga. Le recita un în
drăgostit al poeziei, 
studentul Ion Zahares- 
cu din anul III filolo
gie. Apoi, călăuziți de 
profesor, urmăriți de 
muzicalitatea versu
rilor, ne-am continuat 
vizita. Ea a lăsat în 
noi toti o amintire de 
neșters.

Asemenea momente 
am trăit în fiecare din 
cele 11 zile cît a durat 
excursia. Am vizitat 
și am făcut neuitate 
popasuri la Brașov, 
Sibiu, Timișoara, O- 
radea, Tg. Mureș. Este 
un traseu deosebit de 
generos în ce priveș
te monumentele de is
torie, de artă, ale fru
museților naturale

despre 
circuit, 
de 48 
Institutului 

de 3 
cu

ani 
acest

apropiam de 
unde

de 
o- 
și 

lu-

La întrebarea 
lost mai iru- 
traseul ex

cel 48 de 
ar putea 

nenumărate 
• studentu- 

de

mai cu seama bogate 
în monumente ale con
strucției socialiste. La 
Sarmisegetuza am că
lătorit prin milenii, 
iar filele noii geogra
fii a patriei le-am „ci
tit“ pe viu cu mindrie 
la Paroșeni, vizitînd 
cunoscuta termocen
trală, la Brașov, 
unde pornesc spre 
goarele patriei ca 
spre meridianele
mii vestitele tractoare 
românești sau pe Va
lea Trotușului unde 
chimia cea mai mo
dernă se simte la ea 
acasă.
— ce a 
mos pe 
cursiei ?
participând 
să dea : 
răspunsuri : 
lui Grlgore Negru 
la Facultatea de isto
rie i-au plăcut muze
ele vizitate care l-au 
atras în primul rlnd : 
Muzeul regional 
Banatului, muzeul 
nografic din Ciul 
altele. Studentul 
tul Adolf, pasionat de 
geografie, ar vorbi, 
fără îndoială, despre 
minele din Valea Ji
ului. Cît despre pre
ferințele studenților 
Mihni Negrea și A- 
lexandru Ardeleana, 
ele au fost imortali
zate pe peliculele io-

a! 
el-

Si 
Mi-

tografice pe care, 
prima zi de la sosire, 
le-au și developat.

In general, pe tot iti- 
nerariul ne-am bucu
rat de cea mai bună 
primire. O singură ex
cepție : la Cluj, la 
Grădina botanică, nu 
am avut nici un ghid 
dintre specialiștii in
stituției. Notez că
în același timp vizitau 
parcul alte sute de tu
riști la iei de neo- 
rientafi ca și noi. Din 
fericire, această im
presie a fost acoperită 
de minunata primire 
pe care ne-au făcut-o 
studenții clujeni. Ei 
ne-au dat 
priceput și mai 
îndrăgostit de 
în care învață, 
dentul Lucian 
din anul VI al 
tatii de medicină.

Seara, la Casa de 
cultură a studenților, 
a fost organizată pen
tru noi o reuniune cu 
care prilej am legat 
numeroase prietenii cu 
studenții din centrele 
universitare Iași, 
mișoara și Galați, 
fia ți ca și noi
excursie.

un ghid 
ales 

orașul 
stu- 

Lazăr 
Facul-

Ti-
a-
In

asist, univ.
LUCIAN 
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de 3 ani Bacău

eși nu cunoaște și nu-i 
place literatura, tînărul 
cu pricina o iubește cu 
pasiune... Ignoranța e ig
noranță, pasiunea e pa
siune. N-a citit o pagină 
din Balzac dar cu toate 
acestea îl apreciază. Nu 
numai că-l apreciază dar

chiar se și emoționează gîndindu-se la 
opera lui: „Ce forță uriașă de creație a 
avut! Fără să cunoască literatura tî
nărul a descoperit emoția în fața lite
raturii. De unde de neunde, asta e trea
ba lui. Adeseori poate fi văzut în plină 
zi retras și concentrat. După o clipă tai
na se dezleagă.

— Mă gîndesc tot la Balzac... Ce per
sonalitate fascinantă...

Deși în adîncurile sufletului litera
tura îl plictisește de moarte, s-a zbătut 
ca un leu să urmeze filologia. Pentru 
realizarea acestui ideal de care era cu 
desăvîrșire străin, s-a certat cu priete
nii, cu părinții, cu logodnica iubită.

— Ori filologia, ori nimic... Dacă nu 
mă lăsați la filologie, eu mă spînzur...

Logodnica — mai lucidă — i-a amin
tit :

— Bine dragul meu dar ție nu-ți 
place să citești o carte... Nu-ți amin
tești cît m-am chinuit cu tine 
citit „Cei trei mușchetari" ?!

Tînărul a scos ca din pămînt 
puns spiritual:

— Alții citesc literatura, eu 
literatura... încetul cu încetul a desco
perit fel

Printre 
turală" :

— Ori 
ultima perioadă a activității lui Cara- 
giale... Chiar și noaptea în somn tot la 
ultima perioadă mă gîndesc.

După obsesia culturală tînărul cu pri
cina a descoperit și „izolarea 
rală“.

— Mă duc într-un sat de 
Acolo pot lucra în liniște...

In acea „izolare culturală" 
joacă table și citește cu pasiune reală 
„Sportul popular“.

Din cînd în cînd tînărul scoate din 
coșul pieptului așa numitele „oftaturi 
culturale“.

pînă ai

un ras-

înțeleg

de fel de ticuri culturale... 
primele ticuri „obsesia cul-

unde mă duc, mă urmărește

Mărturii

3

cultu-

munte...

tînărul

»

e Calea Victo
riei, în plin cen
trul Capitalei, 
se află cîteva 
încăperi tăcute 
ce găzduiesc gră
itoare vestigii 
ale culturii noa
stre. Trecîndu-le

pragul, pășești într-o lume de oa
meni ohișnuiți care au plămădit 
din pasiunile, din bucuriile și 
tristețile lor neobișnuitul, care 
au scris pagină după pagină is
toria înălțării spirituale a poporu
lui nostru. E acum o lume a a- 
mintirilor, grăindu-ne din manu
scrise și ■..fotografii, din luciul 
șters al costumelor odinioară fas
tuoase, din odihna tăcută a unor 
obiecte mărunte, păstrate cu gri
jă sub sticla vitrinelor.

— Oh, mare a mai fost Balzac...
— Oh, mare a mai fost și Beetho

ven...
Și cum aceste oftaturi nu cer un mare 

efort de gîndire tînărul oftează pentru 
toată cultura lumii. Oh, Bach... Oh, 
Kant... Oh...

Tinerelul ține cu ghearele și cu din
ții să treacă drept un „intelectual sub
țire". Pentru această faimă e în stare 
să nu bea și să nu mănînce... Pentru 
această glorie sărăcuțul de el e-n stare 
să-și sacrifice cele mai sincere plăceri. 
Decît fără finețe mai bine moartea... 
Marea lui plăcere e muzica ușoară. Cu 
toate astea cînd undeva se cîntă mu
zică ușoară turbează de ciudă, trîntește 
ușa și pleacă demonstrativ. Lumea ră- 
mîne îngrozită de atîta exigență cul
turală la un băiat așa firav...

— Cînd pe lumea asta există un

Pamflet

de THEODOR MAZILU

Beethoven voi vă pierdeți timpul cu 
fleacurile astea... ?!

Și fuge foarte cultural dornic să a- 
jungă acasă și să asculte în liniște, cea
suri întregi „fleacurile alea“. De fapt, 
Beethoven îl plictisește în mod sin
cer : „Nu înțeleg de ce se omoară lu
mea după individul ăsta“.

Din cînd în cînd ochii îi strălucesc 
într-un fel foarte ciudat. Asta e semn 
că tînărul vrea să pună o problemă în 
discuție.

— Critica e artă sau știință ?!
După ce pune problema, tot el se 

plînge : „Cine dracu m-a pus ? Fie artă, 
fie știință, ce mă interesează pe mine?!“ 
Discuția pornită de la ideea lui îl plicti
sește de moarte. Ar vrea să plece, dar 
el nu poate pleca oricum. Ca să poată 
pleca demn, are nevoie de o „indignare 
culturală".

— Habar n-aveți să discutați. N-aveți 
metodă...'

Cu aceasta a împușcat doi iepuri din- 
tr-o dată: și-a jignit colegii și a jucat 
și table după pofta inimii.

Tînărul cu pricina e un snob pasio
nat. El nu cunoaște arta dar iubește 
arta. Nu citește dar admiră ceea ce nu 
citește. Pentru un artist pe care nu-l 
cunoaște ar fi în stare să-și dea și 
viața.

Pe Goya nu-l cunoaște, 
astea pentru Goya era 
moarte de om. Spumega 
cotea de indignare. De 
nu mai știa ce face.

— Auzi la el, necioplitul să nu-l a- 
precieze pe Goya... 
scoate o vorbă...

După ce se mai 
să se explice.

— Vă rog să mă 
sînt eu... Atîta insensibilitate 
valori mă scoate din sărite...

Ignoranța nu-l împiedică să 
transigent.

— Eu nu stau de vorbă cu 
care nu-l apreciază pe Goya. 
place acest titan, cu mine n-ai treabă...

Indignarea culturală în legătură cu 
Goya l-a ținut multă vreme.

— Auzi, domnule, să vină la masa 
mea și să spună că nu-i place Goya... 
auzi ce obrăznicie...

Și brusc scoate din pieptul lui voinic 
oftatul cultural de rigoare.

— A, ce scriitor măreț a fost Goya. 
Unic în felul lui...

Admirația tinerelului era atît de mare 
încît, din respect pentru ea, strecor 
adevărul istoric — încetișor, încetișor, 
în șoaptă:

— Goya a fost pictor...
Precizarea mea nu-l stingherește, 

dimpotrivă i se pare că într-un fel tot 
lui îi dă dreptate.

— Pictor sau scriitor... n-are impor
tanță... Eu îl respect foarte mult... Mai 
mult, îl iubesc chiar... Dacă nu-ți place 
Goya eu plec de la masă... Din cauza 
lui Goya m-am certat și cu femeia iu
bită...

Era roșu de mînie. Așa cum arăta 
părea capabil de orice... Pentru Goya 
ar fi făcut moarte de om. Aproape că 
mi-era frică de el...

Ignoranța e ignoranță, pasiunea e 
pasiune...

Cu toate 
gata să facă 

de mînie. Clo- 
atîta enervare

11 omor

liniștește

scuzați...

dacă mal

încearcă

dar așa 
la marile

fie in-

un om
Nu-ți

despre teatrul românesc

și instalații, dînd naștere tuturor minunilor. 
11 întîlnim la tot pasul în știință și tehnică. 
Fără a greși prea mult, putem spune că el dă 
viață radioului și televiziunii.

Ce este electronul ?
— încă din1 cele mai vechi timpuri, omul a 

venit în contact cu lumea materială prin in
termediul corpurilor existente în natură (apa, 
bronzul, sarea, fierul etc.). Mai tîrziu, prin 
dezvoltarea chimiei, omul a descoperit că 
este înconjurat de corpuri compuse care pot 
fi divizate (descompuse) în alte substanțe, e- 
xistente în natură (apa se descompune în oxi
gen și hidrogen) și corpuri simple, care nu 
mai pot fi divizate. Prin divizarea unui corp 
compus în părți din ce în ce mai mici (aces
tea păstrează proprietățile corpului inițial), se 
ajunge la o anumită diviziune numită mo
leculă. Dacă descompunem o moleculă, obți
nem diviziuni care nu mai au proprietățile 
corpului respectiv. Deci, molecula este cea 
mai mică parte a unui corp compus.

Dacă procedăm asemănător și cu un corp 
simplu, vom ajunge la cea mai mică diviziu
ne a sa, numită atom. Atomul reprezintă 
deci, cea mai mică parte a unui corp simplu. 
Numai prin divizarea atomului materia i se 
prezintă omului sub forma unor particule ele
mentare indivizibile : fotoni, electroni, pozi- 
troni, neutrino, neutroni, protoni și mezoni. 
Din combinarea acestor particule iau naștere 
toate fenomenele și corpurile. Ne vom referi 
numai la electron și proton. Aceștia au pro
prietatea de a se atrage reciproc ; electronul 
avînd sarcină electrică negativă și protonul 
sarcină electrică pozitivă.

Atomul oricărui corp este alcătuit dintr-un 
nucleu central în care se găsesc și proto
nii, în jurul cărora se învîrt pe una sau mai 
multe orbite un număr de electroni egal cu 
al protonilor.

Electronul și protonul mențin permanent o 
legătură tainică și ciudată (forța de atracție 
dintre ele poartă numele de forță electrică), 
formînd cîmpul electric. Care este mobilul 
acestui fenomen ? Imaginați-vă o greutate oa
recare pe care o ridicăm și îi dăm drumul. 
Atrasă de o forță nevăzută — forța de atrac
ție gravitațională — piatra îndoaie corpurile 
întîlnite în drum, 
mîntului. La fel se

Omul, folosind 
(centrale electrice
chiar energia atomică) învinge forța electrică 
de atracție dintre electron și proton, depăr- 
tînd electronul de confratele său. Dacă apoi 
i se dă libertatea de a circula pe un drum 
dinainte stabilit, atras de forța magică a pro
tonului, electronul aprinde becul electric, pu
ne în mișcare mașini uriașe, dă viață radiou
lui și televiziunii. Necontrolată, această ami
ciție produce scîntei și foc, trăznește și car
bonizează.

V-amintiți versurile eminesciene: „Punc- 
tu-acela de mișcare mult mai slab ca boaba 
spumii / e stăpînul fără margini peste mar
ginile lumii“.

Să fi cunoscut marele bard forța uriașă a 
acestui spațiu ?

deformează suprafața pă- 
comportă și electronul, 
diverse procedee tehnice 
hidro, termo sau folosind

Ing. GH. ZAMFIR

Noul palat al Casei de cultură din Mangalia

Cele trei săli — cît trei ca
mere obișnuite — ale Muzeului 
Teatrului Național, orînduiesc 
cronologic date revelatoare ale 
nașterii și creșterii teatrului ro
mânesc. Se încearcă, în prima 
sală, o relatare a începuturilor 
străvechi, a izvoarelor istorice pe 
care le putem descoperi în bo
gata gamă a manifestărilor popu
lare. O machetă frumos colorată, 
adusă de prin nordul Moldovei, 
amintește VICLEIMUL, specta
col teatral popular din vremi 
medievale, pe care jocurile pri
lejuite de sărbătorile de iarnă îl 
reînvie uneori. O mască purtînd 
o pălărie uriașă, lucrată cu artă 
din panglici și hîrtie colorată, o 
piesă de deosebit interes, a fost 
adusă din satul Brănești, singura 
localitate din țară unde se mai 
păstrează tradiția „Sărbătorii cu
cilor“, un frumos carnaval de 
origină tracică.

Galeria cunoscutelor personaje 
ale reprezentațiilor de bîlci, cu 
Vasilache și Marioara, vorbește 
despre arta păpușerească româ
nească, alt izvor bogat în fapte 
și semnificații ce și-ar merita — 
poate din partea Teatrului Țăn
dărică — o redeșteptare mai cu
prinzătoare.

Dar lumea arhaică a anonimi
lor își transmite virtuțile — do- 
bîndite în decenii și secole — 
istoriei scrise de figuri luminate, 
de pionierii culturii românești. 
Cîteva vitrine adăpostesc texte 
chirilice eu „Mirtil și Hloe“ sau, 
„Hecuba", manuscrisul lui Elia- 
de Rădulescu, „Fanatismul“, — 
traducerea dramei „Mohamed“ 
de Voltaire care, reprezentată în 
1834 de elevii de la „Filarmoni
ca'* a prilejuit primul spectacol

de teatru pe aceste meleaguri. 
Multe exponate îți vorbesc de 
trudnicia vremilor în care s-a 
ctitorit la noi arta teatrului. O- 
biecte obișnuite altădată, apar 
ciudate acum în strădania lor , ,„v j.vuCeuiu, nroia uiu „imuna
modestă de a reînvia o imagine, Blanduziei", întruchipată de Ma

rja Filotti... Sînt aici și chipuri a 
căror amintire, prea proaspătă, 
doare : mantia neagră a lui Ri- 
chard, lepădată nu demult de 
George Vraca.

Ar trebui multe pagini să poți 
da curs tuturor gîndurilor care 
te năpădesc vizitînd muzeul; O 
frunză de palmier primită la 
Cpnstantinonple, de tenorul Ion 
Băjenafu, în turneul întreprins 
cu Darclee, pianul la care a 
cîntat George Ștefănescu și ur
mași ai lui, o perniță lucrată din 
afișe imprimate în mătase anun- 
țînd spectacole românești cu 
„Studentul cerșetor" 
vorbesc despre arta valorică 
pionierilor muzicii românești, 
încă de pe atunci s-a impus 
vigoare atenției mondiale.

