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universitare
O dată cu creșterea cifrei de școlari

zare, cu perfecționarea procesului de 
învățămînt în ansamblul său, școlile 
noastre superioare sînt dotate an de 
an cu noi spații de învățămînt, cămi
ne și cantine, laboratoare și clinici, 
săli de lectură și biblioteci. Cunoscută 
fiind experiența anilor precedenți, 
cînd orice carență în realizarea planu
lui de construcții s-a reflectat într-un 
mod negativ asupra desfășurării vie
ții universitare, s-ar. putea presupune 
că organizatorii șantierelor au tras 
învățămintele cuvenite și au întreprins 
tot ceea ce este necesar pentru exe
cutarea construcțiilor universitare în 
timpul optim și la nivelul calitativ 
proiectat. Si totuși...

Noul corp de construcții repartizat 
- Institutului de științe economice „V. 

I. Lenin" cuprinde parterul plus șase

lotu- 
parte

raid-anchetă

nivele și însumează un front de lu-- 
cru do circa 2 000 metri pătrați. Cu 
aproape un an în urmă, acest șantier 
era apreciat ca un exemplu în ce pri
vește demararea lucrărilor și organiza
rea. Dar după acest debut promițător, 
constructorii par să se fi împăcat cu 
ideea că lucrările se pot desfășura și 
în urma graficelor și a planurilor sta
bilite. Și, drept consecință, din cele 
12,5 milioane lei prevăzute să - se 
cheltuiască în acest an, pe primul se
mestru n-au putut fi utilizate decît 
circa 5 milioane. Iar perspectivele nu 
par să fie mai bune. „Ne aflăm în se
zonul ,,de vîrf" al construcțiilor — ne

ei
arului

DEVA. — Ziua minerului a 
fost sărbătorită duminică în toa
te localitățile din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului. La Lupeni a 
avut loc solemnitatea depunerii 
de coroane și jerbe de flori la 
monumentul și placa comemora
tivă a celor căzuți în eroicele 
lupte din august 1929. A avut loc 
apoi o adunare festivă. Cu acest 
prilej, au fost îninînate ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România unor mineri fruntași. în 
după-amiaza aceleiași zile, în 
toate localitățile Văii Jiului, la Te- 
liuc, Ghelar, Țebea, ~
au avut loc serbări

confirmă ing. Petre Vimăr, șeful 
lui de construcții din care face 
și noua clădire a l.S.E.-ului — dar lu
crarea se află cu mult sub preve
derile planificate. Și aceasta, din două 
cauze esențiale. Prima este lipsa for
ței de muncă necesare. Deși acum am 
putea lucra cu cel puțin 250—300 de 
constructori și instalatori, șantierul nu 
dispune zilnic mai mult de 50—55 
muncitori. întreprinderea de construc
ții, neputînd asigura un număr cores
punzător de oameni pe șantierele sale, 
a concentrat forța de muncă îndeosebi 
pe șantierele cu termene mai apropia
te de dare în folosință. A doua cauză 
se identifică în lipsa unor materiale 
absolut necesare pentru desfășurarea 
ritmică a lucrărilor. De pildă, pentru 
realizarea tîmplăriei exterioare de me
tal nici cel puțin n-a fost găsit execu
tantul. Și e de la sine înțeles că fără 
instalarea ferestrelor cu greu se poa
te concepe executaiea finisajelor". Nu 
știm cîl de la sine înțelese sînt toate 
aceste concluzii. Un fapt apare însă 
deosebit de clar practrca lucrului în 
asalt; concentrarea subită a tuturor 
forțelor azi aici, mîine în altă parte, 
ignorarea avantajelor uner judicioase 
planificări configuiează o „tactică" 
cu care combatanții „frontului" de 
construcții universitare nu se pot lă
uda. O dovedesc rezultatele, de acum 
și din totdeauna.

La Iași, bucuria studenților e mare, 
dacă avem în vedere angajamentele 
constructorilor că aici vor fi date în 
curînd în folosință importante spații 
de învățămînt și cămine. Institutul a- 
gronornic — ni se spune — va fi do
tat cu o nouă aripă, destinată cate
drelor de chimie agrară și de mecani
zare a agriculturii. Pentru studenții 
institutului politehnic se construiesc 
opt cămine' cu cîte 400 locuri fiecare 
și o cantină, pînă la începerea noului 
an universitar fiind prevăzute a se da 
în folosință trei dintre aceste cămine. 
Dincolo însă de aparența angajamen
telor, situația reală nu se înfățișează 
pretutindeni în culori atrăgătoare.

— Două cămine sînt aproape gata 
în interior și am chemat beneficiarul 
să-și monteze mobilierul. Dar Ia al 
treilea cămin — declară ing. Alecu 
Popoiu, șef de șantier — nu mai 
putem înainta cu lucrările. întreprin
derea de industrie locală Fălticeni și 
întreprinderea metalurgică a indus
triei locale Rădăuți nu ne livrează 
o serie de dulapuri și biblioteci pe 
care, neputînd să le montăm, nu avem 
posibilitatea să începem lucrările 
finisaj.

de

Mihai IORDANESCU 
Manole CORCACI 
și Alexandru MliREȘAN

§
I
S

■

s 
g

£5

CRAIOVA. - In 
bazine carbonifere ale Olteniei, 
la Motru și Rovinari, s-au des
fășurat sîmbătă și duminică ma
nifestările prilejuite de sărbători
rea Zilei minerului. Sîmbătă 
după-amiază au avut loc solem
nități cu care prilej au fost în- 
mînate ordine și medalii, acorda
te pentru merite deosebite mi
nerilor de la Leurda, Horăști și 
de la Cicani. Duminică, minerii, 
împreună cu familiile lor, au luat 
parte la serbări cîmpenești, spec- 
tacole artistice și întreceri spor
tive.

BAIA MARE. — In centrele 
miniere ale regiunii Maramureș 
au avut loc adunări festive cu 
care prilej au fost trecute în re
vistă succesele obținute de mi
neri. In acest cadru, numeroși 
mineri au primit ordinele și me
daliile conferite în semn de înal
tă prețuire a muncii lor. După 
adunările festive, minerii îm- 
'preună cu familiile lor, au luat 
parte la serbări cîmpenești 
ganizate în păduri și parcuri.

Adunări festive și serbări 
populare au avut loc, de aseme
nea, și în celelalte centre minie- 

i re din țară.
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un grafic de lumini 
sensuri, distanțe, as-

aceasta, la Suceava,

1N ZIARUL DE AZI ■ Puncte de ve 
dere — Dimensiunea tradiției în pro 
filul arhitectului ■ Sfinxul de la ghișeu 
H Din programul emisiunilor radiofo

Prima etapă a „Motocrosului balcanic" a 
revenit concurenților români

34 de noi recorduri in campionatele republi
cane de juniori la înot

SÂRBĂ TORIREA „ZILEI MARINEI
Zi de august însorită. Ca în fie

care an, la începutul acestei luni, 
duminică s-a sărbătorit la Man
galia „Ziua marinei". Orașul a îm
brăcat haine de sărbătoare. Digul 
portului, faleza au fost împodo
bite cu stegulețe multicolore. Mii 
de localnici și turiști veniți la 
odihnă pe litoral au ținut să fie 
prezenți la manifestările ce s-au 
desfășurat cu ocazia tradiționalei 
sărbători a marinarilor. Navele 
au ancorat marele pavoaz.

Ora 10. In avanport au sosit 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Emil Bodnaraș, Ma
xim Berghianu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Florian Dănălache, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
general-colonel Ion Ioniță, 
nistru] 
stantin 
tar al 
brogea

Sînt prezenți general-locotenent 
Ion Coman, adjunct al ministru
lui, secretarul Consiliului Politic 
Superior al Forțelor Armate, și 
general locotenent Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului, Petre Ni
colae, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al ora
șului Constanța, generali și ami
rali, ofițeri superiori, numeroși 
invitați. Au participat, de aseme
nea, atașați militari străini acre
ditați în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește raportul prezentat de vi- 
ce-amiraiu! Grigore Marteș, 
mandantul marinei militare.

Conducătorii de partid și 
stat au urcat apoi pe puntea 
vei-comandant, de unde au asis
tat la manifestările consacrate 
„Zilei marinei".

Comandantul marinei militare 
trece în revistă la bordul unei 
șalupe, trupele aliniate 
parada navală, ........ .
marinari. Se dă citire 
ministrului Forțelor Armate cu 
prilejul „Zilei marinei'*. Răsună

mi- 
Forțelor Armate, Con- 
Mîndreanu, prim-secre- 

Comitetului regional Do- 
al P.C.R.

’ 11
' Ulii

pentru 
felitit.îndu-i pe 

ordinului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu primind raportul comandantului marinei militare 

solemn acordurile Imnului de
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, în timp ce, în semn de 
salut, se trag 21 salve de artile
rie. Escadrile de avioane superso
nice spintecă văzduhul, aducînd 
temerarilor mărilor salutul aviato
rilor.

...Ieșit parcă din adîncuJ ape
lor, pe puntea unei ambarcațiuni

■ 7 * ' /'■ - ■

mon™

în formă de balenă, apare figura 
simbolică a zeului apelor — Nep- 
tun, care declară deschis progra
mul jocurilor marinărești. In 
semn de cinstire pentru patria și 
partidul nostru^ marinarii înscriu 
cu trupurile lor pe luciul apei 
inițiale scumpe tuturor: în trico
lor — R.S.R. și în roșu — P.C.R.