Colecțiile adunate cu răbdare 
și pasiune în cîteva decenii de 
muncă neobosită, de George 
Franga, directorul muzeului, 
continuă în depozite pline de 
cutiuțe etichetate și legate cu 
grijă, de portrete dăltuite în 
marmură, de peruci și costume, 
de mape doldora de documente 
și discuri cu vocile celor mai re
cent dispăruți.

Cîteva ore petrecute aici, ală
turi de cei mai străluciți sluji
tori ai Thaliei, sînt prilej de bo
gată informare, punct de plecare 
într-o mai îndelungă călătorie — 
întovărășiți de carte — în istoria 
teatrului românesc.

o viață de om. Iată biroul la 
care Caragiale își va fi scris ca
podoperele, iată-i ochelarii și 
briceagul cu care-și. va fi ascuțit 
pana necruțătoare. Iată luleaua 
iui Alecsandri, iată peruca pe 
care Matei Millo o purta în „Li- 
pitorile satelor“. Iată costumul 
care l-a travestit pentru a da, 
primul, viață Chiriței.

Taftaua rochiei Toițichii, îm
brăcată seri la rînd de Aristizza' 
Romanescu și mai tîrziu de Ma- 
ria Ciucurescu, e străpunsă pe 
alocuri de tăișul timpului necru
țător ; catifeaua ce a învăluit 
umerii lui Nottara, cînd marele 
actor își punea 
hlamida regelui Lear și-a pier
dut strălucirea 
deceniile care s-au așternut între 
noi și acele seri de îneîntare nu 
ne pot împiedica să poposim în
delung în fața acestor vitrine.

în cealaltă sală se păstrează 
intact, sub sticlă, costumul negru 
în care Grigore Manolescu și-a 
purtat faima în țară și peste ho
tare, încununînd 14 ani de mun
că pasionantă, pentru a înțelege 
de pe culmea gîndirii umane 
hamletiana întrebare „a fi său a 
nu fi“. Alături — o umbrelă, un 
evantai, un puf de pudră ce va fi 
mîngîiat seri la rînd obrajii Ofe- 
liei sau Julietei sub care vibra de 
fiecare dată, cu aceeași intensi
tate, marele talent al Aristizzei.

Ca într-o lume de fantasme te 
împresoară imagini de neuitat —■ 
așa cum vor fi îneîntat genera
ții întregi de spectatori, așa cum

cu solemnitate

faldurilor, dar

Cum recomandăm
Urina librăriilor bucureștene este înșelătoare. Tre- 

V catarul care n-ar avea decît o clipă să vadă ce
cărți se tipăresc la noi, nu poate avea astfel ideea 
exactă despre mișcarea culturală a țării. Aceasta, 
pentru că publicul cititor, a cărui vie cerere a 
urcat edițiile cărților la zeci de mii de exemplare, 
nu lasă vitrinelor un timp mai îndelung de a se 
împodobi cu noile tipărituri. Tot ce se tipărește 
și răspunde gustului public dispare în cuprinsul 

unei dimineți sau a douăzeci șt patru de ore. La știrea că o carte 
stă să apară, cumpărătorii apreciază din timp iminența apariției, 
vizitează librăriile, întreabă și, dacă e cazul, o cumpără pe loc. O 
asemenea „vînătoare" nu făcea parte din sporturile românești 
tradiționale. E un fapt nou și faptul acesta înseamnă cum se cu
vine politica de culturalizare a maselor, pe care regimul de demo
crație populară a realizat-o în țara noastră. Așadar, nu vitrina 
librăriilor poate informa exact, pe trecătorul grăbit, asupra căr
ților tipărite. Numai cataloage bine întocmite, care n-ar trebui să 
lipsească din nici o librărie, ar constitui oglinda fidelă a unicei 
intensități, pe care a atins-o la noi circulația noului articol de 
larg consum, numit „cultura". Asemenea cataloage, în care s-or 
vedea ce anume s-a tipărit și în cîte exemplare, precum și ce se 
află în perspectiva de apariție pe anul curent, ar mai avea pu
terea să prezinte veridic climatul de libertate în care s-a conceput 
la noi susținerea culturii. Căci de la marii autori greco-latini, 
scriitori, istorici și filozofi, ca Euripide, Tucidid, Aristotel, Cicero, 
Virgil și Seneca pînă la Dante, Shakespeare și Goethe, iar de la 
aceștia la autorii moderni cunoscuți ca autori „dificili", Proust și 
James Joyce, fără a fi uitat nici unul dintre cei la care cititorul 
acestor nume s-ar mai gîndi, toți se află sau se vor afla în pro
gramul de tipărituri al editurilor noastre.

Și cititorii au avut sau vor avea la dispoziție nu numai texte 
de cea mai mare varietate, semnificînd preferința de alegere între 
felurite tipuri de meditație și creație ale spiritului uman, dar și 
prefețe îndrumătoare semnate de oameni, care și-au cîștigat un 
nume în comentarea autorilor. Nu ne vom referi acum la nenu
măratele prefețe care au introdus pe cititorul român contemporan 
în gîndirea speculativă sau creatoare a atîtor celebrități. Dar nu 
putem să nu le amintim, în general, fiindcă am citit de curînd o

de Vladimir Streinu

astfel de hună prefață. E vorba de introducerea cunoscută, apar- 
ținînd tînărului critic și istoric literar Matei Călinescu, la tradu
cerile din proza lui Edgar Poe („Biblioteca pentru toți“ nr. 289, 
două volume) apărute recent în excelenta traducere a regretatu
lui Ion Vinea. Matei Călinescu își propune să informeze pe citi
torul lui Poe asupra fantasticității, cu care lucrează marele scrii
tor american. El face mai întîi un istoric al acestei modalități 
creatoare, luată de la izvorul „gotic“ al unor anumite romane 
engleze și urmărită în devenirile ei romantic-europene, pentru 
ca în forma ultimă, să fie adoptată și recreată de Edgar Poe, nu 
fără să explice determinantele sociale ale acestei adopțiuni și 
marcări. E un excurs instructiv, deci folositor, deși oarecum „en
ciclopedic" și destul de întîrzietor în privința creației propriu- 
zise a autorului prefațat. Dar criticul ajunge fără greș la materia 
interesantă, adică la particularitatea creației poești. E drept că, 
din natura marelui scriitor, criticul reține numai „structura fan
tasticului", latura, cu alte cuvinte, prin care Poe s-a făcut îndeob
ște cunoscut, dar nici morbiditatea, banatofilia, serafismul și alte 
caracteristici de complexitate nu sînt chiar trecute cu vederea, 
găsindu-se implicate în analiza componenței principale de fantas- 
ticitate. Edgar PoS e însă un fantastic lucid, în dimensiunea 
lucidității analitice nu delimitează, afirmă criticul, doar un sector 
al creației lui Poe. Uneqri evidentă, ea este totdeauna latentă și 
nu ne înșelăm dacă menționăm că unul din meritele majore ale 
autorului lui William Wilson îl constituie descoperirea fantasti
cului lucid și analitic. O asemenea alăturare de termeni, observă 
pe lingă acestea comentatorul, mai ales dacă ne gîndim la tra
dițiile literaturii fantastice pînă la Poe, poate părea ciudată, con
tradictorie ; ea traduce însă, în chip fidel, factura artistică origi
nală, adoptată de scriitorul american. La Edgar Poe fantasticul, 
păstrîndu-și capacitatea generatoare de sugestie în direcția acelui 
misterium temandum afecționat de romantici, devine totodată un 
mijloc de investigație în domeniul a ceea ce s-a numit, mai tîrziu, 
„psihologia abisală", studiul străfundurilor obscure, inconștiente, 
ale sufletului omenesc. Izolînd astfel originalitatea cea mai glo

cartea ?

răsar din mărturiile păstrate 
ridicolul Falstaff, dăruit cu 
irezistibil de Bulfinski, sau 
sile Leonescu, sprințarul Crispin 
așa cum a fost imaginat de Va
sile Toneanu, Neera din „Fîntîna
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NICOLETA TOTA

rioasă a scriitorului comentat, autorul prefeței o încadrează isto
ricește de tot ceea ce precede și o urmează pentru ca în restul 
cuprinzător al studiului său introductiv, să dea o atentă analiză a 
procedeelor scriitorului prefațat. Astfel, cititorul prefeței lui Matei 
Călinescu se alege cu o bună orientare : dacă o străbate mai îna
inte de a citi traducerea, iar dacă cumva o va citi după lectura 
operei lui Poe, ceea ce ni se pare neîndoios, va fi cu atît mai 
cîștigat, cu cit afirmațiile critice din prefață se voi sprijini pe in
tenții de lectură personală.

Nu acesta e însă cazul tuturor prefețelor ce se întocmesc la 
numeroasele tipărituri din autorii străini. Am avut, de asemenea, 
pe masa noastră de lucru, Cele mai frumoase poezii de Bertold 
Brecht, ediția tradusă și îngrijită de Demostene Botez și Lazăr 
Iliescu („Editura tineretului", nr. 68). Prefața, semnată de Paul 
Langfelder, se încheie cu afirmația : „Opera lui Brecht se sprijină 
pe. concepțiile sale literare, iar acestea determină în mare măsură 
caracterul ei specific. Dar prefața nu vorbește cititorului despre 
„caracterul specific" al operei și, în circumstanță, al poeziei lui 
Brecht, ci aproape exclusiv despre împrejurări biografice și gene
ral ideologice, valabile pentru toți scriitorii progresiști, care au 
venit în contact mai strîns sau indirect cu neagra perioadă hitle- 
ristă. Brecht ne interesează nu prin ceea ce îl asociază cu alți 
scriitori de epocă; el există prin acel caracter specific pe care 
prefațatorul îl numește în cele din urmă, fără să-l fi înfățișat 
anterior în realitatea lui concretă. Generalități ca „gîndirea pri
mează față de sentiment" îl fac pe prefațator mai plin de încre
dere în teoria literară a lui Brecht decît în analiza operei lui. De 
aceea, el poate scrie : „Cel mai sigur acces la înțelegerea parti
cularității artistice a lui Bertold Brecht ni-l oferă scrierile sale de 
teorie literară". „Teoria, ca și sociologia unui spirit creator nu 
sînt, evident, lipsite de interes și e poate util să fie arătate, dar 
nu fără a stărui asupra legăturii lor cu „particularitatea artistică" 
a unei creații. L-am ruga pe Paul Langfelder să înlocuiască nu
mele lui Brecht, în afirmațiile generale pe care le cuprinde pre
fața sa, cu numele altui scriitor contemporan progresist : mai ni
mic din aceste afirmații n-ar trebui modificate. De ce ? E o între
bare care poate da de gîndit și care ar folosi tuturor criticilor 
viitori, solicitați de editurile noastre să introducă publicul cititor 
în „originalitatea" scriitorilor tipăriți.



O INVITAȚIE ROMANTICĂ:

CHIMIA POLIMERILOR
Interviul nostru cu academicianul

Eugen Anqelescu

D e numai cîteva decenii, chimia contemporană a 
început să înfăptuiască o adevărată transmutare a 
materiei. Pornind parcă de la materialul metan, de 
la vîscosul țiței sau de la brunul cărbune, chimiștii 
au făurit materiale sintetice care au adus prefaceri 
revoluționare în toate ramurile de activitate ome
nească.

MAI MOALE DECIT LINA, MAI SUPLU DE- 
CIT MĂTASEA, MAI POROS DEC1T BURETELE

ȘI MAI ELASTIC CA OȚELUL — iată numai cîteva elemente 
de comparație în măsură să caracterizeze — ce-i drept, destul de 
palid — însușirile extraordinare ale noilor produse ale chimici 
de sinteză. Utilizarea lor a devenit universală și noii mesageri ai 
civilizației umane au depășit granițele terestre, intrînd ca părți 
componente în structura cosmonavelor. Și poate că — într-un 
viitor apropiat sau îndepărtat — reprezentanții altor lumi vor 
interpreta dezvoltarea atinsă de știința și tehnica pămînteană și 
după aceste relativ recente creații: masele plastice.

însă masele plastice — sau polimerii sintetici — își au cores
pondentele lor în natură, o istorie aparte, proprietăți nemaiîn- 
tîlnite, un mod de fabricare complex și — mai cu seamă — 
perspective nebănuite.

Și, înainte de toate, ce reprezintă — din punct de vedere chi
mic — această nouă clasă de materiale sintetice ?

Aceasta este și cea dinții întrebare pe care am adresat-o acad. 
E. Angelescu, în legătură cu miraculoasa chimie a maselor plas
tice.

— Este, îndeobște, cunoscut — ne-a răspuns interlocutorul 
nostru — că toate substanțele sînt alcătuite din atomi. însă acești 
atomi nu se găsesc izolați, ci grupați în molecule. Astfel, o mole
culă de apă este alcătuită din doi atomi de hidrogen și unul de 
oxigen și numai sub această formă poate participa la reacțiile 

chimice. Se poate, deci, afirma, că molecula reprezintă cartea 
de vizită a oricărei substanțe.

— Ca structură, ele sînt „clădite" din molecule uriașe alcătuite 
— fiecare în parte — dintr-o moleculă simplă, denumită „mer“, 
care se „repetă", nenumăratele molecule fiind legate între ele 
prin valențe sau legături chimice principale. Unirea dintre mole
cule se face datorită reacțiilor ce se desfășoară între diversele 
grupări funcționale existente în meri. Astfel, pentru ca să apară 
o macromoleculă este neapărat necesar ca merul să posede cel 
puțin două asemenea grupări.

în cazul moleculei de polietilenă, de pildă, veriga lanțului de 
molecule „unificate" o reprezintă etilena, în a cărei constituție 

„Mai suplu ca mătasea, 
mai elastic ca otelul"

intră doi atomi de carbon și patru de hidrogen. în acest fel, 
greutatea moleculară a unei astfel de molecule uriașe nu este 
altceva decît suma greutății lanțului de molecule care o compun.

în alte cazuri, în lanțul macromoleculei se repetă două „ve
rigi" moleculare diferite. Este exemplul copolimerului clorură — 
acetat de vinii, folosit în industrie sub formă de lacuri.

Din punctul de vedere al greutății moleculare, despre macro- 
molecule poate fi vorba doar atunci cînd această greutate se si
tuează între 10 000 și peste 1 000 000.

în realitate, procesele de sinteză schițate sînt însă cu mult mai 
complexe, ele desfășurîndu-se pe etape.

— Căror proprietăți ieșite din comun își datorează masele plas
tice renumele prodigios pe care și l-au cucerit ?

— însușirile pe care le posedă macromoleculele sintetice sînt 
numeroase și ele sînt caracteristice — în bună măsură—fiecărei 
clase de mase plastice în parțe. Mai mult decît atît. Aceste pro
prietăți pot varia chiar și în cazul aceleiași mase plastice, variația 
datorindu-se felului în care se leagă merii în moleculă.

O calitate principală a maselor plastice este însăși ...plasticitatea 
lor, însușirea lor de a se lăsa modelate. Prin adăugare de plasti- 
fianți, această însușire poate fi ameliorată după dorință.

însă ceea ce domină — într-un' anumit sens — toate celelalte 
însușiri, este rezistența. Și, deși din acest punct de vedere ele sînt 
încă departe de a se situa la nivelul metalelor, totuși— datorită 
elasticității lor superioare acestora — produșii macromoleculari 

sînt preferabili altor materiale clasice. Dacă adăugăm la aceasta 
și faptul că, spre deosebire de oțel. în cazul în care asupra lor 
acționează o forță, deformația survine mai tîrziu, atunci avem 
explicația folosirii cu precădere a maselor plastice în fabricarea 
pieselor sau obiectelor care au de suportat șocuri.

Superioritatea maselor plastice se mai afirmă și prin marea lor 
rezistență la coroziune, calitatea de optim izolator electric, densi
tatea mică, ușurința la prelucrare și prețul de cost redus.

Bineînțeles, tuturor acestor însușiri li se adaugă un aspect este
tic plăcut.

— Ce probleme mai importante se pun astăzi în fața cercetării 
științifice în ceea ce privește masele plastice ?

—Pe primul plan se situează extinderea aplicațiilor specifice 
ale acestor materiale.

Studiile referitoare la polimerii „grefați" au evidențiat și pun 
în valoare în continuare noi posibilități de îmbunătățire a cali
tății maselor plastice. De pildă, „grefarea" de nitril acrilic pe 
macromolecula de policlorură de vinii a dus la o creștere a tem
peraturii de înmuiere a acesteia. S-ar mai putea da numeroase 
exemple în acest sens.

O altă direcție de cercetare se leagă de rezultatele bune obți
nute prin amestecurile dintre cauciucul natural sau sintetic (am
bele avînd structura .macromoleculară) cu masele plastice. S-au 
realizat — pe această cale — cauciucuri care posedă, alături de 
elasticitatea lor caracteristică, asemenea însușiri prețioase ca mă
rirea capacității de deformare plastică sau creșterea simțitoare a 
rezistenței la frig.

în sfîrșit, trebuie subliniate eforturile pe care le depun oa
menii de știință pentru crearea unor mase plastice rezistente la 
temperaturile înalte. Se pare că — în viitorul apropiat — vor fi 
creați polimeri cuprinzînd fosfor în macromolecula lor. care să 
poată rezista chiar și la temperaturi de 1 000 grade C.

Cercetări încununate de succes în domeniul maselor plastica 
se desfășoară și în țara noastră, care este înzestrată din abun
dență cu materiile prime necesare fabricării polimerilor sintetici. 
Industria chimică în plină dezvoltare — rod al înfăptuirii politicii 
partidului de industrializare socialistă a țării — care va cunoaște 
în anii viitorului cincinal un nou avînt, pune în fața oamenilor 
de știință noi probleme de rezolvat.

Și pînă acum chimiștii noștri au dobîndit realizări importante 
în domeniul maselor plastice. O realizare de mare valoare o re
prezintă, de plidă, fabricarea polietilenei după o metodă concepută 
de un colectiv de cercetători de sub conducerea acad. C. D. Neni- 
țescu. Unul dintre succesele obținute la Institutul „Petru Poni" 
din Iași, condus de acad. C. Simionescu, constă în obținerea de 
către un colectiv în frunte cu prof. Ilie Matei, a cauciucului 
poliuretanic. La București, sub conducerea prof. D. Isăcescu, mem
bru corespondent al Academiei, s-au înregistrat rezultate intere
sante în studiul și aplicațiile rășinilor furfurol-fenolice, din care 
se pot fabrica piese de mașini sau care pot servi la îmbunătățirea 

rezistenței betoanelor. Sînt astfel de succese premise sigure ale 
viitorului avînt al cercetărilor științifice în domeniul maselor 
plastice din țara noastră.

• înfăptuitorii transmutației

• grefe chimice

• roadele medicale ale unei 
alianțe

• 1 tonă material plastic contra

3 tone de fier

® rezistență ia 1000° C

© materialele clasice au trecui 

pe locul II

> jumătate din producția mondială 

de mase plastice—în industria 

constructoare de mașini
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Titlul ar putea să surprindă. 
Scepticii ar putea protesta... Și 
ar fi aceiași sceptici, la fel de 
neînțeleși (se spune că scepticii, 
drept pedeapsă, nu îmbătrînesc 
niciodată), care acum 15—20 de 
.ani aruncau întreaga chimie a 
polimerilor, pe atunci incipientă, 
în acidul compătimirii ironice. E- 
fortul obținerii unor compuși sin
tetici macromoleculari li se părea 
egal, ca perspectivă și utilitate, 
cu cel al alchimiștilor medievali 
care încercau să transforme ni
sipul în aur. Previziunile impre
sionante ale academicianului Ne- 
nitescu —- preocupat de polimeri- 
zaiea etilenei la presiune joasă 
— le apreciau ca fiind, „în mod 
evident", irealizabile. Și s-au 
realizat integral... De numele lui 
Karl Ziegler și Giulio Natta, des
coperitorii polimerizării stereosco-

SENS SI

METAFORA
Profesor universitar dr. :

I. Th. Riga

Îmi amintesc cum, luînd cu
noștință de lucrările lui Staudin- 
ger, regretatul meu maestru — 
profesorul Rainer — și-a expri
mat speranța, că într-un viitor a- 
propiat, masele plastice vor de
veni un auxiliar prețios al apă
rării sănătății oamenilor. Stu
diind colagenul sub diferitele 
sale aspecte — această substanță 
se găsește în întregul organism, 
ca element de susținere repre
zintă o barieră împotriva infec
țiilor și are, de asemenea, o 
structură macromoleculară 
profesorul Rainer a adresat o 
scrisoare lui Staudinger, rugîn- 
du-l să se ocupe de compoziția 
chimică a acestuia. El era con
vins Că studiul macromoleculelor 
naturale va ușura considerabil 
sinteza lor artificială.

A trecut de atunci un 
timp relativ scurt și chimiștii au 
obținut mase plastice mai rezis
tente 
tură, 
sușiri 
re. 
și-au 
marș 
medicinii.

Este greu să redai în cadrul 
unei scurte convorbiri atît istori
cul cît, mai ales, cadrul 
vast al întrebuințării maselor 
plastice în medicină. Se poate 
spune că astăzi nu există sector 
al științelor medicale care să nu 
beneficieze de această rodnică

alianță cu chimia organică de 
sinteză.

In întreaga lume, 
logii folosesc 
de tone de substanțe plas
tice sub forma dinților artifi
ciali sau a plombelor dentare. In 
chirurgia ortopedică masele plas
tice înlocuiesc cu succes porțiuni 
de os sau articulații întregi. To
lerate în condiții bune de către 
organism, foarte rezistente, ele

stomato- 
sute și sute

schimb — proteze exterioare 
estetice ale nasului, urechilor 
sau degetelor. Numeroase ase
menea intervenții chirurgicale au 
redat aspectul uman unor grav 
mutilați.

In nenumărate cazuri, 
stanțele macromoleculare s-au 
transformat în adevărate 
camente eroice, capabile să salve
ze de la moarte sigură. Sub for
ma polivinilpirolidonului ele sînt

sub-

medi-

învingătorul

decît cele existente în na- 
unele dintre ele avînd în
de-a dreptul surprinzătoa- 

Macromoleculele sintetice 
început astfel un adevărat 
triumfal și în domeniul

contribuie la vindecarea unor in
firmități greu de suportat. In 
locul catgutului animal, la satu
rarea rănilor sînt folosite pe sca
ră din ce în ce mai largă firele 
de natură sintetică. Sectoare 
întregi de vase sangvine pot fi 
înlocuite astăzi cu tuburi confec
ționate din mase plastice.

Masele plastice au pătruns a- 
dînc și în chirurgia reparatoare. 
Din dacron sau teflon au fost 
fabricate veritabile piese de

transfuzate ca înlocuitor al plas
mei sanguine în cazul hemora
giilor grave, atunci cînd perfuzia 
imediată de sînge nu este posi
bilă. Grafie structurii lor chimi
ce ele rărhîn timp îndelungat în 
vasele de sînge, împiedicând ini
ma să lucreze în gol. Siliconii — 
alte substanțe plastice — sînt 
utilizați sub formă de aerosoli 
la combaterea simptomelor peri
culoase care apar în edemul pul
monar acut.

Este interesant să amintim un 
exemplu semnificativ în ceea ce 
privește însușirile deosebite și 
neașteptate ale maselor plastice. 
S-a descoperit recent că silico
nul, „tras“ sub forma unei mem
brane foarte subțiri, poate per
mite unui animal cu plămîni să 
respire sub apă. Sub învelișul 
plastic se realizează o concentra
re a oxigenului (de la 0,76 la 
sută —- cît se găsește dizolvat în 
apă, în jurul procentajului de 21 
la sută — așa • cum se află în 
atmosferă) care permite respira
ția în condiții normale. Aceas
tă proprietate are o mare impor
tanță și pentru medicină și — 
de pe acum — chirurgii studia
ză posibilitatea folosirii unei 
astfel de membrane în sălile de 
operație, iar medicii interniști se 
preocupă de crearea, pe aceas
tă cale, a unor condiții opti
me pentru . îngrijirea unor bol
navi care suferă de maladii pul
monare.

Dacă mai adăugăm la acestea 
crearea de către chimiști a unor 
„mușchi artificiali“ din substan
țe macromoleculare, care tran
sformă direct energia chimică în 
energie mecanică cu un mare 
randament, atunci proprietățile 
surprinzătoare — chiar și din 
punct de vedere fiziologic — ale 
maselor plastice, ne apar ca des- 
chiztnd perspective nelimitate nu 
numai în medicină, ci și, în ge
neral, în biologie.

Moleculele polimerizate — 
substanțele plastice — însoțesc 
astăzi orice activitate omeneas
că. După datele statisticii de 
perspectivă, în următoarele 
două decenii cantitatea de ma
teriale sintetice de acest fel 
produsă anual în întreaga lume 
se va ridica la peste 30 000 000 
tone. Folosite nu numai ca sub- 
stituenți ai metalelor neferoase 
sau feroase, lemnului, țesături
lor sau pielii, sau în asociere 
cu acestea, masele plastice au 
devenit o clasă de materiale a- 
parte, de sine stătătoare, care 
— datorită proprietăților lor 
excepționale — sînt azi de ne
înlocuit. Pentru a nu da decît 
cîteva cifre comparative suges
tive, să menționăm că o tonă 
de material plastic înlocuiește 
cu succes — în condiții avanta
joase nu numai din punctul de 
vedere al însușirilor lor speci
fice, dar și in ceea ce privește 
economicitatea — trei tone de 
metale feroase, mai mult de pa
tru tone de metale neferoase 
sau două sute de m p parchet.

MAI MULT DE JUMĂTATE 
DIN PRODUCȚIA MONDIALĂ 
DE MASE PLASTICE ESTE 
ÎNTREBUINȚATĂ ÎN INDUS
TRIA CONSTRUCTOARE DE 
MAȘINI.

în ceea ce privește construc
ția de locuințe, folosirea pe 
scară din ce în ce mai largă a

plasticului duce nu numai la 
obținerea de însemnate econo
mii, dar și la îmbunătățirea 
construcțiilor, la. reale avantaje 
în privința întreținerii lor. Au 
fost înălțate chiar și construcții 
realizate' în întregime din mase 
plastice.

Proprietățile dielectrice și 
mecanice deosebite, greutatea 
specifică 
prelucrare, 
rii lor sub 
latoare au 
plastice să devină de neînlo
cuit și în electrotehnică. Ele 
sînt pe larg întrebuințate în 
construcția aparatelor de radio, 
televizoarelor, magrietofoanelor, 
acumulatoarelor sau aparatelor 
electro-casnice.

Din industrie, plasticele au 
trecut și în agricultură. Acope
rișurile serelor sint deseori 
confecționate astăzi din mem
brane de polietilenă care pro
tejează plantele împotriva fri
gului, le feresc de uscăciunea 
solului, lăsînd să treacă radia
ția solară. Aceeași polietilenă, 
transformată în tuburi rezistem 
te la coroziune și ieftine, a de
venit un auxiliar de preț în do
meniul irigațiilor. Alți compuși 
macromoleculari au calitatea 
de a spori fertilitatea solului, 
fără a se comporta totuși ca 
îngrășăminte chimice obișnuite.

Zeci și sute de tone de meta
le ies din uz anual, în întreaga

redusă, ușurința la 
posibilitatea aplică- 
formă de1 lacuri izo- 
făcut ca materialele

Rachete După 5OO0 Virtuțile Stagiul — 50 de ani Chihlimbar dur

în multe țări se fac expe
riențe în vederea realizării 
unor rachete fabricate în în
tregime din mase plastice.

O asemenea rachetă este cu 
25—30 la sută mai ieftină, este 
cu mult mai ușoară — rapor
tul dintre greutatea totală și 
încărcătura utilă fiind mai a- 
vantajos decît la 
tradiționale, și, 
mensiuni ca la 
talice, se poate 
țime dublă.

rachetele 
cu aceleași di- 
rachetele me- 
atinge o înăl-

descoperite ră- 
pot ii Încălzite 

să strălucească, 
pierde proprietățile.

ionomerilor
Recent, aa fost 

șini sintetice care 
pînă ce Încep 
fără a-și
Este vorba despre trei clase diferi
te de polimeri care au la bază un 
inel heterociclic șl unul aromatic
— condensate, precum și poliami- 
de ale acidului polimelic. Aceasta 
capătă culoarea roșie incandescen
tă, ca jarul — la 400-500 grade C
— păstrlnda-șl Insă elasticitatea 
mult timp după aceea. Ele se to
pesc de-abia după 700 grade C.

Noile materiale plastice recent 
realizate — ionomerii— au la 
baza structurii lor etilena. O dami- 
geană confecționată dintr-un ast
fel de ionomer, umplută cu apă, 
aruncată de la o înălțime de 5-6 
metri, nu se sparge ci, doar, rico
șează. Ca material de ambalaj, 
ionomerii întrunesc rezistența și 
elasticitatea cu transparenta sti
clei. Ei pot fi lesne vopsiți și pre
lucrați în instalații obișnuite.

Ionomerii au fost astfel denumiți 
lntrucît cuprind atît substanțe or
ganice, cit șl anorganice, unite 
prin legături covalente fi Ionice-

în ultimul timp sb studiază po
sibilitatea folosirii altor materiale 
pentru fabricarea conductelor de 
gaze. Cel ;mai promițător din aces
te materiale s-a dovedit a fi poli- 

' clorura de vinii, din care se pot 
executa țevi avînd o durată de 
serviciu îndelungată.

Măsurătorile asupra rezistenței 
Ta întindere, compresiune și rupe
re au arătat că proprietățile țevi
lor din policlorură de vinii nu se 
modifică atîta timp . cît conținutul 
de hidrocarburi dizolvate în gazele 
transportate nu depășește 10 la 
sută. Acest plafon nu se atinge de- 
clt peste 50 de ani de folosință.

Recent, specialiștii au reușit să 
„altoiască" chihlimbarului compuși 
organici cunoscuti cum sint metil- 
metacrilatul și stirenul. Verigile 
elementare ale acestor monomeri 
au fost „altoite’ în condițiile reac
ției de polimerizare provocate de 
radicalii mari care se formează 
prin descompunerea grupelor pero- 
xidice ale chihlimbarului oxidat în 
aer. S-a stabilit că lanțul polisti- 
renului se „altoiește’ în general pe 
suprafața chihlimbarului, iar poii- 
metacrilatul — în spațiul lut struc
tural. A fost astfel obținut un co- 
polimer mal dur decît chihlimbarul 
>1 mal Impermeabil la apă.

lume, în urma acțiunii distructi
ve a coroziunii. Și în această 
direcție masele plastice s-au 
dovedit a fi superioare mijloa
celor de protecție anticorozive 
folosite pină de cuiînd. Inerte 
din punct de vedere chimic, ele 
rezistă la acțiunea celor mai 
puternici agenți corozivi. în a- 
cest scop, ele sînt folosite fie 
ca materiale de construcție in
dependente — cum ar fi con
ductele fabricate din teflon ar
mat cu fibre de sticlă — fie 
ca pelicule acoperind suprafața 
metalelor.

Țara noastră posedă din bel
șug, tot ceea ce este necesar 
pentru dezvoltarea unei puter
nice industrii chimice producă
toare de mase plastice. Indus
tria chimică care se situa în 
trecut la periferia economiei 
țării, a ajuns astăzi pe locul 
doi, imediat după industria 
constructoare de mașini.

Dar acesta nu reprezintă de
cît un început. DIRECTIVELE 
CELUI DE-AL IX-LEA CON
GRES AL PARTIDULUI ACOR
DĂ O MARE ÎNSEMNĂTATE 
DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI 
CHIMICE SI — ÎN CADRUL 
EI — CREȘTERII PRODUCȚIEI 
DE MASE PLASTICE. PÎNĂ ÎN 
1970, PRODUCȚIA INDUSTRIEI 
CHIMICE VA CREȘTE DE 
CIRCA 2,3 ORI. ACESTA VA 
FI CADRUL GENERAL AL MĂ
RIRII CONTINUE A PRODUC
ȚIEI DE MASE PLASTICE, AL 
ÎMBUNĂTĂȚIRII PERFOR
MANȚELOR TEHNICE ȘI 
CREȘTERII SORTIMENTELOR 
LOR, AL PĂTRUNDERII PE 
MAI DEPARTE A MACRO
MOLECULELOR — PE TOATE 
PLANURILE — ÎN UZUL CO
TIDIAN.

pice, savanti de renume mondial, 
refuzau să audă.
a Se spune adesea că omul, cău- 

tînd să imite^natura, a realizat pe 
cale artificială o serie de polimeri, 
cum ar fi cauciucul sintetic, ori 
mătasea artificială... Dar formula
rea este cel puțin incompletă. Nu 
căutînd să imite, ci înțelegînd na
tura, omul a ajuns să creeze chi
mia macromoleculară.

Studenții de acum 15—20 de 
ani — Și rnă număram printre ei 
- păreau stupefiati de ideea cre

ării unor mase plastice în stare 
să-și păstreze proprietățile de 
baza la temperaturi de 500-600° C. 
Studenților de azi li se pare fi
rească solicitarea tot mai mani
festă de înlocuire a unor metale 
cu materiale plastice și elastomeri 
utilizabili în aceleași condiții și 
zone de temperatură. Să ne mai 
mire azi că producția mondială de 
materiale sintetice, pe bază de 
compuși macromoleculari, e pe cale 
să depășească producția de oțel 
exprimată în unitati de volum ?