Foto : Gh. Vințilă

începe apoi defilarea ambarca
țiunilor sportive. Evoluțiile nave
lor de diferite tipuri, lansarea din 
elicopter a scafandrilor și alte 
probe și întreceri au demonstrat 
măiestria, agilitatea și îndrăznea
la marinarilor noștri. Au urmat

emotie
Suceava
de Platon PARDĂU

Factorul esențial 
al ecuației

opinii
«T<

de Ștefan LUCA

In matematici semnul egalității 
stabilește o relație. Cei doi ter
meni uniți prin două liniuțe sînt 
de valoare egală. N-am fost atras 
în mod deosebit de rezolvarea 
ecuațiilor, dar aș fi dorit măcar o 
dată să descopăr o defecțiune în 
cîte un sistem, să-i aflu vreo vină 
acestui semn, fără a izbuti, firesc, 
niciodată. Inevitabil, fără greș, îmi 
demonstra că de-o parte și de alta 
a lui se aflau două mărimi egale, 
două talgere ale unei balanțe în 
perfect echilibru. M-am depărtat, 
cu anii, de matematici, păstrînd 
însă pînă azi un respect adevărat

cele două

(Agerpres)

Gura-Barza 
cîmpenești.

(Continuare în pag. a III-a)

Araturi de vară la întreprinderea agricolă de stat „Movila Vulpii" re
giunea Ploiești Foto : Agerpres

și profund pentru această disci
plină atît de precisă și totuși plină 
de neprevăzut, fascinantă.

Mi-am adus aminte de semnul 
egalității recent. Se întreprindea o 
analiză a rezultatelor dobîndite de 
două cooperative agricole, com- 
parîndu-se elementele comune, a- 
dică acele componente ale anali
zei care li se asemănau. Nu din 
întîmplare au fost alese pentru a- 
ceastă veritabilă întrecere două 
unități gemene, egale ca forță e- 
conomică. Diferențele, foarte mici, 
puteau fi neglijate, așa cum se 
pot neglija unele cifre mai puțin 
semnificative, fără ca rezultatul în 
ansamblu să sufere. Suprafață a- 
rabilă, dotare tehnică, clădiri, nu
măr de vite, forță de muncă se 
puteau considera, cu minime apro
ximații, egale. Satele erau vecine, 
așezate în pămînturi de aceeași 
calitate, cu un relief asemănător, 
cu tradiții de gospodărire și cu o 
evoluție a mijloacelor tehnice și 
de calificare a oamenilor identice. 
Toate aceste elemente convertite 
în cifre ar fi trebuit, potrivit calcu
lelor, să dea același rezultat.

Numai că de astă dată apărea 
în ecuație un element nou, unul 
din elementele care, neputînd fi 
cuprinse într-un număr exercita to
tuși o considerabilă influență a- 
supra celorlalte. Era ceea ce obiș
nuit se numește conștiință. Rezul
tatele celor două unități se deose
beau și încă mult, iar diferențele 
nu puteau fi raportate decît la o 
singură inegalitate a calculului, a- 
nume la factorul conștiință prezent 
alături de celelalte componente.

Nu, matematica nu ieșea umilită 
din această confruntare, pentru că 
intervenise un coeficient nou, care 
are puterea de-a schimba o analiză 
matematică. S-a arat, s-a semănat, 
s-au luat măsuri identice pentru 
îngrijirea culturilor, la urma urme
lor și ploile sau răstimpurile de 
uscăciune i-au cercetat la fel pe 
amîndoi competitorii. Și atunci a 
intervenit un nou capitol al ana
lizei, aș spune, cel mai plin, mai 
agitat și, în același timp, mai se
ducător : munca omului, a tuturor 
la un loc și a fiecăruia în parte. 
Se pot acumula sau irosi, adăuga 
sau scădea rezultate ca o con-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Comunicat cu privire la vizita 
în Republica Socialistă România a 
vicecancelarului, ministrul federal al 
afacerilor externe al Republicii Fede
rale a Germaniei, Willy Brandt

Conferința de presa 
de la M a maia

Negreșit, luminile fac parte 
din ceea ce numim foarte ge
neral viața unui oraș. Inten
sitatea, dispunerea, culoarea 
lămpilor de noapte pot deveni 
elemente ale unei geografii 
care, spiritual, o continuă pe 
cea a zilei. Noaptea, in 
estuare de lumină, Suceava 
și-a mărturisit o amplificare 
de care ziua, nu de puține ori, 
inima noastră s-a emoționat. 
Constelații în devenire au 
marcat drumul zonei indus
triale a orașului, cartierele ti
nere, largile bulevarde și alei. 
Cumva, 
indicînd 
pirații...

Vara 
s-au arătat puternice lumini 
într-un loc unde, cu o unică 
excepție, n-au mai fost văzute 
de la sfîrșitul celui de-al 
șaptesprezecelea veac, cînd o 
mînă nevolnică aprinse foc 
trist în cetatea de scaun a Mu- 
șatinilor.

După lumina întunecată a 
acelui foc, a urmat o noapte 
lungă asupra miezului de pia
tră din răsăritul orașului, pînă 
ce mîini generoase, în zilele 
noastre, au început să șteargă 
negura de pe zidurile vechii 
cetăți.

Seri în șir, vara aceasta, cu 
unicul precedent al semimile- 
niului Putnei din 1966, în par
tea aceea a orașului s-au putut 
vedea din nou lumini, pe fun
dalul zidurilor. Torțe și re
flectoare de sute de wați, în- 
tr-o învecinare inspirată, au 
apărut pe țesătura moale a 
nopților de la Suceava, splen
didele și bogat înmiresmatele 
nopți moldovenești.

Seri în șir, orașul s-a depla
sat către punctul de unde, 
cîndva, cu minte trează și 
braț ager ocîrmuit-a Moldova 
Domnul Ștefan cel Mare. Prin 
emoționanta inițiativă a unui 
mic, dar inimos, teatru, cel din 
Botoșani, care a întreprins, în
tr-un gest de pioșenie către 
trecut și cu gînd patriotic că
tre astăzi, prezentarea trilo
giei lui Delavrancea în cadrul 
bătrînei cetăți a Sucevei, am 
văzut un „Apus de soare" în 
înseși încăperile unde răsu
nat-a cîndva cuvîntul slăvitu- 
lui domn, am privit „Viforul" 
într-o întruchipare de frescă 
desprinsă din timp.

(Continuare in pag. a Il-a)

GEAMURI
SECURIZATE

BRAȘOV (corespondentul 
„Scînteii"). — Pînă nu de mult, 
geamul securizat curbat, jolosit 
ca parbrize la autovehicule, lo
comotive Diesel și electrice, 
se importa. Recent, la Fabrica 
de geamuri din Mediaș a fost 
dată in exploatare o linie teh
nologică pentru fabricarea gea
mului securizat curbat. Întrea
ga instalație a fost concepută 
și executată de un colectiv de 
cadre tehnico-inginerești din 
întreprindere, ea fiind prima 
de acest gen construită in țară. 
Noua linie tehnologică a fost 
realizată din fonduri de tehni
că nouă și se caracterizează 
printr-un înalt grad de auto
matizare. Ea are o capacitate 
de 36 000—40 000 tone geam 
securizat pe an.

Noile peisaje
ale Bratislavei

dr. ing. loan FĂCĂOARU

Am avut prilejul să 
vizitez recent R.S. Ce
hoslovacă și să cu
nosc mai îndeaproa
pe aspecte ale vieții 
și muncii, îndeosebi 
din Slovacia. Imagi
nile, chiar fragmenta
re, pe care călătorul 
le surprinde din goa-

Pe traseul Complexu
lui sportiv Panteli- 
mon din Capitală, în 
timpul concursului bal

canic de motocros
(Foto : M. Cioc)

na trenului pînă la 
Bratislava, vădesc 
suflul înnoitor. Am 
văzut numeroase fa
brici noi și orașe în 
care construcțiile de 
locuințe, executate în 
mare parte prin me
tode industriale, au 
luat o amploare deo
sebită.

O plimbare în a- 
murg, mi-a permis

ÎNSEMNĂRI 
DIN R. S. 

CEHOSLOVACA
IMMIUMM—M—
să fac o primă cu
noștință cu orașul 
de circa 300 000 de 
locuitori de pe malu
rile Dunării, capitala 
Slovaciei, oraș stră
vechi în care predo
mină însă tot mai e- 
vident realizările o- 
mului contemporan. 
De efervescența con
structivă a acestui 
centru mi-am putut 
da seama și cu prile
jul vizitei făcute în 
zilele următoare la 
cîteva institute de 
cercetări în construc
ții care își au sediul 
acolo : Institutul de 
cercetări pentru con
strucții și arhitectură 
al Academiei, Institu
tul de cercetări pen-

tru construcții ingine
rești și Institutul teh
nic de lucrări în con
strucții.

Specialitatea mea o 
constituie încercările 
nedistructive în con
strucții. Este vorba de 
o metodă modernă 
de control al calității 
construcțiilor, care fo
losește ultrasunetele, 
izotopii radioactivi, 
radiațiile X, mijloace
le electromagnetice 
etc. Firesc a fost deci 
să mă interesez de 
rezultatele obținute 
de cercetătorii ceho
slovaci în acest do
meniu.

Am remarcat, cu pri
lejul vizitelor aminti
te, atenția 
cordă în 
respective 
condițiilor 
pentru desfășurarea 
muncii de cercetare. 
Accentul se pune, în 
primul rînd, pe cali
tate, urmărindu-se o 
maximă eficiență a 
lucrărilor de cerce
tare.