Ah, soarta tragică a scepticilor ! 
Elaborarea procedeelor de sinte

ză stereospecifică constituie, fără 
îndoială, o mare cucerire a chi
miei macromoleculare. O descope
rire depășind cu mult prima utili
zare a catalizatorilor Ziegler — 
Natta în domeniul obținerii unor 
polimeri cu structură „ordonată". 
O descoperire deschizînd, și ar fi 
necesare majuscule, o largă pers
pectivă sintezei proteinelor. Pen
tru că proteinele, substanța de 
bază a vieții, nu sînt nici ele ali- 
cova decît niște polimeri ,,ordo
nați". Si dacă de realizarea pe 
cale sintetică a proteinelor de
pinde dezlegarea mult căutatei 
„enigme vitale" — marea taină a 
vieții —, nu ne aflăm cumva în 
preajma unei noi și epocale desco
periri ?

Chimia macromoleculară, aceas
tă fiică visătoare și grațioasă a 
chimiei, se pregătește, neîndoios, 
să dea lovitura de gratie sceptici
lor îngroziți de gradientul mereu 
mai alert al cunoașterii.

DOREL DORIAN
Ing. A. SMARANDU



„DACIA“. O fa
brică modernă, cu 
zidurile zugrăvite în 
culori pastel, hale 
inundate de lumină, 
războaie automate 
care le schimbă „din 
mers“
(pînă la sfîrșitul a- 
nului 
exista
automate), ziduri noi, 
roșii care se înalță a- 
lături de altele proas
păt terminate (în fa
brică se vorbește me
reu 
re).
una 
din 
biată 
panglici combinată cu 
o bătrînă și micuță fi
latură) este acum un 
combinat textil uriaș 
(126 kilometri de țe
sături. de două ori 
distanța București- 
Ploiești într-o singură 
zi), aproape nu există 
familie în țara noastră 
care să nu poarte că
măși, balonzaide sau 
să nu aibă cearcea
furi, rufărie fabricată 
din valurile multico
lore de pînză, impri
meuri finet sau poplin 
produs aici. în toridul 
Sudan, în Iordania 
sau Siria, în țări cu 
o industrie textilă 
proprie de tradiție ca 
Italia, R.F.G., Olanda 
pot fi întîlnite produ
sele prelucrate de mîi- 
nile harnice de la 
„Dacia“.

îndemnul partidu
lui, cuprins în Direc
tivele Congresului al 
IX-lea, de a mani
festa o „atenție spo
rită pentru îmbunătă
țirea calității bunuri
lor de larg consum 
corespunzător exigen
țelor și gustului cum
părătorilor“ găsește 
aici răsunet în inimile 
muncitorilor, maiștri- 

| lor și inginerilor, în 
Irîndurile tuturor.

Ceea ce te impre
sionează în fabrica a- I ceasta modernă, în
zestrată cu mașini I complexe, realizate 
după ultimele și cele 
mai bune soluții teh- 

I nice mondiale, este I nedomolita sete a su
telor de muncitori, 

Icei mai mulți tineri 
și foarte tineri, proas
peți absolvenți ai I școlilor profesionale și 
tehnice, de a pătrun- 

Ide tainele mecanis
melor, de a le stăpîni, 
de a le supune, de a I scoate maximum de 
randament din ele.

| Noile mașini, unele

pe cele vechi

nu vor mai 
decît războaie

despre extinde- 
Fabrica aceasta, 
din cele mai mari 
țară (în trecut o 

făbricuță de

I
I

adevărate complexe, 
sînt cercetate atent cu 
ochi ageri, fără odih
nă de cei ce Ie iau 
în primire.

Și toate acestea se 
fac, fără ca valurile 
de (esături să se o- 
prească măcar o cli-

pă. în tot timpul ace
sta războaiele conti
nuă să bată mînioase 
nesfirșitele drumuri 
de pînză, care de a- 
bia ieșită din brațele 
războiului este pur
tată cu viteză dintr-o 
secție într-alta fără 
oprire. Și din palidă, 
aspră, șifonată cum e 
la început ajunge prin 
spălări energice cu 
apă rece sau fierbinte, 
tratată cu chimicale, 
călcată, apretată și a- 

jpoi vopsită sau impri
mată în cele mai ne
așteptate combinații 
de motive, de culori, 
de desene; devine alt
ceva, capătă o altă 
calitate, o altă valoa
re, gata de a lua dru
mul spre consuma
tori.

Cînd produci 
126 000 m de țesături 
pe zi. se cere ca o- 
chiul omenesc ajutat 
de microscopul labo
ratorului, de acidul a- 
nalizei să vegheze la 
toate porțile fiecărei 
secții și ale întregii 
fabrici ca produsele 
debile, cu defecte să 
nu se nască, dacă to
tuși apar să le fie 
barat drumul mai de
parte, să fie oprite, să 
se tragă Ia timp sem
nalul de alarmă. 
Dacă țesătura cu o 
mică, infimă pată de 
ulei apărută din nea
tenție undeva într-o 
margine, nevăzută 
scapă mai departe, 
pata la căldură, la 
trecerea prin atîtea 
valțuri complicate de 
cauciuc se va multi
plica și va molipsi cu 
microbii ei alte surate 
sănătoase și robuste.

De aceea prin fața 
rampelor de control 
luminate de becuri

fluorescente trece cu
minte, supus, fiecare 
metru de țesătură fără 
excepție ; este 1 
cu atenție, dacă e 
voie i se fac pe 
micile retușuri, 
cînd apare totuși 
feclul, rebutul și 
cearcă să se strecoare 
viclean mai departe 
este oprit energic și 
alungat cu fori’ecele, 
dacă e nevoie.

După ce vezi totul 
te întrebi totuși oare 
de ce ajung în ma
gazine și produse 
proaste, defecte ? Pot 
ele să răzbată, atît de 
puține cîte sînt, prin 
itîtea furci caudine, 
prin atîția ochi atenți 
și bănuitori ?

Din păcate da. O 
scrisoare a unui vechi

privit | O Se ce se mai fac materiale @ De ce ajung aceste materiale
.. _ • * I i* - A -St

ne- 
loc 
iar 
de- 
în-

!
I

textile cu defecte ?
Tovarășe redactor,
Sînt Ion Gheorghe.
Da. da cel despre care a scris în piesa „Ziariștii“ tova

rășul Mirodan...
Să intru în subiect ? Bine, hai să intru.
Vasăzică urma să plec în concediu la mare.
— Mai fă-ți Ioane o cămașă — îmi spuse soția — să fii 

și tu chipeș pe Litoral.
Hai, să-mi fac o cămașă. Și mă duc Ia magazin să-mi 

iau un material.
— Poplinul ăsta albastru îți stă foarte bine. Exact cu

loarea ochilor — îmi spune soția în magazin.
— Taie-mi trei metri! — îi zic vînzătorului.

MARCA FABRICII

A

comerț?
Acasă însă să vezi minune, soția desface pachetul și 

uitîndu-se mai bine la material observă cîte un fir lipsă, 
cîte un fir mai gros și vopsit mai închis și niște pete de 
parcă poplinul ar fi fost folosit ca față de masă la un 
bufet.

Ne-am întors Ia magazin și I-am rugat pe responsabil 
să schimbe materialul.

— Nu se poate. Numai fabrica poate să vi-1 schimbe — 
mi-a răspuns dumnealui foarte amabil.

— Care fabrică ?
— „Dacia“ — din București — a răspuns dumnealui tot 

atît de amabil.
— „Dacia ?“ s-a mirat soția mea. Dar fabrica asta face 

numai lucruri bune. Știi rochița mea aceea imprimată cu

instrumente muzicale și aceea cu chei e tot de la „Dacia“. 
Nu se poate !

Și totuși materialul provenea de la „Dacia“.
Eu n-aveam vreme nici să mă reped de la Hunedoara la 

București și nici să port corespondență cu „Dacia“. Aveam 
nevoie de o cămașă. De aceea, așa cum era materialul, 
l-am dat Ia cusut.

Aș dori să cunosc și eu adevărul.
De ce în industria textilă se mai iac produse 

cu defecte ?
Dar de ce ajunge greșeala pînă în magazin ?

AI dumneavoastră 
ION GHEORGHE

CALITATE
corespondent al ziaru- | 
lui nostru, Ion Ghe- I 
orghe, ne-a pus pe 
gînduri (o publicăm 1 
alăturat). Omul și-a I 
cumpărat dintr-un 

material I 
cămașă cu i TAr»_ *

I
I
I
I
I 
I

magazin 
pentru o ( 
marca Fabricii „Da
cia“ și acesta avea 
defect.

Cum a fost posibil 
să ajungă acest ma
terial în magazin ? La 
întrebarea pusă de 
Ion Gheorghe încer
căm 
prin această pagină, 
în care, alături de scri
soarea lui, publicăm 
scrisorile de răspuns 
ale directorului Fa
bricii „Dacia“, Nico- 
laie Ungureanu, ale 
reprezentantului co
merțului Florea Gri- 
goriță. Pentru ca lu
mina să fie și mai pu
ternică am organizat 
și o discuție la „masa 
rotundă“ pe 
de asemenea, 
flectăm aici.

să răspundem

FINETUL...
NICOLAE UNGUREANU

Director al Întreprinderii textile „Dacia“.
Conducerea întreprinderii noastre 

a citit cu multă atenție scrisoarea dv. 
Și sîntem sincer mîhniți că un pro
dus al fabricii noastre a ajuns la dv. 
cu defecte. Așa cum scrieți, produsele 
noastre se bucură de aprecierea ma
selor de cumpărători, printre care și 
a soției dv., căreia nu-i venea să crea
dă că tot de la noi provine poplinul 
bleu. Noi, cei de la fabrică, sîntem cei 
mai interesați ca bunul renume al în
treprinderii, încrederea cîștigată de 
marfa purtînd această marcă... să 
crească mereu în ochii cumpărători
lor.

Vă aducem la cunoștință că sesiza
rea dv. a fost prelucrată cu întreg 
colectivul secției de finisaj, iar în 
consfătuirile de producție ale grupe
lor sindicale de la albitorie, precum 
și la C.T.C. am analizat cauzele care 
au dus la producerea unor mărfuri 
cu defecte.

Striurile și firele uleiate (firele care 
au în cămașa dv. o nuanță mai în
chisă) constituie o defecțiune din faze 
de țesare, adică provine de la țesă

tura crudă. Această materie primă — 
țesătura crudă provine în proporție de 
85 la sută de la alte fabrici, de unde 
o cumpărăm. Aceasta însă nu scuză 
răspunderea Fabricii „Dacia" pentru 
produsul finit. Greșeala noastră con
stă în faptul că n-am triat cu exi
gență țesăturile cu striuri primite de 
la furnizori. Și în unele cazuri n-am 
respins țesătura crudă cu defecte, ce- 
rînd fabricii furnizoare să trimită al
ta, de calitate bună.

Ivirea unor pete pe fața materia
lului provine din neglijență. Nu s-au 
detașat cu grijă petele provenite de 
la fire uleioase, sau alte cauze, de pe 
bucățile care prezentau aceste de
fecte.

Am luat în prezent măsuri ca pe
tele ce mai apar pe țesătură să fie 
detașate cu soluții speciale, aplicînd 
o tehnologie nouă în eliminarea de
fectelor de asemenea natură.

Vrem ca fiecare metru din cei 
126 000 pe care îi producem zilnic să 
fie de calitate și să îndeplinească ce
rințele dv.

--------- -- FLOREA GRIGORIȚA
Șef serviciu calitate I.C.R.T.I.- București

Noi, cei de la întreprinderea co
merțului cu ridicata pentru textile, 
încălțăminte (I.C.R.T.I.) sîntem pri
mii care regretăm că ai cumpărat 
un material pentru cămașă care pre
zintă defecte de calitate, întrucît noi 
sîntem aceia care recepționăm măr
furile produse de industrie, în cali
tate de exponenți ai consumatorilor, 
deci și ai dv.

Recepționerii comerțului, cadre cu 
calificare superioară, economiști, mer
ceologi și tehnicieni — verifică cu 
maximum de exigență produsele des
tinate pieții.

întreprinderii textile „Dacia“ i 
s-au respins în semestrul I 1965 
mărfuri necorespunzătoare, în canti
tate de 40 000 ml însumînd 646 375 lei. 

în cele ce urmează voi încerca a 
vă răspunde la întrebarea pusă de 
dv.

Munca în salturi, la sfîrșit de pe
rioadă, în fabrici, creează mari greu
tăți atît C.T.C.-ului cit și organelor 
de recepție ale comerțului în verifi
carea calitativă sortimentală a

mărfurilor, făcînd posibilă pătrunde
rea în circuitul comercial a unor 
mărfuri necorespunzătoare calitativ.

In alte împrejurări, din dorința de 
a-și realiza planul producției marfă 
și globale, unele conduceri de fabrici, 
respectiv și „Dacia", introduc în pro
ducție țesături crude, respinse inițial 
tot de ele pentru defecte de calitate.

Mărfurile cu defecte la calitate 
respinse la recepția din fabrici și din 
depozite de către recepționerii co
merțului, în loc să fie valorificate pe 
căi legale și la prețuri reduse se pul
verizează cu bună știință de către 
fabrici — în loturile de mărfuri cali
tativ corespunzătoare — ajungînd pe 
această cale în comerț, respectiv și 
la consumatori.

Vă rugăm să fiți ferm convins că 
există preocupare atît din partea lu
crătorilor din industrie cit și din co
merț pentru îmbunătățirea continuă 
a calității produselor, în așa fel ca 
pe piață să ajungă numai mărfuri 
bune, care să satisfacă în totalitate 
exigențele cumpărătorilor.

CAZAN

DE RUFE

(

care,
o re-

de z.iarul nostru la 
„Dacia“

Finețea, coloristica, trăinicia, 
calitatea produselor în dez
baterea mesei rotunde orga
nizată

»

Foto : GH, CUCU

Muntele de tinet (înălțime 
20 000 de metri -, mai înalt de- 
cit Everestul; nu-1 căutati pe 
hartă, e zadarnic) plingea în 
leagănul său uriaș din magazia 
de materiale, pentru că, în 
fond, cu toată înălțimea sa, 
nu era decît un prunc de-abia 
născut.

— Ce să iac, dacă n-au vrut 
să mă primească recepfionere- 
le ? se văita el, O să zac toa
tă viata aici, în magazie ? Ca
rieră mea e distrusă.

— Te plasăm noi, n-ai nici o 
grijă i-au răspuns parinfii 
săi grijulii (n-avea numai doi, 
ca orice copil obișnuit, 
tru că nici 
obișnuit).

— Și ce 
mate ?

— Da de 
imediat,
toareior tale.

Și ursitoarele intrară călare 
pe mături.

Prima dintre ele, tlnără și 
frumoasă ca o crainică de ia 
televiziune i-a urat pruncului 
de linet :

— Vei ajunge mare în tele
viziune.

— In televiziune ? zlmbi fi
netul printre lacrimi.

— Ce va ajunge ? Antenă I 
Întrebă primul părinte.

— Emisiune de varietăți Ia 
care se va 
doilea.

— Nimic 
Cămașă sau 
de televizor

nu era un

o să devin ?

pen- 
copil

Pija-

unde. O să alli 
chiar din gura ursi-

ride ? întreabă al

din toate acestea, 
mai bine zis husă 
va ajunge.

FOILETON

ceea 
Sim-

Vreau să iiu, pentru 
ce m-am născut, pijama 1 
piu, pijama.

A cfoua ursitoare, urită 
o pictură dintr-un aprozar, și-a 
arătat colții și a proorocii:

— In picioare vei fi călcat 1 
Finetul fu gata să leșine la 

auzul acestei Îmbucurătoare 
vești.

— Ce va ajunge, 
întrebă un părinte.

— Poate șosea de
— Nu, nimic din 

cestea — rosti ursitoarea 
buzele ei cenușii de pictură 
la aprozar. Căptușală 
cizme va ajunge.

Iar ursitoarea a treia (cu 
trei rlnduri de brațe, mlini fă
ră coate și picioare fără ge
nunchi, ca o sculptură stilizată 
din ciment căptușit cu bolo
vani, sticlă, coji de copac, mă
răcini și alte materiale noi 
sculpturale) li prooroci:

— Surpriză vei ajunge.
Pruncul 

priză.
— Cum 

se mirară
— Surpriză ? 

că va ajunge telemea nesăra
tă — presupuse unul din pă
rinți.

— Fată care nu e moartă 
după un clntăref de muzică 
ușoară (sau după patru — 
vezi the Beatles).

— Sau... sau... finet... fără 
defecte.

— Nu, asta niciodată, ex
clamă ursitoarea mișeîndu-și 
brutele pătrate de ciment și 
coajă de copac. In pachete la 
pomul de iarnă va ajunge. Sur
priză pentru copii. Asta e sur
priza.

Apoi ursitoarele plecară și 
finetul se

Părinții 
rea.

— Deci, 
proorocit, 
pot consuma tot finetul. Ce ne 
facem cu restul ? — spuse un 
părinte.

— Eu sînt bine cu Aproza
rul. li conving să facă pungi 
ultrarezislenle din finet.

— Poale le sugerez celor 
de la grădina zoologică să 
achiziționeze finet pentru bar
betele puilor de urși, lei, mai
muțe.

— Ce ar fi să fie folosit fi
netul pentru tapisarea pereților.

— Nici cazane de rufe n-ar 
fi rele 1

Dezbaterea continuă și la ora 
asta. Oricine are propuneri cu 
privire la soarta finetului le 
poate trimite urgent... li vom 
fi recunoscători.

ca

Red.: Cit vă plătesc aceste 
fabrici pentru finetul defect ?

Ing. M. Muscă : Același 
preț ca pentru cel bun.

Red.: Dacă Ion Gheorghe 
vrea să schimbe marfa defec
tă magazinul o primește îna
poi ?

Tov. E. Ciobotaru : Nu, nu
mai fabrica i-o schimbă. A- 
ceasta este — după părerea 
mea — o greșeală, pentru că 
normal ar fi ca schimbarea 
mărfii să se facă la magazin, 
așa cum se procedează cu alte 
produse decît cele textile.

Red.: In comerț, afară de 
controlul la recepție și la baze

riale cu defecte, după părerea 
mea, sînt organizarea defec
tuoasă a locului de muncă, 
nerespectarea proceselor teh
nologice, indisciplina, califica
rea insuficientă a unor cadre.

Tov. Constanța Trancă: 
Este foarte adevărat; comi
tetul U.T.C. a luat unele mă
suri în vederea întăririi dis
ciplinei și a ridicării califică
rii tinerilor. In organizațiile 
U.T.C. pe secții au fost prelu
crate cazurile unor tineri care 
au absentat nemotivat, ca 
Gheorghe Stănică, sau citeau 
romane în timpul producției, 
ca Ștefan Marin, și a altor 
tineri care nu respectă disci
plina de plan, tehnologia, in
dicațiile maiștrilor.

Aproape toți tinerii din fa
brică sînt cuprinși în cele 
52 de cursuri dar, din păcate, 
frecvența nu este foarte bu
nă, participă numai 80 la 
sută din cei înscriși. Comite
tul U.T.C. mai are încă de 
muncit pe linia întăririi dis
ciplinei și a sprijinirii califi
cării profesionale.

Red.: Atunci există un lanț 
al slăbiciunilor iar această a- 
titudine de bunăvoință reci
procă îl transformă 
cerc vicios pe care-1 
Ion Gheorghe și toți 
matorii.

finisarea acestora trebuie fă
cute operații suplimentare.

Red.: Lanțul slăbiciunilor 
începe deci pe rampa de con
trol. Credem că numai o ati
tudine intransigentă a tuturor 
întreprinderilor față de defec
te ar putea să-1 rupă. (Către 
reprezentanții comerțului). Au 
fost cazuri cînd fabrica a în
cercat să ocolească recepția 
dumneavoastră ?

Tov. E. Ciobotaru : Avem 
reclamații de la cîteva baze 
de recepție în legătură cu niș
te basmale „Dorica“. Ele n-au 
trecut pe la recepționerele 
noastre.

de la „Textila“ Botoșani, 64 000 
metri poplin de la Țesătoria 
„Cazanele“ și 28 000 metri fi
net de la „Textila“ Galați.

Red : Aceste cantități au 
fost respinse și trimise înapoi 
la furnizor ?

Ing. C. Nae : Nu, nu le-ana 
înapoiat. Am chemat pe furni
zori la noi, am discutat, ne-am 
înțeles asupra modalițăților de 
valorificare a mărfii și... am 
luat țesăturile în producție.

Red.: Discuția a rezolvat 
defectele ?!

covor ?
în cabinetul tehnic al Intreprin- 

Participanți: ing. șef Miron Muscă, ing. Con
stantin Nae, șeful serviciului C.T.C., secretarul organizației 
de bază P.C.R. de la finisaj, ing. Marin Costea, șeful secto
rului finisaj, ing. Victor Braunstein, inginer principal C.T.C., 
și Constanța Trancă, locțiitor al secretarului U.T.C. pe fa
brică; (din partea organelor comerțului) : E. Ciobotaru, din 
brigada de calitate textile a I.R.C.T.I. București, Mihaela 
Cucu și Mariana Seifert, recepționere delegate ale I.R.C.T.I. 
București la „Dacia“.

Redactorul nostru arată scopul consfătuirii, amintește de 
scrisoarea lui Ion Gheorghe, și enunță tema discuției: CA
LITATEA. Cum a fost posibil să se nască și să iasă din fa
brică produse cu defecte ?

consfătuirea a avut loc 
derii „Dacia“.

într-un 
suportă 
consu-

Datoria 
ca

aslalt. 
toate a- 

cu 
de 

pentru

Ing. Miron Muscă : In în
treprinderea noastră există o 
filieră întreagă de control, în- 
cepînd cu controlul interme
diar pe faze de fabricație, pî
nă la controlul final al țesă
turilor și, încă un control du
pă ajustare. Acești oameni de 
la control primesc o pregătire 
specială din partea noastră. 
Atunci cînd unul greșește și 
scapă marfă cu defect îi ex
plicăm greșeala, dacă este ca
zul o prelucram cu întreg co
lectivul. Tot personalul de 
la controlul final este lunar 
instruit asupra normelor de 
control.

Greșeala este 
este posibilă, noi căutăm 
prin toate căile 
dacă se poate 
cu totul.

Este adevărat 
metri de țesături respinși in
tr-un semestru este mult, dar 
dacă raportăm cifra la pro
ducția noastră de 126 000 me
tri zilnic nu măi pare atît 
de mult.

Și cei 40 000 metri sînt 
realitate mai puțin, pentru că 
recepționerii comerțului 
respins prin sondaj 
mari de marfă, din care însă 
o bună parte poate fi cores
punzătoare.

Red : Pînă acum reiese că 
dacă marfa defectă ajunge la 
cumpărător, este și vina unor 
controlori din fabrică.

Tov. Mariana Seifert: Să 
spunem că nu întreaga canti
tate de finet respinsă de noi

omenească, 
ca 

s-o reducem, 
s-o anihilăm

că 40 000 de

în

au 
loturi

este defectă, ci numai 5 000 
metri. Dar nu-mi vine să cred 
că un om care stă la rampă, 
oricît de obosiți i-ar fi ochii, 
să nu observe pe o lungime 
de cinci kilometri defecte 
mari, care sar în ochi. Aceasta 
cu atît mai mult cu cit, după 
ce în ianuarie noi respinse
sem un lot tot de finet, în 
martie am fost nevoiți să mai 
refuzăm unul: deci, semnalul 
de alarmă era tras.

Tov. Cucu Mihaela: Noi 
înțelegem că există greutăți 
obiective și subiective, dar nu 
înțelegem cum pot ajunge to
tuși cantități atît de mari de 
marfă defectă pînă la noi, 
după ce au trecut în fabrică 
prin atîtea controale. Nu cum
va dumneavoastră încercați să 
vedeți 
ge“ ?

Ing. 
rășele 
nă. Noi am crezut că finetul 
va merge.

Red : Se întîmplă ca la re
cepția mărfii venită de la al
tă întreprindere să se consta
te că materialul are defecțiuni 
dar ca el să fie acceptat, pen
tru că întreprinderea are ne
voie de materie primă ?

Ing. V. Braunstein : Numai 
dacă — în urma analizelor — 
constatăm că defectele sînt 
remediabile.

Ing. Constantin Nae : Noi 
am respins mărfuri cumpăra
te de la alte întreprinderi: 
66 000 metri zefir de la țesăto- 
ria Iași, 44 000 m de olandină

Ing. C. Nae : Nu, dar am 
determinat ca o parte din

Ing. M. Muscă: 
noastră este să veghem 
Ion Gheorghe și toți cumpără
torii să nu suporte consecin
țele. Consider însă că este ne
cesar ca „Dacia“ să caute — 
singură sau împreună cu fur
nizorii — posibilitățile de va
lorificare a unei 
fost țesută, chiar

rămase năuc de sur-

dacă totuși nu „mer-

V. Braunstein : Tova- 
au pus degetul pe ra-

pinze ce a 
dacă are de-

Lanțul slăbiciunilor
la rampa de control

adică surpriză ? —
părinții in cor.

Te pomenești

pierderile noastre să fie su
portate de întreprinderile fur
nizoare, sub formă de bonifi
cații suplimentare, sau cupoa
ne.

Ing. M. Muscă : Chemăm 
întreprinderile furnizoare în 
primul rînd pentru a le arăta 
defectele. Pretindem apoi su
portarea parțială a pierderilor 
întreprinderii noastre deter
minate de prelucrarea acestor 
țesături, pentru a grăbi reme
dierea defectelor. Dealtfel, da
că nu le-am fi luat în lucru, 
ce ar fi făcut întreprinderile 
furnizoare cu aceste țesături ? 
Ele nu pot fi valorificate, decît 
finisate. De asemenea, să nu 
uităm că unele defecte nici 
nu le aparțin direct, căci și 
ele, la rîndul lor, au primit 
fire de bumbac necorespunză
toare de la filatură.

fecte. Dacă nu am face așa 
s-ar crea goluri de producție, 
n-am putea realiza contracte
le și beneficiarii noștri ar ce
re penalizări.

Red.: Dar și fabrica de la 
care ați primit materia primă 
vă va plăti dumneavoastră 
penalizări.

Ing. M. Muscă : Este adevă
rat și furnizorii noștri plătesc 
penalizări, dar acestea se cal
culează la valoarea țesăturii 
crude, pe cînd întreprinderea 
„Dacia“ le plătește la valoa
rea țesăturii finite, care sînt 
de 2 pînă la 3 ori mai mari. 
Deci, după cum vedeți, este 
mai avantajos ca întreprinde
rea noastră să ia în lucru țe
sături ce nu corespund nor
mativului de sortare — defec
te — chiar dacă pentru

Ing. V. Braunsteîn : Eu nu 
știu de aceste basmale. N-au 
trecut pe 
nici n-au

Ing. M. 
tat. Este 
Aceste basmale, care au fost 
trimise la o cooperativă, pen
tru a fi tivite, au fost trecute 
apoi din greșeală la produse 
finite fără a fi date recepției. 
Este vorba de un caz izolat.

Red.: Ce se întîmplă cu 
marfa refuzată ?

Ing. M. Muscă : Se recondi
ționează sau se încearcă folo
sirea ei într-o destinație spe
cială, unde striurile sau defec
tele nu prezintă importanță. 
De exemplu, finetul striat 
noi îl putem livra la alte fa
brici unde e folosit ca husă 
pentru aparatele de radio, sau 
la cizmării pentru căptușirea 
cizmelor.

la C.T.C. Cred că 
existat.
Muscă : Ba au exis- 
o greșeală a noastră.

și un control în maga-

E. Ciobotaru : Ar tre- 
existe. Dar din cauza 

de spațiu, 
nu e recep- 
bucată, așa

există 
zin ?

Tov. 
bui să
lipsei de timp și 
marfa în magazin 
ționată 
cum ar

Ing.
calități

bucată cu 
fi normal.
M. Muscă: Problema 

ne preocupă foarte 
mult. Directivele Congresului 
al IX-lea ne-au trasat sar
cini precise în această pri
vință. Marfa de proastă cali
tate ne îngreunează procesul 
tehnologic, știrbește emblema 
fabricii noastre și ne creează 
pierderi. (Fiecare bonificație 
pe care sîntem nevoiți 
acordăm, ne costă).

De aceea trebuie să acțio
năm asupra tuturor cauzelor. 
Principalii factori care gene
rează producerea unor mate-

s-o

Ing. M. Muscă : Noi sîntem 
mîndri de rezultatele pe care 
le-a atins colectivul nostru în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
calității. Vreau să arăt că acest 
fapt pozitiv nu ne împiedică 
să vedem deficiențele ce mai 
persistă în munca noastră. Do
resc să-l asigur pe tovarășul 
Ion Gheorghe că noi căutăm 
să găsim în continuare mijloa
ce, căi tehnice, metode de 
muncă mai eficiente cu oame
nii, în așa fel ca să putem ac
ționa cit mai viguros în direc
ția îmbunătățirii simțitoare a 
calității produselor noastre. 
Deci, acesta este punctul nos
tru de vedere — îmbunătăți
rea permanentă a calității. Ca
tegoric, recunoaștem unele de
ficiențe, chiar organizatorice, 
care mai există în ultima in
stanță, cu angajamentul nos
tru de a face totul pentru a le 
depista și a învăța cit mal 
mult din propriile noastre 
greșeli.

mai liniști, 
continuară dezbate-

ursitoarele ne-au 
Dar astea toate nu
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Expoziția 
inovatorilor

La Casa de cultură din Pitești 
s-a deschis Expoziția „Mișcarea 
de inovații în regiunea Argeș“.

Un mare și sugestiv grafic 
redă dinamica mișcării de inova
ții în regiune: în antd 1960, din 
cele 1351 de inovații înregistra
te, au fost aplicate 624 cu o efi
ciență economică de 5 675 000 
lei; în anul 1964 numărul ino
vațiilor întregistrate — 1665, a- 
plicate în procesele de producție 
879, au adus economii valorînd 
9 612 000 lei.

In primul semestru al anului 
în curs au fost înregistrate 852 
inovații din care au și fost apli
cate în producție 418.

Cele mai multe inovații reali
zate în primul semestru al a- 
cestui an au fost aplicate la U- 
zinele sodice Govora, Uzinele 
mecanice Muscel, Întreprinderea 
de foraj-extracție Bascov, Fabri
ca de confecții „6 Martie" din 
Curtea de Argeș și altele.

IOAN VOICU 
student

Vizita in Uniunea Sovietică a delegației
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România 
SOSIREA LA MOSCOVA

De ce se închid portile
spre performanțe?

c
Din noul peisaj al orașului Deva

INFORMAȚII

(Urmare din pag. I) 

te al Comitetului de stat pen
tru relațiile economice externe, 
L. F. Ilicev, locțiitor al minis
trului afacerilor externe, N. G 
Egorîcev, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., numeroși activiști de 
partid și de stat, reprezentanți 
ai vieții culturale și obștești 
din capitala sovietică, numeroși 
moscoviți, oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții.

Era de față Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova, membru 
al delegației de partid și gu
vernamentale române.

Erau, de asemenea, prezenți 
șefi și membri ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Uniu
nea Sovietică, personalul di
plomatic al Ambasadei Române, 
ziariști sovietici și corespon
denți ai presei străine.

La ora 15,30 (ora Moscovei) 
nava aeriană aterizează și îna
intează încet spre platoul de 
oprire.

Din avion coboară tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
conducătorul delegației, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, 
și Alexandru Birlădeanu, mem
bri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Execu-

tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mă
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România.

Cu același avion a sosit la 
Moscova I. K. Jegalin, amba
sadorul U.R.S.S. la București.

Tovarășii Leonid Bre j nev, 
Alexei Kosîghin, îi salută cu 
căldură pe oaspeți.

Garda de onoare aliniată pe 
platoul aerogării prezintă ono
rul.

Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul Leonid 
Brejnev, trece în revistă garda 
de onoare.

Conducătorii de partid și de 
stat români și sovietici se în
dreaptă spre salonul de primiri 
oficiale ale aeroportului. Un 
grup de pionieri oferă membri
lor delegației buchete de flori.

Oaspeților români le sînt 
prezentate persoanele oiiciale 
sovietice venite în întimpinare, 
precum și șefii misiunilor di
plomatice acreditați Ia Mosco
va.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev se apropie 
de microfoane pentru a rosti 
cuvintări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Leonid 
Brejnev și Alexei Kosîghin iau 
loc într-o mașină deschisă și 
se îndreaptă spre Kremlin, la 
reședința delegației Republicii 
Socialiste România.

Cortegiul oficial este deschis 
de o escortă de motocicliști.

Pe prospectul Lenin și pe 
străzile care duc spre Krenîlin 
sînt arborate drapele româ
nești și sovietice, pancărde pe 
care se află înscrise în limbile 
română și rusă cuvinte de sa
lut: „Salut fierbinte solilor po
porului frate român", „Trăiască 
Partidul Comunist Român“, 
„Trăiască prietenia româno-so- 
vietică".

In ciuda ploii, mii și mii de 
locuitori ai capitalei sovietice, 
purtincl stegulețe și buchete ele 
flori au tăcut solilor români o 
caldă primire.

★

„Pravda“, „Komsomolskaia 
Pravda“, „Trud" și celelalte ziare 
sovietice din 3 septembrie și „Iz- 
vestia“ din seara aceleiași zile 
au publicat pe primele pagini 
biografia însoțită de fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Sub titlul „Salut fierbinte, priete
nilor români“ „Izvestia" a publi
cat și un reportaj despre sosirea 
la Moscova a delegației Repu
blicii Socialiste România.

Sub titlul „O vastă panoramă“ 
„Pravda" publică note de drum 
din România de ziarista sovietică 
Olga Ceciotkina, „Vecernaia Mo- 
skva" consacră un articol dezvol
tării orașelor românești", iar 
„Trud" publică un articol despre 
dezvoltarea industriei chimice din 
țara noastră.