La Institutul de cer
cetări al Academiei
— ca de altfel și la 
alte institute vizitate
— am fost impresio
nat de efortul depus

ce se a- 
institutele 
asigurării 

optime

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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dezvoltarea pro-
Dr. arh. Gheorghe CURINSCHI

re-

culturii si

unei 
contri- 
aduce

estetice 
după 

analiza

Este adevărat că 
nu poate da 

ea însă poate fur-

considerarea no- 
i eco- 
a ob- 

a
ca sursă 

unui confort și

TRADIȚIEI

scInteiâ

de George MIHĂIESCU

7 august
I

sâmbăta
duminică

I(emisiune pentru

de Titus

marți

miercuri

cinema
HSBSSaî’l

o rezolvare. îl întîlnesc me- 
același. neschimbat, netulbu- 
în spatele ghiseului. După 
cum vin oamenii în fața lui, 
cum așteaptă, cum pleacă și

și nu spune decît cîteva 
altul la rină, mîine! 
spus ! crezi că ai în fată 
un sfinx care după mari

diferite instrumente

Să citim în vacanță : 
■" de Mihai TIcan

puncte de vedere DIMENSIUNEA
Preocupările existente în 

arhitectura românească con
temporană, legate de elabo
rarea unei plastici înzestra
te cu specific și amprentă 
proprie, în conexiune cu re
zolvarea celorlalte problepie 
de funcțiune, structură și e- 
conomie, pretind — după 
părerea mea — perfecționa
rea unor componente ale 
profilului arhitectului. Dacă 
ar fi de precizat care sînt 
aspectele asupra cărora tre
buie concentrate efortul și 
atenția în vederea perfecțio
nării profilului arhitectului, 
aș cita următoarele : elabo
rarea unei metode de gîridi- 
re structural-plastice, recep
tivă Ia tot ce este mai avan
sat în tehnică, capabilă să 
ducă Ia soluții care să se 
înscrie în 
gresivă a procedeelor con
structive ;
(iunii de eficiență 
nomieă 
(inert!
unei calități estetice cît mai 
ridicate printr-un minim de 
efort și mijloace materiale ; 
aprofundarea problemelor 
de finisai, mobilare și echi
pare a clădirilor. în vederea 
sporirii confortului; adînci- 
rea valențelor urbanistice ale 
arhitecturii în cadrul unor 
ranortiiri armonioase de co
relație și subordonare, de la 
nivelul celulelor funcționale 
ale diverselor programe pînă 
la ansambluri de clădiri, o- 
rașe și unități teritoriale : 
cunoașterea aprofundată a 
tradiției, bogată în valori 
înzestrate cu originalitate si 
o amprentă proprie, specifi
că. în cele ce urmează, mă 
voi opri numai asupra aces
tui din urmă aspect, de 
mare importanță pentru so
luționarea problemelor este
tice ale arhitecturii contem
porane.

Valorile pozitive ale tradi
ției trebuie privite prin priz- 
ma relațiilor dintre produ
sul perioadelor celor mai 
remarcabile ale dezvoltării 
arhitecturii universale, și 
aportul arhitecturii autoh
tone. Marile stiluri și curen
te universale au fecundat 
necontenit creația diferitelor 
popoare care, la rîndul. lor, 
prin realizările lor clasice, 
au furnizat substanța de 
bază eelor dinții. Consider 
necesar ca formația arhitec
tului să asigure stăpînirea 
unei metode care să-i fur
nizeze acestuia explicația 
surselor și modalităților de 
manifestare a specificului, 
atît în devenire, de-a lungul 
unei dezvoltări multisecula
re, cît si pe planul contem
poraneității ; totodată, să-1 
înzestreze cu canacitatea de 
a găsi în pronria sa activi
tate căile unor formulări 
plastice originale. Pe plan 
teoretic, la însușirea 
asemenea metode, o 
buție importantă o 
istoria arhitecturii.

Monumentele de arhitec
tură sînt martore ale eveni
mentelor istoriei, repere ale 
dezvoltării tehnicii și ale e- 
voluției concentiilor estetice, 
expresia sensibilității speci
fice unui ponor. Aparținînd 
atît domeniului 
artei, cît și celui al tehnicii, 
monumentele de arhitectură 
constituie obiectul nreocu- 
nărilor unor specialiști de 
nrofil diferit : istorici, arheo
logi. istorici și , critici de 
artă și arhitectură, etno
grafi. muzeografi, restaura
tori și alții. Investigațiile is
torice. cercetările monogra
fice. studiile comparate, la 
realizarea cărora participă

In profilul

acești oameni de știință, 
contribuie la datarea unor 
monumente și cunoașterea 
condițiilor istorice în care 
au apărut, la stabilirea filia
țiilor, precizarea influențelor 
și evidențierea aportului au
tohton. Toate aceste aspec
te reprezintă o treaptă nece
sară a unei discipline precis 
conturate — istoria arhitec
turii — dar totuși prima 
treaptă, care furnizează do
cumentele de bază, re
prezintă izvoarele acesteia. 
Intervenția arhitectului spe
cializat în istoria arhitecturii 
este hotărîtoare pentru rea
lizarea treptei superioare, de 
sinteză, a cercetărilor sus-a- 
mintite, întrucît, tn rîndul 
tuturor celorlalte profesiuni 
conexe, arhitectul este sin
gurul cave posedă, prin pro
filul său, toate cunoștințele 
necesare atît pentru practi
ca arhitecturală, cît și pen
tru activitatea teoretică în 
acest domeniu.

Direcțiile de cercetare 
în domeniul istoriei ar
hitecturii, care ar răs
punde în cel mai înalt grad 
cerințelor actuale ale rezol
vării problemelor 
ale arhitecturii sînt, 
mine, următoarele :

proceselor de apariție a unor 
manifestări specifice în arhi
tectura trecutului, a forme
lor originale de manifestare 
a arhitecturii românești în 
diferite epoci și regiuni; 
cercetarea corelației dintre 
arhitectura contemporană — 
cînd aceasta se distinge prin 
trăsături specifice — și sur
sele ei tradiționale (surprin
derea procesului prin care 
s-a realizat trecerea de la o 
arhitectură populară sau 
cultă tradițională la formele 
actuale) ; cercetarea trăsătu
rilor distinctive care contu
rează personalitatea diferite
lor orașe și a procesului cris
talizării lor; aprofundarea 
raporturilor dialectice dintre 
componentele arhitecturii — 
funcțiunea, structura și plas
tica — ca sursă a elaborării 
unei noi estetici arhitectu
rale specifice timpului și 
poporului nostru. Din cele 
de mai sus rezultă impor
tanța pe care o capătă cer
cetările de istoria arhitectu
rii, constituind sursa unor 
importante generalizări teo
retice. ~ 
teoria 
tete ;
niza elemente pentru elabo
rarea unei metode de gîn-

dire și creație. Surprinderea 
legităților, proceselor, meto
delor care constituie baza 
unor formulări specifice — 
în arhitectura trecutului și 
cea contemporană, pe plan s 
mondial — pregătește pre
misele unei exprimări pror 
prii, originale, răspunzînd 
dezideratelor concrete ale 
unei diversificări și particu
larizări a arhitecturii româ
nești contemporane.

Alături de recunoașterea 
rolului și importanței teoriei, 
este necesară crearea unor 
condiții obiective și pregă
tirea altora subiective : lăr-r 
girea contingentului de spe
cialiști care se ocupă de 
cercetarea problemelor de 
istorie și teoria arhitecturii, 
stimularea elaborării, de 
către autori români, a unei 
istorii a arhitecturii univer
sale și a unor studii de sin
teză privind istoria arhitec
turii românești, întocmirea 
de monografii arhitecturale 
ale unor orașe înzestrate cu 
centre și ansambluri istorice, 
elaborarea unui manual de 
teoria arhitecturii, lărgirea, 
în cadrul învățămîntului 
mediu, a cunoștințelor pri
vind arhitectura, iar, în 
ceea ce privește învățămîn- 
tul superior de specialitate, 
modernizarea acestuia să nu 
însemne reducerea ponderii 
cunoștințelor despre tradiția 
arhitecturală și artistică.

Ministerul Comerțului Inte 
rior — Direcția generală a co 
merțului cu ridicata pentru pro 
duse metalo-chimice, mobilă și 
materiale de construcții, în co
laborare cu Uniunea artiștilor 
plastici/ organizează un con
curs în vederea realizării de 
noi produse-prototipuri — de 
nivel estetic, tehnic și economic 
superior, competitive pe plan 
internațional și pentru îmbună
tățirea celor existente. Con
cursul este deschis tuturor 
creatorilor — individual sau co
lectiv — iar numărul prototipu
rilor nu este limitat.

în cadrul concursului se va 
studia îmbunătățirea și realiza
rea de noi produse din urmă
toarele grupe : amintiri-ca-
douri, articole de plastică mică 
(piese de decorații interioare 
etc.), aplice, lămpi de masă, 
lampadare, corpuri de iluminat 
cu luminări, jucării mecaniza
te sau nemecanizate, obiecte de 
răchită, papură, rafie, obiecte 
din sticlă, faianță, ceramică 
etc., textile pentru mobilier, ar
ticole mărunte de uz casnic, ar
ticole de feronerie și email pe 
metal, aspiratoare de praf (ma
chete), aparate de radio (ma
chete), articole pentru carnava
luri, serbări etc., articole de 
voiaj și de turism, mobilier mă
runt pentru locuințe, tacimuri, 
veselă, articole de papetărie 
etc.