Postul central de televiziune 
sovietică a transmis direct sosi
rea Ia Moscova a delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne, iar seara, în cadrul unei edi
ții speciale, a prezentat un re
portaj despre sosire.

Vineri după-amiază în Sala 
Ateneului a avut loc un sim
pozion intitulat „Congresul 
al IX-lea al P.C.R. — eveni
ment de însemnătate istorică 
în viața patriei noastre".

Au luat cuvîntul academici
enii Ștefan Milcu, vicepreșe
dinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, Zaharia 
Stancu și Remus Răduleț.

★
Creația artistică populară 

din Republica Socialistă Ce
hoslovacă constituie tema ex
poziției deschise vineri la a- 
miază în Sala de marmură a 
a „Casei Scînteii“, sub auspi
ciile Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, în cadrul

planului de colaborare cultu
rală dintre cele două țări.

★
Cu prilejul celei de-a 20-a 

aniversări a Zilei victoriei 
războiului de rezistență împo
triva cotropitorilor japonezi, 
vineri seara ambasadorul R. P. 
Chineze la București, Liu Fan, 
a oferit un cocteil. Cu același 
prilej în sala Teatrului C.C.S. 
a fost prezentat filmul „Deta
șamentul de partizani de la 
șes“.

★
Cu ocazia încetării din via

ță a președintelui Camerei Co
munelor din Marea Britanie, 
Sir Harry Hylton-Foster, Ște
fan Voitec, președintele Marii

Adunări Naționale, a adresat 
o telegramă de condoleanțe 
locțiitorului acestuia, dr. Ho- 
race King.

★
La Ambasada Republicii 

Populare Democrate Coreene a 
avut loc, vineri la amiază, o 
conferință de presă cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a e- 
liberării poporului coreean și 
a celei de-a 17-a aniversări a 
zilei de 9 septembrie — Ziua 
întemeierii și proclamării 
R.P.D. Coreene. Despre semni
ficația acestor sărbători a vor
bit Giăn Du Hoan, ambasado
rul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

(Agerpres)

u ani în urmă, centrele de învățare a înotului 
primeau primii elevi: cîteva sute de copii dor
nici să deprindă tainele acestui sport. De-a 
lungul timpului, poarta aceasta spre sportul 
de performanță și-a dovedit, pe deplin, utili
tatea. Zeci de campioni și recordmeni ai nota
ției noastre au fost selecționați de antrenorii 
cluburilor și asociațiilor sportive, ca urmare a 
talentului dovedit cu prilejul examenelor pen- 

și 
ta
cit 
in-

tru obținerea „Carnetului de înotător". Pregătiți cu grijă 
competență, ei se numără astăzi printre înotătorii buni ai 
rii. Și în acest an, ca și în anii precedenti, atit In Capitală 
și In alte orașe din țară, funcționează numeroase centre de 

de curind, unele dintre acestea.vaiare a înotului. Am vizitat, 
Iată constatările iăcute.

începători talentati 
în secțiile 

eie performanță
Principala „școală“ a viito

rilor campioni ai natației o 
constituie, în București, cen
trul de învățare a înotului de 
la Ștrandul tineretului. Din 
seriile care s-au perindat, nu
mai în acest an prin băzinelp 
bazei sportive de la șosea, ați 
făcut parte peste 5 000 de e- 
levi ai școlilor din Capitală 
și copii de vîrstă preșcolară. 
Instructorii, antrenorii și pro
fesorii, cu îndelungată expe
riență practică, se străduiesc 
să transmită viitorilor înotă
tori, cît mai multe cunoștințe. 
La sfîrșițul fiecăreia dintre 
serii au loc „tradiționalele“ 
examene, cu prilejul cărora se 
face dovada strădaniilor de
puse de profesori și elevi. Ca 
urmare, în secțiile de perfor
manță ale unor cluburi spor
tive au fost promovate ele
mente care fac cinste natației 
noastre. Este suficient să ci
tăm numele unor sportive ca: 
Eugenia Botezatu, Anca 
Izbășoiu, Liliana Gruia, Mi- 
haela Georgescu (S.S.E. nr. 1) 
Adriana Lambadari (Steaua), 
Ruxandra Spandonide și Vio
rica Foibiș (S.S.E. 
haela Angeles- 
cu (C.S.S.) pen
tru a prezenta 
cîteva din ele
mentele care se 
află, în pre
zent, pe dru
mul măiestriei 
sportive.

Cu cîțiva ani 
în urmă, aceste tinere înotă
toare se aflau printre elevele 
centrului de învățarea înotului. 
Acum, unele dintre ele au la 
„activ“ 5—6 recorduri națio
nale, succese care dovedesc o 
creștere ascendentă a măies
triei sportive.

La Baza sportivă „Sirena“, 
de pe Lacul Tei, funcționează 
cu rezultate bune un alt cen
tru de învățare a înotului 
condus de instructorul Gheor
ghe Radu. Subliniind activi
tatea acestui centru, aflat în 
al 5-lea an de funcționare, se 
cuvine să remarcăm preocu
parea consiliului asociației 
sportive „Sirena“ (președinte: 
Aurel Matei) pentru amena
jarea bazinelor, a vestiarelor, 
a plajei și diferitelor instalații 
sportive. O notă nesatisfăcă
toare clubului „Metalul“, care 
socotind „nerentabil“ centrul 
de învățare a înotului nu l-a 
mai sprijinit, ca în anii pre- 
cedenți, ci a lăsat totul pe 
seama asociației sportive „Si
rena“.

nr. 2), Mi-

Rakhl

De

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI L. I. BREJNEV

sfîrșițul fiecărei serii, 
mentele talentate sînt selec
ționate în grupa 
ționare sau chiar 
natație a C.S.M. 
antrenorul Bela 
preocupă de ridicarea măies
triei lor sportive, astfel încît 
să poată obține performanțe 
cit mai valoroase. Rezultatele 
înregistrate de unii tineri și 
tinere ca Zeno Oprițescu, Mi- 
hai Olariu, Ioan Vlad, lulia 
Mendel, sau chiar a unora 
dintre „absolvenții“ din acest 
an ai cursului de învățarea 
înotului, cum sînt Maria Bo
tezam Angela Stănescu, Flar 
viu Barbu, Mircea Drăgân șl 
alții oferă posibilitatea să se 
întrevadă succesele viitoare.

de perfec- 
în secția de 
Cluj, unde 
Iordăchi se

e Săptămîna viitoare, la 
Jambol (R. P. Bulgaria), 
vor începe întrecerile ce
lei de-a 14-a ediții a Bal
caniadei de lupte, care va 
reuni sportivi de valoare, 
campioni mondiali și olim
pici din Turcia, Grecia, 
Iugoslavia, România și 
R. P. Bulgaria. în vede
rea acestei tradiționale 
competiții, federația româ
nă de specialitate a alcă
tuit loturile care ne vor 
reprezenta.

• Federația engleză de 
fotbal face pregătiri in
tense în vederea turneului 
final al celui de-al 8-lea 
campionat mondial de fot
bal ce va avea loc în luna 
iulie a anului viitor. Dato
rită fondurilor alocate de 
federație, s-au adus îmbu
nătățiri substanțiale sta
dioanelor care vor găzdui 
32 de meciuri eșalonate pe 
durata de 19 zile. Cele 16 
echipe finaliste vor fi re
partizate în 4 grupe preli
minare, meciurile urmînd 
să se joace pe 8 stadioane.

• Echipa Dinamo Kiev, 
care participă pentru pri
ma oară la competiția de 
fotbal „Cupa cupelor" a 
învins cu scorul categoric 
de 6—1 (4—0) formația 
Coleraine din Irlanda de 
Nord.

• Meciul internațional 
de fotbal disputat la Ate
na între echipa locală 
AEK și echipa bulgară Lo
komotiv Sofia s-a încheiat 
cu scorul de 2—0 (1—0) 
în favoarea jucătorilor 
greci.

Start pe loc la Sași
Nu s-ar putea spune că în 

orașul de pe malul Bahluiu- 
lui se resimte lipsa unor baze 
sportive în care să se poată 
practica natația. în imediată 
apropiere a Palatului culturii 
se află un

nostru

bucurești, Cluj și lași

aici au pornit 
campionii
sportivă a asociației 

cuprinde și un
Baza 

„Clujana1 
ștrand cu două bazine : unul 
de 50x20 m. și altul ceva mai 
mic, pentru copii. Aici s-a 
desfășurat în timpul verii o 
intensă activitate. Consiliul a- 
sociației a luat măsurile nece
sare pentru ca zeci de copii să 
poată deprinde tainele înotu
lui. Instructorul Ioan Soos des
fășoară o activitate susținută, 
rezultatele fiind pe măsura 
strădaniilor: aproape o sută 
de copii au învățat în acest 
an să înoate.

La Cluj funcționează însă 
și un alt centru pentru învă
țarea înotului, la bazinul aco
perit al C.S.M. Aici, instruc
tori și antrenori entuziaști ca 
Gheorghe Baja, Maria Bene- 
dek, Ovidiu Gherman, Gheor
ghe Bubleșiu, Ziegfrid Drot- 
leff, Alexandru Csichi etc., 
au reușit să învețe să înoate 
în acest an peste 600 de copii. 
La „examenele“ organizate la

ștrand cu capaci
tate cuprinză
toare. Bahluiul 
oferă, de ase
menea, posibili
tăți multiple 
pentru amena
jarea unor ba
zine de înot. 
Organele spor
tive nu acordă 
atenție acestei 
acest motiv, la

însă suficientă 
probleme. Din 
Iași, natația nu s-a dezvoltat 
pe măsura posibilităților. Ac
țiunile întreprinse sînt insufi
ciente și o dovadă în acest 
sens o constituie și faptul că 
în planul de organizare a eta
pei a IlI-a a Spartachiadei de 
vară, întocmit de C.S.M.S. 
Iași nu s-au prevăzut între
ceri la natație. Motivul: 
„lipsa de concurenți“ !

S-ar mai putea, desigur, 
adăuga și alte „amănunte“ 
care să dovedească lipsa de 
preocupare a organelor spor
tive ieșene pentru natație. 
Astfel, nici o asociație spor
tivă din Iași nu are secție de 
natație. Ca urmare, la cam
pionatul republican de înot 
pentru copii, desfășurat în 
București, nu a fost prezent 
nici un sportiv din orașul sau 
regiunea Iași. Un amănunt 
interesant ne-a fost relatat de 
tovarășul Mihai Constantin, 
secretar general adjunct al 
Federației de natație, care 
ne-a declarat, într-o convor
bire recentă, că singurul an
trenor de natație ieșean, tînă
rul absolvent al I.C.F. Aure
lian Matiaș (cu specializare la 
natație) a „preferat“ un post 
administrativ în București, 
părăsind lașul.

Să nu ne mai mire faptul 
că nici C.S.M.S. Iași și nici 
vreo asociație sportivă nu au 
luat măsuri pentru organiza
rea unor cursuri de învățarea 
înotului ? Faptele sînt grăi
toare. Și ele dovedesc o ati
tudine care se cuvine anali
zată cu toată seriozitatea chiar 
de consiliul regional U.C.F.S.

★

în unele cluburi și asocia
ții din Capitală și în unele 
orașe din țară, după cum am 
observat, există preocuparea 
pentru activitatea centrelor 
de natație. Acolo unde delă
sarea organelor și organiza
țiilor sportive „și-a făcut loc“ 
trebuie luate măsuri grabnice. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cît centrele de învățare a 
înotului constituie poarta că
tre sportul de performanță.

AUREL CRIȘAN

Noi programe 
școlare

Pentru viitorul an școlar, Mi
nisterul Invățămîntului a elabo
rat noi programe școlare, care 
țin seamă de cuceririle actuale 
ale științei, tehnicii și culturii. 
La clasa a Xl-a reală, de pildă, 
programa de matematică face un 
loc mai larg noțiunilor moderne 
de specialitate. Prin introducerea 
lecțiilor despre mulțime și struc
tură algebrică exemplificate prin 

inelul 
frac- 

o pre- 
cunoș-

corpurile numerice, prin 
polinoamelor, prin corpul 
fiilor raționale se asigură 
zentare mai sistematică a 
tințelor.

In același spirit au fost 
rate noile programe și manuale 
de fizică și chimie necesare cla
sei a IX-a, contrihuindu-se ast
fel și la aceste specialități la îm
bunătățirea procesului instructiv- 
educativ. La fizica de clasa a 
IX-a nu sînt teme noi în progra
mă, dar pentru îmbunătățirea 
metodelor de predare s-a adoptat 
o altă sistematizare a temelor 
din capitolul „Mecanica, punctul 
material“ cu care se deschide 
studiul fizicii la această clasă. 
Îmbunătățiri similare s-au efec
tuat și în programa și manualul 
de chimie pentru clasa a IX-a.

elabo-
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G.A.S. Buciumeni, raionul Oltenița, lmprăștierea de superfosfați 
cu ajutorul aviației utilitare pe tarlalele ce vor fi semănate 

cu gr iu.
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(Urmare din pag. I)

Nu există bază mai trainică decît cea pe 
care se întemeiază relațiile dintre statele so
cialiste. A acorda reciproc sprijin în construi
rea socialismului și comunismului, a ajuta 
prin eforturi comune popoarele iubitoare dc 
libertate in lupta lor pentru independență și 
progres social, a sta împreună de strajă in
tereselor socialismului mondial — iată dato
ria sfîntă a comuniștilor din țările socialiste.

Considerăm cu toții că este o chestiune de 
cinste să îndeplinim cu strictețe această da
torie internaționalistă.

Dragă tovarășe Ceaușescu
Dragi prieteni români

în timpul vizitei dv. în U.R.S.S., veți ve
dea cît de apropiată este inimii oamenilor 
sovietici cauza întăririi prieteniei și unității 
țărilor socialismului, cauza întăririi și dezvol
tării relațiilor frățești dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Socialistă România.

Așteptăm cu plăcere apropiatele întîlniri și 
convorbiri cu dv., stimații noștri oaspeți, și 
dorim din suflet ca șederea dv. în Țara So
vietică să fie plăcută și rodnică.

Bine ați venit, dragi prieteni!

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Partidului Comunist în dezvoltarea economi
că a țării, în înflorirea științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai. Creșterea poten
țialului economic și științific al Uniunii So
vietice reprezintă o contribuție de mare im
portanță la sporirea forțelor socialismului și 
păcii în lumea întreagă.

Vizita în U.R.S.S., întilnirile pe care le 
vom avea cu oamenii sovietici care desfășoa
ră o vastă și bogată activitate creatoare în 
toate domeniile construcției comunismului, 
ne vor permite să cunoaștem mai bine ex
periența dumneavoastră, și, totodată, să 
împărtășim din munca și preocupările po
porului român.

în cadrul vizitei noastre în U.R.S.S., un 
loc important vor avea întilnirile și discuții
le cu conducătorii partidului și guvernului 
sovietic. Noi considerăm că asemenea în
tîlniri și discuții între conducerile de partid 
și de stat sînt deosebit de utile, ele contri
buie Ia cunoașterea și înțelegerea recipro
că, la dezvoltarea colaborării dintre partide
le și popoarele noastre, la întărirea unității 
țărilor socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Coeziunea de 
nezdruncinat a popoarelor care alcătuiesc

sistemul socialist mondial, a tuturor partide
lor comuniste, este o necesitate obiectivă a 
progresului social contemporan, condiția 
esențială a creșterii continue a forțelor mon
diale ale socialismului, a sporirii influenței 
sale în lume.

în cadrul politicii de pace, pentru preîntîm- 
pinarea unui nou război, țările noastre dez
voltă colaborarea cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială.

Ne exprimăm convingerea că vizita delega
ției noastre în Uniunea Sovietică va contri
bui la dezvoltarea prieteniei și colaborării 
frățești multilaterale dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste, dintre cele două partide, pe 
baza principiilor internaționalismului socia
list, spre binele ambelor popoare. întărirea 
colaborării dintre popoarele noastre este în 
același timp o contribuție la întărirea uni
tății și coeziunii țărilor socialiste, în interesul 
cauzei generale a socialismului, al luptei pen
tru zădărnicirea planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste, pentru salvgardarea 
păcii mondiale.

Vă mulțumim încă o dată pentru frumoasa 
primire pe care a-ți făcut-o delegației ro
mâne, pentru cuvintele prietenești rostite 
aici la adresa poporului nostru, a Republicii 
Socialiste România.

încheierea lucrărilor consfătuirii cenaclurilor 
literare studențești

Vineri s-au încheiat Ia Si
naia lucrările consfătuirii ce
naclurilor literare studențești 
la care au participat aproape 
200 de studenți membri ai ce
naclurilor din centrele uni
versitare ale țării.

Timp de 6 zile, participanții 
au dezbătut în secțiile de 
proză și poezie referate pri
vind activitatea cenaclurilor 
studențești și a tinerelor ta
lente, lirica studențească și 
profilul tinerei generații oglin
dit în creația literară etc.