Concurenții vor trebui să stu
dieze și să indice soluțiile teh
nice și estetice de realizare 
practică a produselor propuse 
ținînd cont de posibilitățile teh
nice actuale ale industriei, de 

.materiile prime existente.
Toate produsele care se vor 

prelua pentru realizare vor fi 
plătite creatorilor conform ta
rifelor în vigoare. în plus, pen
tru cele mai reușite modele se 
vor acorda premii speciale.

Informații suplimentare se 
pot solicita la direcția genera
lă de resort (adresa indicată 
mai sus), la direcțiile comercia
le regionale, filialele Uniunii ar
tiștilor plastici sau la telefon : 
14 30 60 : 15 29 19.

în decorul natural al ruinelor cetâfii sucevene

SERI DE EMOȚIE
LA SUCEAVA
(Urmare din pag. I)

Seri in șir aici la Suceava, 
istoria a fost parcă mai aproa
pe de noi, și, văzut de departe, 
semnul de lumini de la cetate 
era o lentilă către un veac de 
glorie și dramatică bărbăție, 
un inel care unea epocile în 
una singură, venind de depar
te, monolitică, pe acest pămînt 
românesc.

Seri în șir, în vasta curte a 
cetății, sub pomi grei, crescuți 
direct din piatră, fără senti
mentul că se află în fața unei 
scene, s-au întîlnit muncitori 
de la marile combinate din 
lunca Sucevei, localnici ori

țărani din satele megieșe cu 
tulburătoare toponimie — Li- 
saura, Bosanci, Ipotești... Iar 
comuniunea cu ceea ce vedeau, 
cu ceea ce aveau să vadă, să 
audă, se realizase de mult. Ei 
erau aici nu la un spectacol, 
ci continuau cumva pe viu 
ceea ce știau și simțeau despre 
o istorie de demult și de fie
care zi.

Și în timp ce pe sub bolțile 
grave se roteau emoționant 
cuvintele „Io, Ștefan, gospodar 
al țării Moldovei", împrejur, 
pînă departe, Suceava se con
tinua, în aceste seri de emoție, 
cu largi estuare de lumină.

din programul
PROGRAMUL I: Sfatul medicu

lui : Primul ajutor în caz de insolație 
(9,25). Recital de pian Corneliu Ghe
orghiu (10,40). Cronica economică 
(11,03). întîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat (13,30). Afiș 
radiofonic. Emisiunile culturale ale 
săptăminii (15,05). Antena tineretului 
(17,10). O melodie pe adresa dumnea
voastră (20,20). Teatru radiofonic se
rial : „Aurul negru" de Cezar Pe
trescu. I „Comoara regelui Dromi- 
chet" (21,05). Melodiile nopții (0.05). 
PROGRAMUL II : Melodii distrac
tive (8,00). 
„Monștrii apelor1 
Rumano. Lectură dramatizată pentru 
școlari (9,31). Muzică ușoară inter
pretată la 
(12,45). Piese instrumentale de Mar
țian Negrea (15.15). Fantezii de es
tradă (16.30). Actualitatea tea-- 
trală (19,45). Caleidoscop muzical 
(20.40). Metronom ’67. în cuprins : Me
lodii în premieră (21,05).

burilor : Activitatea cultural-artistică 
în stațiuni de odihnă din Moldova 
(12,15). Formații artistice de amatori 
participante la cel de al VIII-lea 
Concurs pe țară (16,57). Tri
buna radio (18,05). Teatru ra
diofonic serial : „Aurul negru" de 
Cezar Petrescu. II. „Comorile sînt 
pentru toată lumea" (21,05). Moment 
poetic. Versuri din revista „Ateneu" 
(22,45). PROGRAMUL II : Ochiul ma
gic, (emisiune de știință și tehnică 
pentru școlari) — (9.30). Antologie de 
literatură universală : Din povestirile 
scriitorului chilian Baldomero Lillo 
(10,30). Concert de prînz (14,08). Două 
sonate pentru orchestră de coarde de 
Rossini (ansamblul „Soliștii din Za
greb"; dirijor Antonio Janigro) — 
(17.10).. Opera românească și litera
tura : „La drumul mare" de Constan
tin C. Nottara, după o piesă de Ce- 
hdv (13.20). Seară de muzică precla
sică (23,22).

13 august 1967

PROGRAMUL I : Sfatul medicu
lui:. Ceaiul de mușețel (9,25). De la 
munte la mare (9,30). Radio-Prichin- 
del (emisiune 
(9,55). Cronica 
rada soliștiloi 
muzică ușoară

Cronica economică (11,03). Coordo
nate culturale : De pe scena celui de 
al VIII-lea Concurs al formațiilor 
artistice de amatori (12,15). De ce ? 
De unde ? De cînd ? (emisiune pen
tru școlarii din clasele I—IV) — 
(14,15). Rapsodie de Mircea Basarab 
(17,40). Studiul privind dezvoltarea 
învățămîntului superior. Opinii, su
gestii, propuneri (18,40). Teatru ra
diofonic serial : „Aurul negru" de 
Cezar Petrescu. III. „Alți oameni, 
alte comori" (21,05). Cîntece de pre
tutindeni (23,02). PROGRAMUL II : 
Roza vînturilor
școlari) — (9,30). Bibliotecă de lite
ratură română : „Străinul" *. Ț7._ 
Popovici (10,28). Poiana cu flori 
muzică ușoară (13.50). Fonoteca de 
aur : Tudor Vianu. Prezintă Petre 
Dineu (15,30). Din recitalul susținut 
la Munchen de baritonul Dan Ior- 
dăchescu (15,45). „Nume dragi" — 
muzică ușoară (18,00). Tangouri ce
lebre (22.00).

re de Virgil Cândea (11,15). Concertul 
nr. 4 în re minor pentru vioară și 
orchestră de Vieuxtemps. Solistă 
Cornelia Bronzetti. Acompaniază or
chestra simfonică a Radioteleviziunii 
române, dirijor Kurt Masur (18,22). 
Pagini de mare popularitate din 
creația clasicilor noștri — Mihail Sa- 
doveanu : lectură din volumul „Nada 
Florilor" (19,10).

PROGRAMUL III : Emisiune ste
reofonică experimentală (16,00).

pentru cei micii — 
economică (11.03). Pa
și a orchestrelor de 
(11,15). Pe scenele clu-

PROGRAMUL I : Moment poetic 
interpretat de Fory Etterle (8,20). 
Revista revistelor economice (11,03). 
Cîntece patriotice (12,00). Succese ale 
muzicii ușoare (13,13). Revista lite
rară radio (14,10). Memoria pămîn- 
tului românesc. Mărturii documenta
re despre bătăliile din vara anului 
1917 (17,10). în jurul globului (18,05). 
Cîntă Gică Petrescu și Angela Zilia 
(18,20). Teatru radiofonic serial : „Au
rul negru" de Cezar Petrescu. VI. 
„Ultima noapte" (21,05). PROGRA
MUL II : Recital vocal Nicolae Secă- 
reanu (9,00). înșir-te mărgărite (emi
siune pentru copii) — (9,20). Mari cu
pluri ale iubirii : „Viorel și Zamfi
ra". (10,30). Călătorie în istoria civili
zației (emisiune pentru tinerii ascul
tători). „Biblioteci celebre". Prezenta-

PROGRAMUL I : Teatru radiofo
nic pentru copii (8.00). „Transmitem 
pentru sate" (9,15). „De toate pentru 
toți" (12,00). Estrada duminicală 
(13,10). Concert simfonic popular 
(17,34). Teatru scurt. Schițe dramati
zate de I. L. Caragiale („Triumful 
talentului" și „Cadoul") — (20,30). 
Muzică de dans (23,00). PROGRAMUL 
II: Caleidoscop muzical (8,00). în 
vacanță cu muzică ușoară (9,40). 
Concertul orchestrei simfonice a Ci
nematografiei. Dirijor Paul Popescu 
(11,00). Arii și scene celebre din 
operele lui Puccini (12,35). La horă-n 
sat — emisiune de cîntece și jocuri 
(16,30). Program pentru iubitorii de 
romanțe (21,40).

Omul de la ghișeu... S-au spus 
atît de multe lucruri despre. el. 
ziarele i-au dedicat campanii de 
presă, caricaturiștii i-au surprins 
chipul în atîtea ipostaze, toate pe 
aceeași idee, scriitorii de cronici 
rimate mai mănîncă și azi de la 
revistele de umor o pîine, adăugind 
o nouă variantă (a cîta ?) proto
tipului scris cu zece ani în urmă. 
Si totuși cetățenii, oamenii de rînd. 
oamenii care au fel de fel de in
terese. de necazuri sau bucurii și 
vin în fața ghiseelor cu cîte o ce
rere pentru a obține un act. o apro
bare.
reu, 
rat, 
felul 
după 
revin din nou, a doua zi, a treia, a 
cincea și așa mai departe, ai impre
sia că aceștia oficiază un ritual.

După felul cum stă el șl tronează 
la ghișeu 
cuvinte : 
mîine am 
un sfinx, 
eforturi îti spune unul din cele 
trei cuvinte și care a fost pus să 
păzească intrările, instituției res
pective. De cîte ori nu l-am întîl
nit și de cîte ori n-am plecat re
semnați la gindul că e un birocrat, 
noțiune pe care, din păcate, am 
asociat-o mai întotdeauna cu o tră
sătură de caracter.

Dar dacă n-ai mai avut răbdare 
pentru că aveai de rezolvat un 
lucru extrem de urgent, sau dacă 
n-ai mai vrut să te lași păcălit a 
zecea oară sau dacă pur si simplu 
ai reușit să treci de el și să-ti ur
mărești cererea pînă obții ceea 
ce-ți trebuia, te-ai convins că nu 
birocratul de la ghișeu e singur 
cel care-ți mînca zilnic cîteva ore 
din timp, că nu el singur te punea 
să-ți rupi pingelele de fiecare 
dată ca să-i faci o temenea, 
nu el singur te făcea să ți se 
schimbe speranța în așteptare. Ce
rerea de la el trebuia să ajungă la 
primul birou, care se ocupa de 
cazul în speță, al cărui șef trebuia 
să pună o rezoluție dacă e sau nu 
întemeiată. Si dacă era întemeiată 
o dădea cuiva care trebuia să 
spună cum anume se poate rezolva 
situația și să pună și el o rezoluție.. 
Si dacă acel cum includea o soluție4, 
financiară cererea era trimisă ser-- 
viciului fiscal, dacă, pretindea una 
juridică — serviciului juridic, dacă 
era vorba de cantități sau supra
fețe -serviciului de măsurători sau* 
de spațiu etc., etc. Sau poate că 
cererea include Drobleme din toate 
domeniile amintite. Omul trebuie 
să treacă-pe la tot.i. Firește. asteD- 
tînd cu smerenie în fata fiecăruia. 
Dar dacă unul din ei e bolnav în 
ziua aceea ? Dacă altul e în con
cediu ? Dacă un altul e în ședință ? 
Trebuie să revii, să revii și iar 
să revii.

Bineînțeles că drumurile sînt mai 
puține decît în cazul în care te 
rezumi să te interesezi numai la 
ghișeu. Pentru că de unde să știe 
omul de la ghișeu că azi func
ționarul X care trebuie să măsoare 
e în concediu sau că mîine func
ționarul Y are ședință, că funcțio
narul Z se îmbolnăvește poimîine ? 
Sau.ppr si simniu că pe filiera ne 
care’ trebuie să circule cererea 
cineva n-are chef si o pune să m=i 
ast.ente într-un sertar o zi. dcK’ă. 
trei ? El saune, asa cum l-au 
vătat toti aceștia : mîine. sau av 
și el nădejdea că mîine se va 
zolva cererea iar noi am fost întot
deauna obisnuiti să-1 vedem numai 
pe 
că 
El 
de 
în

Sfatul medicu-PROGRAMUL I :
lui : Prevenirea saturnismului (9.25).

JOI

Factorul esențial al ecuației
(Urmare din pag. I)

acestui coefțsecință a mărimii 
cient.

în tradiția șatplul românesc, în
tre cele mai înalte valori a fost 
socotită întotdeauna această vred
nicie în muncă, seriozitatea, con
secvența, stăruința de a îndeplini 
o lucrare, fie însemnată, fie mă
runtă, temeinic, frumos, cu un cu- 
vint conștiincios. Nu face treabă 
de mînluială, fă-0 la vreme, cu 
migală, nu Irosi de pomană timp 
și putere — sînt cuvinte de3 re
petate. care au trecut din tată în 
fiu. Omul se cunoaște și se prețu
iește după munca sa, ca fiind uni
cul criteriu de estimare S-au năs
cut astfel o sumedenie de zicători, 
proverbe, snoave legate de hăr
nicie, pricepere, neuitîndu-se ne
păsarea, lenea și risipa. începînd 
cu acel splendid omagiu adus o- 
mului care sfințește locul.

Țin minte, din copilărie, cum se 
vorbea de feciori, de tete, de fe
lul cum se creau reputații stabile. 
Se spunea de acela că e harnic, 
șe vede unde pune el mîna, altul 
e harnic numai din gură, pe ce 
face nu poți pune temei, pe altul 
îl recunoșteau ca harnic, dai se 
moleșea iute și trebuia să-l tn- 
demne cineva Nicăieri ca tntr-un 
gat oamenii nu se cunosc mai bine, 
cel puțin așa se 3pune. dai veri
ficarea unui om începea invariabil 
de la muncă Diferențieri existau 
desigur și aici VasHe se pricepe 
la vite, altul are mină sigură la

altoit pomii, Gheorghe e cosaș de 
frunte, așa cum dulgher ca Ilie rar 
de găsit.

Țăranul român n-a suferit nici
odată demagogia, vorbăria umfla
tă, flecăreala, trăncăneala. Vor
ba fără roșt, exagerările, afirma
țiile nefondate le-a privit cu ironie, 

' fără a uita să le înțepe cu o glumă 
usturătoare, grea. Bunul său simț, 
experiența vieții respingeau mo
neda calpă, sollcitînd exactitate, 
măsură, potrivire între cuvînt și 
faptă. Iar fapta însemna conștiință, 
în fond, și după ea și numai după 
ea se judeca un om.

Satul românesc contemporan se 
preface continuu sub ochii noștri. 
Au intervenit în viața lui o mul
țime de modificări structurale. Cele 
mai însemnate s-au produs în ocu
pația lui, în mijloacele și capacită
țile de care dispune pentru a-și 
lucra pămîntul, în a-și îngriji vi
tele în a-și valorifica toate resur
sele materiale de care dispune. 
Coeficientul conștiinței și-a păstrat 
însemnătatea, adăugîndu-l-se însă 
noi valențe Ușurința unuia sau a 
altuia, nepăsarea, nu se mai răs- 
frîng numai asupra sa. personal. 
S-a născut, in anii aceștia, con
știința colectivă, cu consecințe 
complexe în procesul muncii fie
căruia pe întinsul holdelor. în ma
rile ferme zootehnice. în gospodă
rirea averii obștești

Astfel, devine explicabilă acțiu
nea exercitată asupra calculelor 
de care am amintit, a coeficientului 
conștiință Pămîntul, vitele, tehnica

adecvată sînt aceleași de ambele 
părți ale balanței, au căzut ace
leași cantități de precipitații, s-au 
socotit în cifre egale cheltuielile 
pe îngrășăminte, irigări și altele. 
Dar într-un fel au înțeles și au lu
crat unii, altfel ceilalți. Au fost 
mai ageri, mai atenți. n-au irosit 
timp, au văzut mai limpede și mai 
departe, mina lor dibace a muncit 
spornic și lucrul l-au făcut cum se 
cuvine firesc, balanța 
de partea lor. Decisiv 
lor dobîndită pe merit 
ficientul mai ridicat al

O asemenea analiză se poate 
ușor extinde și în alte domenii : 
două uzine cu același profil, două 
secții, două echipe, doi oameni 
lucrînd alături la aceeași mașină, 
cu aceleași caracteristici tehnice 
și randament egal. Semnul egali
tății nu se așează, cum ar cere cal
culul hîrtiei. cu seninătate. întot
deauna, între ele. Inevitabil inter
vine coeficientul de conștiință pre
zent ca o constantă Invariabil ba
lanța va înclina de partea celuia 
care înțelege să-șj întrebuințeze 
Integral și ingenios timpul, cunoș
tințele. calitățile sale de om. Co
eficientul conștiința — care în 
esență trebuie tălmăcit ca facul
tate de a înțelege exact rostul și 
importanța socială a muncii tale — 
este 
liză 
cum 
cest 
dînd 
exactă.

s-a înclinat 
în victoria 
a fost coe- 
conștiinței.

un factor pe care nici o ana- 
nu-1 poate neglija, căci ori
ei își va spune cuvîntul și a- 
cuvînt cade întotdeauna greu, 
muncii fiecăruia o prețuire

PROGRAMUL I : Radiomagazinul 
ascultătoarelor (9,30). Coruri din 
opere (10,00). Cronica economică 
(11.03). „Cînt de dragul tău" — mu
zică ușoară (14,35). Plimbare prin 
București — muzică ușoară (16,30). 
Radiosimpozion. Climatul socialist 
al demnității omului (18,05). . In
cursiune în cotidian (18,40). Varietăți 
muzicale (19,40). Teatru radiofonic 
serial : „Aurul negru" de Cezar Pe
trescu. IV. „Adevăratul stăpîn al co
morii" (21,05). Antena tineretului. La 
Mausoleul eroilor de la Mărășești 
(reportaj) (21.25). Moment poetic. 
„Ceahlăul" (22.45). Revista cîntecelor 
(23,00). PROGRAMUL II : Fluieraș 
de fag (emisiune de folclor pentru 
școlari) — (9,30). Lectură în premie
ră. Al. Ivan Ghilia : „îngeri biciuiți" 
(roman). Dan Laurențiu : „Poziția 
aștrilor" (versuri) — (10,30). Uzina 
văzută de aproape .(13,30). Concert 
de prînz (14,08). Miorița. Doina mus- 
celeană de codru. Prezentare de Al. 
Amzulescu (15,30). Sfatul medicu
lui : Modificări de metabolism în 
sezonul cald (16,15). Concert din 
opere (17,10). Tn jurul globului (19,45).

vineri

PROGRAMUL I: Sfatul medicu
lui : Amigdalita acută (9,25). De la 
munte la mare (9,30). Cronica econo
mică (11,03). Pastel de vară — mu
zică ușoară (14.00). Concurs cu pu
blic (16,30). în slujba patriei (17,10). 
Jurnal agrar (18,05). Antena tinere
tului : „Fiecare oraș un punct turis
tic". Radio-anchetă (18,40). Teatru ra
diofonic seria! : „Aurul negru" de 
Cezar Petrescu. V. „Comorile aduc 
măriri" (21,05). Interferențe lirice — 
muzică ușoară (22,15). Moment poe
tic. „Frumoasă patrie" (22,45). PRO
GRAMUL II : George Enescu — vio
lonist (9,00). Start spre extraordinar : 
„Tabletele celebro-active". Scenariu 
științifico-fantastic de Leonid Pe
trescu (9,30). Teatru radiofonic : 
„Milionarul" comedie de Iordan Tov- 
kov (10.15). Cadran cultural. Popas 
la revista „Ramuri" (18,25). Muzică 
ușoară instrumentală (19,03). Opere 
prezentate în stagiunea 1966—1967 : 
„Mariana Pinedn" de Doru Popovici 
(20.00). Carnet plastic (22,15). Discuri 
inedite (23,22).