în cadrul concursului de 
creație literară au fost acorda
te premii pentru cele mai bune 
lucrări proprii prezentate. 
PREMIUL I la poezie a fost 
obținut de studentul Adrian 
Păunescu, de la Universitatea 
București; PREMIUL II — 
Gheorghe Pituț, de la aceeași 
universitate; PREMIUL III — 
Ion Chirie, de la Universita
tea din Galați și Farkas Ar- 
păd, de la Universitatea din 
Cluj. Pentru poezie au mai 
fost acordate 5 mențiuni. Pen

tru proză s-a acordat PRE
MIUL III lui Maria Luiza 
Cristescu, de la Universitatea 
București.

Cuvîntul de închidere a 
fost rostit de Ștefan Bîrlea. 
secretar al C.C. al U.T.C. și 
președintele Uniunii Asociații
lor Studenților din România.

în următoarele două zile, 
participanții la consfătuire 
fac vizite și excursii Ia Pîrîul 
Rece, Poiana Brașov, Castelul 
Bran și Muzeul Peleș.

(Agerpres)

Ritm constant 
la brigăzile 

mecanizatorilor
tivei agricole, tovarășul Năsta- 
se Irimia: ,

— N-avem nimic de obiectat 
cu privire la calitatea lucrări
lor executate de cele două bri
găzi. S-a muncit tot timpul cu 
simț de răspundere. Băieții au 
„tras“ Întotdeauna capetele, au 
arat pe parcele mari.

Din discuție am aflat că cei 
doi șeii de brigadă lucrează in 
raza comunei Tichilești de mai 
mulți ani. Amănuntul nu e lipsit 
de importanță.

Pe cimp, Împreună cu tova
rășul Gheorghe Șerban, secre
tarul organizației U.T.C. a 
S.M.T. Brăila. Ne oprim lingă 
doi tineri mecanizatori. Sint 
Stanciu Mocanu și Dumitru 
Topor. Primul tși ajută co
legul să remedieze o mică 
defecțiune. Motoarele sint por
nite, semn că remedierea 
nu va dura mult. Intr-ade
văr, peste cîleva minute, am
bele tractoare reiau lucrul. Nu 
schimbăm declt citeva cuvinte. 
Nu-i putem reține prea mult. 
Știam, de altfel, de la secreta
rul de organizație că Stanciu 
Mocanu a arat in a doua de-

URMĂRI DIN PAQ. 1
c.adă a lunii august 31 hectare 
In 120 ore, iar Dumitru Topor 
33 hectare în 130 ore. Alți ute- 
ciști au Înregistrat și ei rezul
tate bune: Nicolae Domițeanu 
a arat in aceeași perioadă 32 
de hectare, Mircea Chirică 34 
hectare.

Sint, deci, mulți aspiranți la 
locul de fruntași în Întrecerea 
socialistă, care are ca obiectiv 
principal: „arăturile — în 
timp cit mai scurt, de calitate 
cit mai bună“.

Pe la ora două după-amiază, 
tovarășul Petre Macarie, ingi
nerul șef al S.M.T. Viziru, abia 
Întors de pe teren, a comuni
cat: la ora 4 facem o scurtă 
consfătuire cu toți șefii de 
brigăzi. Locul de Intllnire: bri
gada de la Tulești. Oamenii se 
Întrebau despre ce poate fi 
vorba și de ce tocmai la Tu- 
fești ? Lucrurile s-au lămurit 
curind. Inginerul Macarie l-a 
invitat pe participanți să iacă 
mai intii o scurtă vizită în sec
tor, recomand! ndu-le însă să se 
uite cu atenție peste tot. Oas
peții au trecut prin dreptul se
mănătorilor, au examinat starea 
mal multor unelte, au intrat in 
locul de depozitare a carburan
ților, au vizitat dormitorul.

Le-a plăcut tuturor aspectul ci
vilizat, ordinea, curățenia, plă
cuțele cu numele mecanizatori
lor puse la toate paturile, co
lecțiile de ziare etc. După a- 
ceea, la discuții, a fost scos în 
evidență spiritul gospodăresc 
al celor de la a 7-a, interesul 
față de propriul lor fel de viață.

La sfirșitul ședinței, s-a ana
lizat situația fiecărei brigăzi in 
parte și s-au stabilit măsurile 
necesare pentru pregătirea vii
toarelor lucrări: treieratul florii- 
soarelui, însămințările de toam
nă.

Intr-adevăr, campania e în 
toi.

Inițiativa 
și spirit 

gospodăresc
logiilor de prelucrare se ocu
pă prea des de obținerea de 
derogări (schimbări de date în 
fabricarea unui produs). De ce ? 
Nu e și asta una din cauzele 
rămîneril în urmă în unele pe

rioade ale anului ? Tînărul in
giner VICTOR PĂUN, șeful 
secției cazangerie, s-a referit și 
la alte servicii de concepție 
cum sînt sculerul-șef și proiec- 
tantul-șef. Gînd li se cere spri
jin efectiv și calificat în rezol
varea vreunei probleme de pro
ducție aceștia răspund uneori 
„Nu e de resortul nostru. Noi 
proiectăm'.

Realizarea în bune condiții 
a sarcinilor de plan pe 1966 e 
strîns legată de felul în care 
uzina își va îndeplini planul 
pe anul în curs. Au fost dez
bătute, făcîndu-se referiri con
crete, măsurile ce trebuie luate 
pentru aceasta. Cîteva obiecti
ve importante, între care noua 
cazangerie și hala de debitare 
a metalelor, urmează să intre 
în funcțiune pînă la 31 decem
brie 1965. Bună parte din lu
crări, cum ar fi construcțiile 
metalice, se execută în uzină. 
Ca debitarea și cazangeria să 
poată fi date la timp în folo
sință mai e nevoie de circa 55 
de tone de construcții metali
ce i reprezentanții secțiilor de 
care depinde aceasta s-au an
gajat să le predea la terme-

nele stabilite șl chiar mai 
înainte.

O caracteristică a producției 
uzinei e diversitatea. Și după 
cum se știe, confecționarea u- 
nui nou produs sau schimbarea 
tehnolgiei de fabricație la cele 
existente presupune crearea a 
noi scule și dispozitive, unele 
deosebit de complexe și costi
sitoare. Cîteva asemenea dis
pozitive (dispozitivul de rula
re a tablelor pentru rezervoa
rele de mare capacitate, valțul 
și mecanismul de asamblare a 
virolelor pentru vagoanele cis
terne) urmează să fie împru- 

i mutate de la alte întreprinderi 
care nu le mai utilizează. Se e- 
conomisește astfel timp și forță 
de muncă. în Îndeplinirea altor 
măsuri, socotite de vorbitori 
imperios necesare pregătirii 
producției pe anul viitor, e so
licitat sprijinul Direcției Gene
rale tutelare din minister. Cî
teva exemple î urgentarea exe
cutării de către Uzinele „Inde- 
pendența'-Sibiu a instalației 
pentru turnătoria de otel și asi
gurarea din timp cu comenzi.

Măsurile tehnico-organizato- 
rice discutate la nivelul con
ducerii întreprinderii — cărora 
li se vor adăuga propunerile 
ce vor veni din secții și sec
toare — izbutesc să contureze 
imaginea preocupărilor și în
suflețirii marelui colectiv grivi- 
țean.

Produse 
mai frumoase, 

mai bune
zarea ridicării calificării munci
torilor din această secție.

Maiștrii Grăsune Vasile ți Ră- 
dulescu Radu au propus să se 
treacă în planul de măsuri ți or
ganizarea asigurării din timp a 
pieselor de schimb pentru ma
șini.

Ghiță Maria, secretara comite
tului U.T.C. pe fabrică, a vor
bit despre necesitatea măririi 
contribuției organizației V.T.C. 
la mobilizarea tinerilor pentru 
realizarea sarcinilor de producție.

— Știm din experiența anilor 
trecuți că ridicarea calificării este 
un factor principal în îmbunătă
țirea calității țesăturilor și fire
lor — a spus tovarășa Ghiță — 
și comitetului U.T.C. îi revine 
sarcina de a se ocupa mai mult 
de buna desfășurare a cursurilor 
de ridicare a calificării, de mo
bilizarea tinerilor la aceste 
cursuri.
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a proclamării R. D. Vietnam

V
ineri seara, la 
Casa de cultură a 
studenților din 
Capitală, a avut 
loc o adunare 
consacrată sărbă
toririi celei de a 
XX-a aniversări 
a proclamării Re
publicii Democrate Vietnam.

La adunare — care a fost 
organizată de U.A.S.R. și 
grupul de studenți vietnamezi 
care studiază în Capitală — 
au luat parte un mare număr 
de studenți români precum și 
studenți străini care studiază 
în patria noastră.

A luat cuvîntul Nicolae Iri- 
mie, membru al Comitetului 
Executiv al U.A.S.R. In cu- 
vîntarea sa, el a arătat că 
studenții țării noastre, alături 
de întregul popor, urmăresc 
cu caldă simpatie și se bucu
ră sincer de succesele de sea
mă obținute în cei douăzeci 
de ani de viață liberă de po
porul vietnamez sub conduce
rea Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, în partea 
de nord a țării sale, în opera 
de construire a socialismului.

După ce a evidențiat faptul 
că cea de a XX-a aniversare 
a proclamării R. D. Vietnam 
are loc în condițiile luptei 
eroice a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii Statelor 
Unite, pentru apărarea cuce-

ririlor sale istorice, vorbitorul 
a arătat că studenții țării 
noastre „urmăresc cu adîncă 
neliniște și indignare evoluția 
Intervenției militare america
ne în treburile interne ale po
porului vietnamez, angajarea 
forțelor armate ale S.U.A. 
împotriva mișcării patriotice 
de eliberare din Vietnamul de 
sud și intensificarea bombar
damentelor asupra teritoriului
R. D. Vietnam, stat socialist, 
independent și suveran“. Vor
bitorul a arătat apoi că spo
rirea efectivelor armate ale
S. U.A. în Vietnam constituie 
acte fățișe de agresiune, care 
încalcă cele mai elementare 
norme ale dreptului interna
țional.

In continuare Nicolae Iri- 
mie, a spus că tineretul uni
versitar al patriei noastre pro
testează cu cea mai mare fer
mitate împotriva bombarda
mentelor aviației americane 
asupra R. D. Vietnam, a răz
boiului agresiv dus de S.U.A. 
în Vietnamul de sud și „își 
exprimă deplina solidaritate 
cu cauza dreaptă a poporului 
vietnamez, se pronunță cu ho- 
tărîre pentru respectarea 
dreptului inalienabil al po
porului vietnamez de a-și ho
tărî soarta în conformitate cu 
propriile sale interese și aspi
rații".

In încheiere vorbitorul a 
urat în numele studenților ro-

mâni, colegilor vietnamezi, noi 
și importante succese în fău
rirea societății socialiste, ex- 
primind convingerea că lupta 
eroică a poporului vietnamez 
pentru suveranitatea, unitatea 
și integritatea teritorială a 
patriei sale va fi încununată 
de succes.

Au luat apoi cuvîntul' stu
dentul vietnamez Fan Thu Co 
precum și alți tineri, 
hotare care studiază în patria 
noastră.

Adunarea a adoptat în una
nimitate o moțiune de solida
ritate deplină cu lupta dreap
tă a i 
studenților 
apărarea independenței, națio
nale și a integrității teritoria
le a patriei, împotriva agre
siunii americane. In moțiune 
se arată că „participanții la 
adunare cer să se pună neîn- 
tîrziat capăt acțiunilor agresi
ve ale S.U.A. îndreptate îm
potriva R. D. Vietnam, să fie 
retrase toate trupele străine 
din Vietnamul de sud, să ] 
respectat dreptul sfînt al po
porului vietnamez de a-și ho
tărî soarta în conformitate cu 
interesele și voința sa proprie, 
să fie aplicate cu strictețe a- 
cordurile de la Geneva 
1954 cu privire la

A urmat apoi o 
me vietnameze.

ATENA :

din 
Indochina“, 
gală de fil-
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ln timoui adunării

Ciocnirile

ANCHETE militare

CU... COMPLICAȚII diti! CașiiBÎr

DIPLOMATICE
Recent a survenit la Washington o așa-nu- 

mită „complicație diplomatică“ despre care 
presa occidentală spune că a știrbit prestigiul 
Statelor Unite în țările Americii Latine. Este 
vorba de hotărîrea președintelui Johnson de 
a anula un program al departamentului apă
rării prevăzînd inițierea unor anchete în une
le țări din America Latină, în primul rînd în 
Chile și apoi în Argentina, Columbia, Peru, 
Venezuela.

Acest program, viza în mod 
oficial „stabilirea unei scheme 
sau a unui model analitic 
permițînd să se desprindă 
parametrii sociologici a că
ror studiere este necesa
ră pentru o bună înțe
legere a conflictelor sociale“. 
Stabilirea acestor date urma 
să fie făcută prin discuții și 
anchete în rîndul unor perso
nalități oficiale sau al unor 
fruntași politici și ai vieții e- 
conomice, culturale etc. An
chetatorii erau desemnați de 
diferite organizații subvențio
nate sau controlate direct de 
Pentagon.

In Chile, unde această an
cheta începuse în urmă cu cî
teva săptămîni, ziarele au 
reacționat cu violență față de 
tonul și implicațiile întrebă
rilor adresate persoanelor a- 
bordate de anchetatori. Se 
formulau astfel întrebări ca : 
„Doriți să răsturnați guvernul 
chilian, și de ce ? și dacă dv. 
personal nu aveți asemenea 
planuri cine credeți că ar pu
tea nutri această intenție ?“. 
Și îndată după aceea se for
mula următoarea întrebare: 
„considerați că nivelul dv. ma
terial este suficient sau a-ți 
dori să obțineți sume .de bani 
din altă parte“? Opinia publi
că din Chile a manifestat o 
deosebită emoție și, deși an
cheta a fost suspendată brusc, 
s-a ajuns aproape la un ade
vărat incident diplomatic, mai 
ales după ce ambasadorul a- 
merican în Chile a dezmințit 
aserțiunile ziarelor. Îndată 
după aceea, însă, ambasadorul 
a fost silit să recunoască că 
nu a fost bine informat și că, 
de fapt, personalul diplomatic 
american și Departamentul de 
Stat nu aveau cunoștință de 
activitatea inițiată de către 
Pentagon.

Problema a căpătat aspecte 
și mai complicate la Washing
ton, în primul rînd din cauză 
că s-a subliniat încă o dată 
independența de acțiune a

Pentagonului și faptul că a- 
cest departament acționează 
fără a consulta sau măcar in
forma oficialitățile diploma
tice. Ziarele americane au vor
bit despre aspectele acestei 
lipse de coordonare insinuînd 
chiar că Pentagonul se dedă 
în practică la un „abuz de 
putere“.

Aceste abuzuri sînt cu atît 
mai greu de controlat cu cit 
fondurile puse la dispoziția 
Pentagonului sînt aproape ne
limitate — și în orice caz, cu 
mult mai importante decît 
cele care depind de Departa
mentul de Stat.

Oficialitățile de la Pentagon 
au încercat să explice că era 
vorba de o anchetă în scopuri 
de strictă informare, însă în 
cele din urmă, după ce întrea
ga afacere căpătase proporții 
mari, au recunoscut că se ur
mărea cercetarea stabilității 
guvernelor în țările latino- 
americane, în care Statele U- 
nite au interese precise. După 
cum au subliniat ziarele, era 
vorba de unul din obișnuitele 
programe de preîntîmpinare a 
„revoluțiilor sociale"- în țările 
Americii Latine. Natural, din 
această cauză programul a 
fost și mai aspru criticat.

Programul a fost definitiv 
abandonat printr-o hotărîre a 
președintelui Johnson — re- 
nunțîndu-se în același timp la 
o „anchetă“ de același gen or
ganizată de serviciile de infor
mații U.S.I.A. în Pakistan, 
unde, de asemenea, opinia pu
blică și cercurile oficiale au 
reacționat vehement.- Ceea, ce 
nu s-a subliniat poate de- 
ajuns, nota corespondentul re
vistei engleze „The Econo
mist“, este că oamenii din 
străinătate nu sînt de acord 
cu „anchetele psihologice“ re
feritoare la părerile și com
portarea lor, cu atît mai mult 
cu cît acestea sînt direct con
trolate de departamente mili
tare.

SRINAGAR 3 (Agerpres). — 
Luptele între forțele armate 
pakistaneze și indiene au con
tinuat în Cașmir. Potrivit a- 
gențiilor de presă, în urma 
ciocnirilor care au avut loc 
joi, au fost capturate sau di
struse de o parte și de alta 
numeroase tancuri. Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului 
Apărării al Indiei a declarat 
că vineri dimineața a fost 
doborît un avion de bombar
dament pakistanez „Sabre“. 
Totodată la Karaci s-a anun
țat că forțele pakistaneze au 
doborît un avion indian, care 
zbura în apropiere de localita
tea Pasrur.