• AGONIE ȘI EXTAZ — film pen
tru ecran panoramic : PATRIA — 
12 ; 15 ; 18 ; 21.
• CANALIILE : REPUBLICA (com
pletare Mărășești 1917 — 1967) —
11.45 ; 14,15 ; 16,45 ; 19,15 ; 21,30, FES
TIVAL (completare Fantezie cu șu
ruburi) — 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; 
la grădină — 20,30, FEROVIAR — 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17 ; 20, EXCELSIOR
— 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN AR
KANSAS — cinemascop : ' LUCEA
FĂRUL (completare Triptic de artă 
populară) — 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
BUCUREȘTI - 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15, STADIONUL REPUBLICII
— 20,15 (la ambele completarea Tîn- 
jeaua), ARENELE LIBERTĂȚII 
(completare Sesiunea Marii Adunări 
Naționale) — 20,15, STADIONUL DI
NAMO (completare Mîinile pictoru
lui) — 20,15. MODERN — 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
9 DON GABRIEL — cinemascop : 
CAPITOL - 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45 ; la grădină — 20,15.
9 MÎNĂSTIREA DIN PARMA : CI
NEMATECA - 9,30 ; 12,15 ; 15,15.
o LUPOAICA — 12,15 ; 15 ; 18 ; CIO- 
CÎRLIA — 20,45 (completare Mește
șug milenar) : CENTRAL.
9 PESCARUL DIN LOUISIANA : 
VICTORIA - 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
20,45, GRĂDINA DOINA — 20 (Ia 
ambele completarea Mărășești 1917
— 1967), FLOREASCA — 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18.30 ; 20.45.
o VIATA LA CASTEL — 11.30 ;
13.45 : FURTUNA ÎNCEPE — 16,15 ;
18.30 ; 20,45 : LUMINA.
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOI
NA - 9 ; 10.
9 DRAGOSTEA MEA : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18.30 ; 21.
o METAMORFOZE - CUM ZBOA
RĂ PĂSĂRILE - DACA O IUBEȘTI
— DIN PĂMÎNT ȘI FOC - CUCE
RIREA SUNETULUI - SCOARȚE 
DIN RODOPE — MĂRĂȘEȘTI 1917
— 1967 : TIMPURI NOI - 9 - 21 în 
continuare.
e ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂ
RITĂ — cinemascop : GIULEȘTI
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Brașov)
— 14.30 : 17,30 ; 20,30, BUCEGI (com
pletare Tradiții) — 16 ; 18,15 ; 20.30 ; 
la grădină — 20. GRĂDINA VITAN

(completare Orizont științific nr. 5/ 
1967) — 20,30.
• CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE (com
pletare Șase mii de ani) — 16 ; 18,15 ; 
20,30.
9 WARLOCK — cinemascop : DA
CIA — 8,30 — 21 în continuare.
• LADY MACBETH DIN SIBERIA
— cinemascop : BUZEȘTI — 15.30 ; 
18.
9 MARELE RESTAURANT — cine
mascop : GRIVIȚA - 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, GRĂDINA EXPOZI
ȚIA — 20, AURORA (completare 
Consfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din industria chimică) — 11,15 ; 14,30;
17.30 ; 20, MELODIA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Brașov) — 11,15 ;
15.30 ; 18,15 ; 21.
e COMISARUL X — cinemascop : 
GLORIA - 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45. FLAMURA — 11,30 ; 15,30 ; 18 ;
20.30 (la ambele completarea Dacă 
treci podul Ponoarelor), TOMIS 
(completare Consfătuirea pe țară a 
lucrătorilor din industria chimică)
— 11,30 ;. 14 ; 16,30 ; 19 ; la grădină
— 20,15.
« DOCTOR PRĂTORIUS — cine
mascop : FLACĂRA (completare 
Gimnastul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : VI- 
TAN (completare Neglijențe mici, 
consecințe mari) — 15,30 : 18.
9 COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR : MIORIȚA (completare Cris
tale fără taine) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
VOLGA - 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
C PENTRU UN PUMN DE DO
LARI : cinemascop ARTA (comple
tare Consfătuirea pe țară a lucrăto
rilor din industria chimică) — 15,30 ; 
18 ; 20,30 : la grădină — 20,15.
• PRINTRE VULTURI — cinema
scop : MUNCA (completare Trezirea)
— 15 ; 17; 19 ; " -------------
15.30 ; 18 ; 20,30.
9 FANFAN LA 
LOR (completare 
18; la grădină — 20,30.
e FANTOMAS — 15,30 ; 18 ; HIPER
BOLOIDUL INGINERULUI GARIN
— cinemascop : PROGRESUL (com
pletare Șopîrla) — 20,15.
O MAIORUL ȘI MOARTEA - cine
mascop : DRUMUL SĂRII (comple
tare Răspîndirea fructelor și semin
țelor) — 15.30 : 17.45 ; 20.
e TITANIC-VALS : GRĂDINA BU- 
ZEȘTI - 20,30.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
(completare Orizont științific nr. 5/ 
1967) — 20,15.

21. VIITORUL

TULIPE : MOSI- 
Strănutul) — 15.30 ;

I

el în postura de birocrat pentru 
el e cel ne care-1 întîlnim' zilnic, 
e vinovatul în ochii noștri. Dar 
multe ori el este vinovatul si 

ochii șefilor lui. Am văzut o ce
rere adresată Sfatului .popular al 
orașului Constanta pentru repara
rea unei străzi pe care prima re
zoluție de soluționare a fost cea a 
vicepreședintelui care a trimis-o 
unui șef de secțiune spre re
zolvare. Acesta la rîndul lui, a 
pus o altă rezoluție trimitînd-o mai 
jos adjunctului său. următoarea re
zoluție o recomanda unui funcțio
nar principal, acesta o pasa altui 
funcționar, pînă cînd cererea s-a 
înmormîntat în sertarul ultimului 
salariat al instituției...

Firește, de multe ori. cînd s-au 
făcut reclamatii împotrivă birocra
telor. aceștia au fost sancționați 
pînă la desfacerea contractelor de 
muncă. Dar se întîmplă și ca să fie 
considerat ca vinovat: omul de la 
ghișeu sau în cazul amintit mai 
sus ultimul salariat în sertarul că
ruia se oprise cererea. Dar aceștia 
sînt vinovății ? Sau numai aceștia ? 
Dacă lucrurile ar sta așa, după nu
mărul mic al oamenilor de la 
ghișeu ar însemna că am avea 
foarte puțini birocrați. Dar citi 
se ascund în spatele . acestora ? $i 
dacă birocrația ar fi o trăsătură 
de caracter, ar mai însemna că 
odată cu înlocuirea unora lucru
rile trebuiau să intre în normal, 
ceea ce nu se întîmplă întot
deauna. Uneori judecîndu-se fap
tele după nemulțumirile cetă
țenilor și după răspunsurile func
ționarilor comozi și vinovat! s-a 
găsit soluția de a se mări numărul 
ghiseelor. ca să nu se mai 
coadă în fata lor. Dar uneori 
menea soluții duc la faptul că 
tiile vor trebui să treacă de
aceasta prin mai multe „vămi", prin 
mai multe obstacole, pe sub mai 
multi ochi care vor să fugă de răs
pundere — în timp ce în fața ghișee- 
lor se adună și așteaptă oamenii la 
fel ca înainte. Singura soluție, cea a- 
devărată, ar fi fost nu înmulțirea 
numărului posturilor, al ghișeelor. 
ci reducerea acestora încît cel care 
primește cererea să aibă. într-o mă
sură cît mai mare posibil, condițiile 
cît și obligația s-o rezolve pe pro
pria sa răspundere Dar el să fie 
capabil să stabilească tot singur 
dacă cererea e justificată, dacă e 
legală, să știe în același timp să 
socotească și să măsoare, dacă e 
posibil fără ajutoare, să dea sin
gura si definitiva rezoluție.

Cîstieul ar fi. desigur, nu numai 
al celor care așteaptă la ghișee.

facă 
ase- 
hîr- 
data
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COMUNICAT Vizite la
locuri istorice

Sărbătorirea „Zilei marinei
(Urmare din pag. I)

La invitația guvernului Republi
cii Socialiste România, ministrul fe
deral al afacerilor externe al Repu
blicii Federale a Germaniei, vice
cancelarul Willy Brandt, a făcut o 
vizită oficială în România, între 3 
șt 7 august 1967, ca răspuns la vi
zita ministrului afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, în Republica 
Federală a Germaniei din 30 ia
nuarie — 3 februarie 1967.

Ministrul federal al afacerilor ex
terne și membrii delegației au vizi
tat orașele București, Constanța și 
litoralul Mării Negre, luînd nemij
locit cunoștință de realizările eco
nomice, sociale și culturale obținu
te de Republica Socialistă Ro
mânia.

Vicecancelarul Willy Brandt a 
fost primit și reținut la dejun de 
secretarul generai al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, cu care 
a avut un schimb de vederi cuprin
zător cu privire la dezvoltarea re
lațiilor bilaterale și la probleme in
ternaționale actuale.

Domnia Sa a fost primit, de a- 
semenea, de președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer — care i-a 
oferit un dejun — și a avut con
vorbiri cu ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu.