★

BELGRAD. — Marko Nikezici, 
secretar de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, a 
înmînat însărcinaților cu afaceri 
ad-interim ai Indiei și Pakista
nului la Belgrad, în- numele lui 
Iosip Broz Tito, și Gamal Abdel 
Nasser, un apel comun pentru 
încetarea operațiunilor militare 
din Cașmir. Cei doi președinți 
își exprimă acordul deplin față 
de apelul adresat în această. di
recție de U Thant, secretar gene
ral al O.N.V.
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Intervenția reprezentantului roman

Consiliul de coroană s-a pre
lungit joi noaptea, terminîndu-și 
lucrările la ora 1, după mai bine 
de 6 ore de dezbateri. Regele 
Constantin, rezumînd lucrările 
Consiliului a arătat că aceasta a 
constituit o încercare de a găsi o 
soluție pentru criza politică din 
Grecia care durează de 50 de 
zile.

Consiliul de coroană nu a ajuns 
la nici un rezultat concret, fiecare 
participant susținîndu-și propria 
părere cu privire la rezolvarea 
crizei. Liderul Uniunii de centru, 
Papandreu, s-a pronunțat pentru 
alegeri imediate iar liderii Uni
unii naționale radicale, Canello- 
poulos, si al partidului progre
sist, Markezinis, pentru un gu
vern de uniune națională. Cei
lalți participanți s-au declarat și 
ei îndeosebi împotriva organiză
rii alegerilor în condițiile actu
ale. Toți, subliniază agenția 
France Presse, au rămas pe po
zițiile lor și nu se întrevede po
sibilitatea nici măcar a unui prim 
pas spre un compromis. La rîn- 
dul său, regele s-a opus alege
rilor înaintea expirării actualei 
legislaturi, adică în februarie 
1968.

Singurul rezultat al celor două 
lungi ședințe este de a fi permis 
principalelor personalități intere
sate să se exprime într-un mod 
oficial și public, deoarece dezba
terile Consiliului vor fi, după cum 
a arătat primul ministru interi
mar, Tsirimokos, date publicită
ții. Observatorii politici își ex
primă părerea că regele va relua 
consultările directe sau prin per
soane interpuse pentru a ajunge 
la scopul pe care și l-a propus, 
adică formarea unui guvern în 
cadrul actualei legislaturi a par
lamentului.

în timp ce aveau loc lucrările 
Consiliului de coroană, peste 
10 000 de persoane s-au adunat 
la Atena, ca urmare a reuniunii 
organizate la Teatrul Gloria de 
avocații democrați și diferite a- 
sociații. Manifestanții scandau 
lozinci ca „Alegeri, democrație, 
referendum“. împotriva manife- 
stanților au fost aduse importante 
forțe polițienești.

Manifestații similare au avut 
loc la Salonic și în ale princi
pale orașe ale țării. Sindicatul 
tipografilor a declarat o grevă 
de 24 de ore, paralizînd complet 
octivitatea publicațiilor. Vineri 
pe piața ateniană nu a apărut 
nici un cotidian.
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La Hanoi a avut loc recent o adunare consacrată lui Mihail 
Eminescu. Despre viata și opera lui Eminescu a vorbit poetul 

Nguyen Xuan Sanh.

GENEVA 3. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, tran
smite : Consiliul pentru comerț 
și dezvoltare a început exami
narea punctului 7 al ordinei de 
zi — problemele relațiilor co
merciale dintre state cu sisteme 
economice și sociale diferite.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
României, Titus Cristureanu, a 
subliniat că România a întreprins 
numeroase acțiuni pentru a con
tribui la normalizarea și extin
derea relațiilor economice cu ță
rile industrializate, și cu cele în 
curs de dezvoltare. Vorbitorul a 
precizat că schimburile comer
ciale cu unele țări dezvoltate din 
punct de vedere economic sînt 
uneori frinate de obstacole de 
ordin administrativ, sau de res
tricții impuse prin politica co
mercială discriminatorie a aces
tor țări. Dimpotrivă, a spus re
prezentantul României, volumul

schimburilor comerciale cu ță
rile în curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America Latină 
crește continuu, înregistrînd o 
evoluție favorabilă.

Referindu-se la prima Confe
rință a Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, Titus Cris- 
tureanu a amintit că ea a adop
tat recomandarea inițiată de Ro
mânia și alte țări cu privire la a- 
cordurile comerciale pe termen 
lung. Vorbitorul a insistat asupra 
avantajelor pe care le prezintă 
aceste acorduri comerciale, ca și 
acordurile multilaterale, pentru 
lărgirea schimburilor. în spiritul 
coexistenței pașnice, a încheiat 
vorbitorul, România se pronunță 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
cooperare cu toate țările, indife
rent de sistem social și politic și 
va sprijini orice inițiativă sau ac
țiune care ar putea contribui la 
dezvoltarea schimburilor între 
toate țările.

I
n capitala britanică 
se apreciază că 
după perioada de 
acalmie relativă din 
cursul verii, luna 
septembrie va fi 
marcată de o învio
rare a activității po
litice ; întrucît labu

riștii și conservatorii își vor re
lua locurile în arenă.

Potrivit presei engleze, în am
bele tabere se discută posibilita
tea deschiderii unei „campanii 
electorale neoficiale“. Această 
campanie este apreciată, ca fiind 
un plan de bătaie pregătit atît 
de Wilson cît și de Heath, pen
tru a face față perioadei imediat 
următoare, calificată de agenția 
„Reuter“ drept critică.

Toamna în Marea Britanie este 
sezonul congreselor. Principalii 
parteneri au și fixat congresele și 
conferințele anuale, prilej de pro
pagandă asiduă în rîndul corpu
lui electoral în vederea unor e- 
ventuale alegeri. Conferința par
tidului laburist este programată 
pentru șfîrșitul acestei luni la 
Blackpool. De pe acum au fost 
anunțate aproape 390 de rezolu
ții care vor fi supuse dezbateri
lor. Rezoluțiile cuprind o gamă 
foarte largă de probleme, inclu
siv definirea poziției laburiste 
față de politica agresivă a Sta
telor Unite în Vietnam. Numai 
în această problemă, conferința

laburistă va avea de dezbătut 12 
rezoluții. Wilson, abia reîntors 
din vacanța petrecută în insulele 
Scilly, este preocupat ca pînă la 
deschiderea conferinței să regle
menteze unele probleme contro
versate din sînul partidului său 
— cum sînt războiul din Viet
nam, naționalizarea industriei o- 
țelului, imigrările, situația lirei 
și a economiei britanice în gene
ral. Numai după aceste regle-

personalitate“ nu poate fi trans
misă în mod automat asupra 
succesorului lui Dodds, recent 
decedat, și că „accidentele“ în 
materie de alegeri nu pot fi 
scoase din calcul.

în afara acestor probleme, pre
mierul britanic trebuie să între
prindă o serie de măsuri care să 
pună capăt actualei situații din 
industria automobilelor. Cei peste 
30 000 de muncitori aflați în

Eforturi în vederea reglementării
problemei yemenite

Septembrie, pe mâlurile

Tâmisei
mentări în cadrul partidului, Wil- 
son intenționează să programeze 
alegeri parțiale. în primul rînd 
este vorba de circumscripția Erith 
din Kent, în care laburiștii obți
nuseră în alegerile generale un 
avans de peste 8 800 voturi față 
de candidatul conservator. Acest 
avans este apreciat de conserva
tori ca fiind urmarea popularității 
personale, deosebite, a candidatu
lui laburist. Cercurile conserva
toare sînt de părere că „această

grevă cer îmbunătățirea salariilor 
care să le permită să facă față 
creșterii prețurilor. Dificultățile 
unora dintre cele mai mari u- 
zine constructoare de automobile 
(ca urmare a greutăților pe care 
acestea le întîmpină în plasarea 
produselor lor), s-au accentuat în 
așa măsură, încît în rezolvarea 
conflictului de muncă a fost ne
cesară intervenția guvernului.

Se pare că acesta urmărea să 
„liniștească apele“ înaintea con-

greșului sindicatelor britanice 
care va avea în centrul atenției 
politica laburistă a prețurilor și 
veniturilor.

Laburiștii își pun unele spe
ranțe în programul economic pe 
cinci ani, program care urmează 
să fie dat publicității pe la mij
locul lunii curente, probabil sub 
forma unei „cărți albe“. După 
calculele laburiste, planul ar urma 
să lichideze actualele dificultăți 
din economia britanică.

In tabăra conservatorilor, dato
rită rezultatelor ultimelor son
daje, favorabile lor, se manifestă 
mai mult optimism. La statul ma
jor al partizanilor lui Heath este 
în curs de definitivare planul ri
nei ofensive antilaburiste de mare 
amploare. Reîntors de pe riviera 
franceză, Heath urmează să aibă 
întrevederi cu principalii săi mi
niștri din „cabinetul fantomă“ 
după care va întreprinde un tur
neu în întreaga țară, unde speră 
ca prin discursuri propagandisti
ce să atragă noi simpatizanți pen
tru partidul său.

La rîndul său, Jo Grimond, li
derul liberalilor, intenționează să 
plece într-un turneu pentru a în
cerca să consolideze pentru parti
dul său rolul de „arbitru“ în 
Camera Comunelor, rol care s-a 
făcut simțit cu prilejul dezbateri
lor din parlament.

I. TIMOFTE

SANAA 3 (Agerpres) — După 
cum anunță postul de radio 
Sanaa, președintele Republicii 
Arabe Yemen a convocat o șe
dință la care au participat o se
rie de personalități ale vieții po
litice din Yemen, printre care 
Hassan al-Amri, primul ministru 
al R.A.Y., Ahmed Mohamed No- 
man, fost prim-ministru al țării, 
Abdul Rahman al-Iriani, membru 
al Consiliului, care a coordonat 
lucrările conferinței de la Kha- 
mer pentru reglementarea pașni- ' 
că a situației din Yemen, precum 
și o serie de membri ai guver
nului. Potrivit postului de radio 
Sanaa, în cadrul ședinței a fost 
examinată situația din Yemen în 
urma acordului egipteano-saudit 
de la Jeddah, privind reglemen
tarea crizei din R.A.Y.

din Yemen, regele Arabiei 
Saudite, Feisal, a declarat că 
poporul yemenit este singurul 
în măsură să-și hotărască 
soarta.

★

Referindu-se la eforturile în 
vederea reglementării situației

Hassan Sabry el-Kholy, re
prezentantul personal al pre
ședintelui Nasser la Liga A- 
rabă, s-a .întors joi la Cairo 
după o vizită de patru zile în 
Arabia Saudită, unde a avut o 
serie de convorbiri cu oficia
lități privind acordul semnat 
între președintele Nasser și re
gele Feisal. Intr-o declarație 
făcută la sosire, Hassan Sabry 
el-Kholy a menționat că între 
Republica Arabă Unită și A- 
rabia Saudită a intervenit un 
acord privind formarea unui 
comitet care va supraveghea 
încetarea ostilităților în Ye
men și a unor comisii militare 
egipteano-saudite.

R. P. BULGARIA. — De curind a fost dată in exploatare hidrocentrala „Ivailograd", cu o ca
pacitate de 114 000 kW. Fotografia noastră Înfățișează barajul hidrocentralei.
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R. P. POLONĂ. — Construcții noi ln centrul Varșoviei

PE SCURT
• LA 3 SEPTEMBRIE in Uniu

nea Sovietică au fost plasați pe o 
orbită irl jiirtil Pămîntuiui eu aju-, 
torul unei singure rachete purtă
toare, cinci .sateliți artificiali.

La bordul sateliților „Cosmos- 
80”, ,,Cosmos-81", ,,Cosmos-82‘, 
,,Cosmos-83", ,,Cosmos-84“ a fost 
instalat aparataj științific destinat 
continuării cercetării spațiului cos
mic in conformitate cu programul 
anunțat de agenția TASS la 16 
martie 1962.

care se află în Iugoslavia Intr-o 
vizită de 4 zile.

După cum anunță agenția Taniug. 
în cursul convorbirilor a avut loc 
un schimb de păreri în legătură 
cu unele probleme internaționale, 
precum, și probleme 
borarea bilaterală.

privind cola-

Demisia lui Caamano

• COLONELUL Francisco Ca
amano, șeful forțelor constituționa- 
liste din Republica Dominicană și-a 
prezentat vineri demisia din postul 
de președinte al guvernului con
stitutionalist, cu cîteva ore înain
te de instalarea guvernului provi
zoriu condus de Garcia Godoy. . El 
a anunțat demisia sa în fața unei 
adunări la care au luat parte mii 
de persoane. Caamano nu a men
ționat- dacă șeful guvernului pro
vizoriu i-a cerut sprijinul în for
marea noului cabinet.

• AU LUAT SFlRȘIT la Belgrad 
convorbirile oficiale dintre Iosip 
Broz Tito, ți Gama! Abdel Nasser,

•INTR-O NOTĂ 
dresată de misiunea 
înaltului comandament al Armatei 
populare vietnameze Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam se arată că la 
2 septembrie 
au pătruns 
aerian al R. 
localități din
In aceeași zi, avioanele americane 
au bombardat și mitraliat orașul 
Vinh, capitala provinciei Nghe An. 
Deasupra provinciei Son La a fost 
doborit un avion american.

de protest a- 
de legătură a

avioane americane 
din nou în spațiul 

D. Vietnam, atacînd 
mai multe provincii.

• LA MINISTERUL Afacerilor 
Externe britanic s-a anunțat că 
M, Stewart, ministrul afacerilor 
externe, va face în. luna ianuarie 
1966 o vizită în Peru, Chile și 
Argentina, la invitația guvernelor 
celor trei țări. Acesta va fi primul 
voiaj oficial al unui ministru al 
afacerilor externe englez în Ame
rica Latină. Din cauza vacanței 
parlamentare scurte de la șfîrșitul 
anului, ,Stewart va trebui să-șl li
miteze voiajul la numai 10 zile 
dar, după cum se anunță oficial, 
el intenționează ca ulterior să vi
ziteze și alte țări latino-americane.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA f București, Piața „Scînteti". TeL 17.60.10. Tiparul t Combinatul Foligrafio „Casa Scînteii“,

• COTIDIANUL egiptean „Al 
Ahram” a făcut cunoscut vineri 
că regele Arabiei Saudite, Feisal, 
urmează să sosească la Cairo la 
8 septembrie. Ziarul adaugă că 
regele saudit efectuează o vizită 
de trei zile în R.A.U., la invitația 
președintelui Nasser. După între
vederile pe care le va avea la 
Cairo, Feisal va pleca la Casa- 
blanca, unde va participa la Con
ferința arabă la nivel înalt, pro
gramată să înceapă la 13 septem
brie.

șit la iveală în Italia. Ei sînt în- 
vinuiți că au încercat în mod ile
gal să evite falimentul societății 
de asigurări „Mediterranea“. O co
misie parlamentară specială ur
mează să examineze acuzațiile ce 
li se aduc și să hotărască dacă ei 
vor fi trimiși în fața tribunalului.

Campania mondială

împotriva analfabetismului

• NOI ACȚIUNI ale unor huli
gani au fost semnalate la Bruxel
les în noaptea de miercuri spre 
joi. Pe fațadele unor magazine din 
centrul orașului au fost descoperi
te desene reprezentînd zvastica 
hitleristă. Este pentru a doua oa
ră în acest an cînd în 
ctentral al Bruxelles-ului 
asemenea incidente.

cartierul 
au toc

• INTRE 8 ȘI 19 septembrie, 
din inifiativa U.N.E.S.C.O., se vor 
Întruni la. Teheran 40 de miniștri 
ai învătămîntului și exporti 
peste 75 de țări, in vederea 
chiderii campaniei mondiale 
potriva analfabetismului. La Tehe
ran — unde participanta la reu
niune au fost invitafi de către șa
hul Iranului — miniștrii și exper
ta din lumea întreaga vor face 
un bilanț al situației în domeniul 
analfabetismului și vor încerca să 
găsească 
betizarea 
păr fi cit 
globului.

din 
des
ini-

mijloacele pentru alfa- 
cit mai rapidă a unei 
mai mari a populației

e IN ORAȘUL japonez 
avut loc un miting 
strație de protest 
împotriva acțiunilor 
S.U.A .în Vietnam 
intenției guvernului 
ratifica tratatul privind 
normalizare a relațiilor cu Coreea 
de sud. Autoritățile orașului au 
folosit împotriva demonstranților 
un detașament motorizat de poli
tie. Intre politie și demonstranți 
au avut loc ciocniri, soldate cu 
rănirea cîtorva persoane. Politia a 
operat arestări.

Kyoto a 
și o demon- 
a tineretului 

agresive ale 
și împotriva 

japonez de a 
asa-zisa

• MINISTRUL trezoreriei, Co
lombo, și fostul ministru al co
merțului si industriei. Medici, sînt 
amestecat! Intr-un nou scandal ie-