Cei doi miniștri ai afacerilor ex
terne au constatat cu satisfacție că 
relațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală a 
Germaniei se dezvoltă în avantajul 
celor două țări, servind intereselor 
păcii și securității internaționale.

Ei au apreciat îndeosebi progre
sele importante realizate în colabo
rarea economică, țehnico-științifică, 
culturală, în domeniul turismului, 
precum și intensificarea schimbu
rilor de vizite și a contactelor din
tre reprezentanți ai celor două 
țări, care au contribuit la o mai 
bună cunoaștere a posibilităților 
de extindere a cooperării reciproc 
avantajoase.

Părțile au subliniat că potenția
lul economic al celor două țări 0- 
feră largi posibilități pentru spo
rirea schimburilor lor economice 
și au căzut de acord că așezarea

acestor schimburi pe o bază sănă
toasă reciproc avantajoasă este de 
natură să asigure creșterea lor 
continuă în viitor, corespunzător 
intereselor ambelor țări. Miniștrii 
de externe și-au exprimat convin
gerea că aceasta va contribui la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări în toate domeniile.

In interesul extinderii acestei 
colaborări și al întăririi cooperării, 
cu prilejul vizitei, cei doi miniștri 
au semnat un acord de cooperare 
tehnico-economică.

Miniștrii au fost de părere că 
există bune perspective pentru dez
voltarea și în viitor a relațiilor cul
turale dintre cele două țări și au 
convenit ca în curînd să se în
ceapă convorbiri în vederea în
cheierii unui acord de 
culturală.

Cei doi 
schimb de 
feritor la 
actuale și 
prezent sînt necesare eforturi stă
ruitoare din partea guvernelor tu
turor statelor, mari și mici, în ve
derea asigurării păcii și securității 
în lume.

Ei au apreciat că unul din facto
rii cei mai importanți, susceptibili 
să influențeze favorabil situația in
ternațională și să contribuie pozi
tiv la cauza păcii, este înfăptuirea 
securității europene. Cei doi mi
niștri au fost de părere că în a- 
ceastă problemă trebuie să se dea 
dovadă de realism și că este de 
datoria tuturor statelor europene, 
indiferent de mărimea lor, să-și a- 
ducă contribuția la asigurarea păcii 
și securității în Europa.' Mijlocul 
esențial pentru înfăptuirea acestui 
scop îl constituie dezvoltarea rela
țiilor bilaterale între țările europe
ne, în spiritul încrederii, pe baza 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc.

Cele două părți și-au reafirmat 
convingerea că stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre Republica So
cialistă România și Republica Fe
derală a Germaniei, precum și dez
voltarea colaborării dintre ele sînt 
în interesul ambelor țări, servesc 
cauzei securității și păcii în Europa 
și în lume.

colaborare

avut un 
și util re-

miniștri au 
vederi sincer , 
probleme internaționale 
au fost de părere că în

Miniștrii de externe și-au expri
mat profunda îngrijorare în legă
tură cu pericolele generate de fo
carele de încordare existente și au 
manifestat preocuparea guvernelor 
lor pentru găsirea căilor menite să 
contribuie la înlăturarea acestor fo
care și prin aceasta la întărirea 
păcii internaționale. Ei au expus 
punctele de vedere ale guvernelor 
lor referitoare la războiul din Viet
nam și conflictul din Orientul A- 
propiat și consideră că rezolvarea 
acestor conflicte ar facilita găsirea 
unor soluții și pentru alte probleme 
internaționale în suspensie, ar avea 
o influență binefăcătoare asupra si
tuației internaționale în ansam
blul ei.

Cele două părți consideră că 
dezvoltarea unor relații sănătoase 
între state, care să asigure baza 
pentru o pace durabilă și o colabo
rare internațională rodnică, este po
sibilă numai prin respectarea prin
cipiilor suveranității și independen
ței naționale, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, prin recu
noașterea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, fără 
nici un amestec din afară.

în numele cancelarului federal 
Kurt Georg Kiesinger, ministrul fe
deral 
invitat 
liului 
cii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, să facă o vizită 
în Republica Federală a Germaniei. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
a acceptat invitația cu plăcere. Data 
vizitei urmează a fi stabilită pe cale 
diplomatică.

Vizita vicecancelarului și minis
trul federal al afacerilor externe, 
Willy Brandt, în Republica Socia
listă România, convorbirile ce au 
avut loc cu acest prilej, desfășurate 
într-o atmosferă sinceră și priete
nească, au subliniat utilitatea con
tactelor și schimburilor de vederi 
între oamenii de stat din cele două 
țări și au constituit o contribuție 
valoroasă la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare între ele, servind in
tereselor comune, înțelegerii și 
păcii în Europă și în lume

al afacerilor externe l-a 
pe președintele Consi- 

de Miniștri al Republi-

Conferință de
bază a relațiilor sănătoase între 
state, vicecancelarul a subliniat 
faptul că ele au fost înscrise în 
Comunicatul comun și că această 
concretizare este considerată ca 
justă de ambele părți. Aceste prin
cipii — a spus el — sînt aplicate în 
relațiile dintre R.F. a Germaniei și 
România. Ne întîlnim ca parteneri 
egali, ca parteneri care nu se a- 
mestecă unul în treburile altuia și 
care se lasă conduși de principiul 
avantajului reciproc. Fiecare, desi
gur, va acționa în politica interna
țională pe baza propriilor convin
geri, dar eu cred că, sprijinindu-ne 
pe convorbirile avute cu prilejul a- 
cestei vizite, schimbul de vederi 
între noi se va intensifica și este 
de presupus că va deveni și mai 
fructuos.

Din partea ziarului „Neuer Weg’ 
a fost pusă o întrebare cu privire 
la perspectivele dezvoltării relații
lor R.F. a Germaniei cu țările so
cialiste. Noi continuăm să ne stră
duim — a spus Willy Brandt — 
chiar dacă uneori este mai dificil, 
să normalizăm, respectiv să îmbu
nătățim relațiile cu toate statele din 
Europa de est și de sud-est. Sînt 
mulțumit — a declarat el — de 
rezultatele tratativelor de la Praga. 
Ne-am înțeles cu guvernul R. S. 
Cehoslovace asupra schimbului de 
reprezentanțe comerciale. Credem 
că înființarea lor va ajuta comer
țul în care cele două țări sînt deo
potrivă interesate și că aceasta re
prezintă o situație tranzitorie pe 
drumul stabilirii de relații normale 
și deci diplomatice între cele două 
țări. Referitor la Iugoslavia, cu care 
relațiile diplomatice au fost rupte 
cu 10 ani în urmă, vorbitorul a ară
tat că în prima jumătate a acestui 
an R. F. a Germaniei a putut răs
punde în mod pozitiv la o serie de 
probleme practice în ce privește co
laborarea.

Agenția „Agerpres" a solicitat pe 
vicecancelar să comenteze declara
ția pe care a făcut-o zilele trecute 
la București, și anume că în pro
blemele securității europene trebu
ie să se pornească de la realitățile 
existente pe acest continent. Dacă 
se dorește să se îmbunătățească o 
situație, a spus oaspetele, trebuie 
să se pornească de la cunoașterea 
ei și acest lucru este valabil, desi
gur, și în ceea ce privește secu
ritatea europeană. Recunoașterea 
realității nu poate să însemne, însă, 
a considera drept rațional faptul că 
în mijlocul Europei și, în special, 
pe pămînt german, stau față în fa
ță blocuri militare înarmate. O ase
menea realitate se cere înlocuită cu 
una mai bună.

în continuare, în legătură cu în
trebări puse din partea revistei 
„Lumea" și a ziarului „Informația 
Bucureștiului", vorbitorul a subli-

Duminică dimineața, vicecan
celarul și ministrul federal al afa
cerilor externe al R. F. a Germa
niei, dr. H. C. Willy Brandt, a ți
nut o conferință de presă la reșe
dința sa de la Mamaia.

Oaspetele a început prin a-i in
forma pe ziariștii români și străini 
prezenți asupra principalelor idei 
cuprinse în Comunicatul comun cu 

\ privire la vizita domniei sale în 
, România. Apoi el a răspuns la în
trebările ziariștilor. Referindu-se la 
un grup de întrebări puse 
de ziarele „Scînteia", „România 
Liberă", „Munca" cu privire 
la evoluția și perspectivele re
lațiilor dintre țara noastră și 
R. F. a Germaniei, Willy Brandt a 
declarat: în perioada care s-a scurs 
de la vizita ministrului de externe 
român la Bonn cele două țări 

El a
nu

s-au cunoscut mai bine, 
arătat că este important 
numai să știi unde coincid și 
unde nu punctele de vedere, ci 
este deosebit de important ca acolo 
unde nu coincid sau încă nu 
coincid să cunoști motivele parte
nerului, elementele raționamentu
lui care îl conduc la concluziile 
sale. Totodată, se pot considera ca 
elemente pozitive faptul că în pre
zent există ambasade, că reprezen
tanții Ministerului Comerțului Ex
terior au fost în R. F. a Germaniei 
pentru a discuta probleme practice 
și că relațiile bilaterale s-au des
fășurat bine.

în ce privește perspectivele, vi
cecancelarul Brandt a declarat că 
s-a recunoscut reciproc însemnăta
tea necesității de a se ajunge în 
domeniul schimburilor comerciale 
la relații sănătoase, mai echilibrate 
care să țină seama de interesele 
ambelor părți. în acest scop, vor 
avea loc în curînd convorbiri con
crete pentru dezvoltarea schimburi
lor comerciale și a cooperării eco
nomice — reciproc avantajoase. îm
preună, considerăm că trebuie să 
se acorde importanță cooperării în 
domeniul științific, tehnologic și 
tehnic. împuterniciții ambelor părți 
urmează să facă propuneri concre
te în acest domeniu. Dacă s-ar în
făptui, această cooperare ar duce, 
de asemenea, la o mai bună echili
brare a schimburilor comerciale.

în ce privește schimburile cultu
rale, sugestiile făcute de partea ro
mână sînt apreciate în linii gene
rale în mod favorabil de către noi. 
în 1968 vom depune eforturi spo
rite pentru a contribui mai eficient 
la dezvoltarea acestor schimburi, 
inclusiv pe plan artistic. De altfel, 
tindem spre încheierea unui acord 
cultural.

Răspunzînd la o întrebare pusă 
de ziarul „Scînteia" cu privire la 
principiile independenței și suvera
nității, ale egalității depline între 
țări, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc ca

cultural-sportive, jocuri marină
rești, distractive. Au defilat prin 
fața miilor de participanți, aflațD 
la cheiul portului, nave ale flotei 
noastre fluviale. Sportivii mari
nari au organizat concursuri cu 
ambarcațiuni de diferite tipuri, 
demonstrații cu acvaplane. La ora- 
10 dimineața s-a dat. startul îh_~ 
tradiționala cursă de înot Brăi
la — Galați. După-amiază, pînă 
noaptea tîrziu, pe estrade s-au^. 
prezentat programe artistice, 
avut loc plimbări de agrement pe-- 
Dunăre, festivitățile încheindu-se 
cu o retragere cu torțe pe apă.

piața Republicii fanfara a prezen
tat un concert.

Vasile MIHAI 
corespondentul „Scînteii"

★
Marele pavoaz — semn tradițio

nal al zilelor sărbătorești — a fost 
arborat duminică pretutindeni în 
porturile noastre maritime și flu
viale. La Constanța, Galați, Tul- 
cea, Turnu Severin, Brăila și în 
alte porturi au avut loc festivități 
închinate „Zilei marinei".

★
GALAȚI (corespondentul „Scîn

teii"). — „Ziua marinei" la Galați a 
prilejuit

tradiționalele jocuri marinărești, 
în bazinul portului și-a făcut a- 
pariția: o navă plutitoare avînd la 
bordul său ansamblul ostășesc 
„Albatrosul", care a prezentat un 
frumos program artistic. Demon
strațiile marinărești au fost în
cheiate tot de Neptun.

Sărbătoarea „Zilei marinei” a 
continuat pînă seara, tîrziu. La 
orele 20,30 în portul Mangalia, la 
bordul navelor, s-a aprins pavoa
zul electric. în jocul feeric al lu
minilor s-au desfășurat carnavalul 
bărcilor, jocuri de artificii, iar în

CLUJ (corespondentul „Scîn
teii"). Turdenii și, alături de ei, 
mii de oameni ai muncii din 
raion și regiune s-au adunat du
minică în jurul mormîntului ma
relui domnitor Mihai Viteazul, 
pentru a comemora 366 de ani 
de la moartea sa. Cu acest prilej 
au fost organizate conferințe, în
tâlniri cu istorici, manifestări ar
tistice. Artiști amatori, călăreți 
în costume de epocă au reînviat 
pentru cîteva ceasuri figura ma
relui conducător de oști în evo
carea dramatizată „Ultimă noap
te a lui Mihai cel Mare", după 
care a urmat un spectacol folclo
ric și de muzică ușoară.

Alte mii de cetățeni din re
giunile Cluj și Crișana s-au în
dreptat spre comuna Buciumi, 
așezată la poalele muntelui Me- 
seș, unde au petrecut o zi la cas
trul roman din localitate. Aici, în 
jurul cetății, a fost prezentat un 
spectacol folcloric, în cadrul că
ruia s-au impus evocarea unor 
momente din trecutul locuitori
lor acestor meleaguri și din via
ța de astăzi, cîntecul și jocul să- 
lăjan. Seara, cei prezenți au vi
zionat filmul „Dacii".

numeroase manifestări

s ORT ■ ■înotătorii continuă urcușul

Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 august. în (ară : 
După o instabilitate trecătoare, 
vremea devine din nou frumoa
să. Cerul va fi schimbător, mai 
mult senin în a doua parte a 
intervalului. Vor cădea ploi izo
late. Vînt slab. Temperaturile 
minime vor fi între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 21 și 
31 de grade. în București : vre
me în general frumoasă, cu ce
rul variabil. Vînt slab. Tempe
ratura în scădere la început, 
apoi în creștere.

„MOTOCROSUL BALCANIC"

niat că guvernul R. F. a Germaniei 
apreciază că conflictul din Viet
nam îngreunează evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre țările europene 
și afectează, în general, viața in
ternațională. în afară de interesul 
general există deci un 
cific european pentru 
— dacă se oferă acest 
sensul rezolvării juste 
conflict.

în cursul conferinței de presă, 
vicecancelarul a răspuns, de aseme
nea, la întrebări puse de corespon
denții agenției cehoslovace C.T.K. 
și al ziarului „Izvestia" acreditați 
la București.

în încheiere, oaspetele a dat se
parat o declarație Agenției române 
de presă „Agerpres"’, Radioului și 
Televiziunii române, despre desfă
șurarea și rezultatele vizitei sale 
în țara noastră.

interes spe- 
a conclucra 
prilej — în 

a acestui

★

Duminică după-amiază; vicecan
celarul și ministrul afacerilor ex
terne al R. F. a Germaniei, Willy- 
Brandt, și persoanele care îl înso
țesc, au făcut o plimbare cu vapo
rul de la Mamaia la Mangalia, iar 
la întoarcere au vizitat stațiunile de 
pe litoralul Mării Negre, noile con
strucții hoteliere și turistice ridicate 
în ultimii ani.

Seara oaspeții au participat la 
un dineu oferit de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al României.

(Urmare din pag. I)

ale 
su

mp, 
trebuiau să fie terminate și 
date în folosință încă din 
decembrie 1966 — continuă 
ing. Teodor Vasilescu, diri
gintele de șantier de la In
stitutul agronomic. Construc
torul însă abia în lunile iu
nie și iulie a reușit să se 
achite de această sarcină. Și, 
în plus, un pavilion pentru 
catedra de anatomie, un 
amfiteatru și alte cîteva o- 
biective, deși prevăzute să 
fie gata pînă la începerea 
noului an universitar, sînt 
rămase în urmă cu cel puțin 
3—4 luni.

Vizitarea șantierelor con
firmă și întregește această 
imagine pesimistă. Mai multe 
puncte de lucru sînt aproape 
complet părăsite din lipsă 
de dulgheri și fierari. Două 
betoniere stau nefolosite... 
din lipsă de ciment. Cele 
cîteva silozuri de ciment, cu 
o capacitate de aproape 50 
de tone, au rămas goa-

— Patru pavilioane 
clinicilor veterinare, în 
prafață de peste 7 000

Concurență români

victorioși în prima etapă
Deși a reunit la start alergători numai 

din Bulgaria și România (motocicliștii 
turci și iugoslavi absentînd din motive 
tehnice), prima etapă a „Motocrosului 
Balcanic" a oferit o dispută atractivă 
amatorilor de sport bucureșteni, prezenți 
în număr mare de-a lungul circuitului 
din Șos. Pantelimon.

Pornit din start ca o „rachetă", tînă- 
rul concurent român Pefre Paxino s-a 
instalat în frunte încă de la începutul 
cursei. Abilitatea sa în atacarea virajelor 
și a porțiunilor denumite „saci” l-au 
distanțat, tur cu fur, de principalul ad
versar — bulgarul Gh. Serafimov. Spe
ranțele spectatorilor într-o victorie indi
viduală, risipite oarecum de absența va
lorosului nostru sportiv M. Dănescu — 
cîștigătorul ultimelor două ediții ale 
competiției — încep să se înfiripe. 
Paxino le îndreptățește conducînd în 
continuare cu autoritate și termină man
șa pe primul loc, urmat de bulgarul Se
rafimov și de reprezentantul nostru 
E. Seiler.; acesta, deși dezavantajat de 
o pornire greșită, a refăcut spectaculos 
pe ultima porțiune a traseului.

In manșa a doua, ciștigată detașat 
de un alt reprezentant al țării noastre, 
Eugen Keresteș, Paxino a făcut din nou 
o cursă bună sosind în imediata vecină
tate a alergătorului oaspete H. Peev 
— clasat al doilea — și ocupă astfel 
primul loc în clasamentul general indi
vidual al etapei.

Reprezentanții țării noastre și-au ad
judecat primul loc și în clasamentul pe 
echipe, care arată astfel: 1. România 
I — 134 puncte ; 2. România II — 117 
puncte ; 3. Bulgaria II — 85 puncte. 
A doua etapă a „Motocrosului Balcanic" 
va avea loc în luna septembrie, la Sofia.

Prezent la întreceri ca observator, 
președintele Federației de motociclism 
și ciclism din Turcia, dl. Haccî Bekensir, 
a declarat că „valoarea, pregătirea și 
spiritul de echipă al motociclișfilor ro
mâni l-au impresionat. Sper ca etapa a 
3-a, pe care o vom organiza la Istanbul, 
să fie un prilej de învăfăminfe pentru 
alergătorii noștri, a căror experiență este 
încă destul de redusă".

D. ILIESCU

A
In cîteva rînduri

ȚIRIAC ȘI NASTASE, FAȚA-N 
FAȚĂ... în semifinalele turneului 
internațional de tenis de la Riccio- 
ne (Italia), campionul României Ion 
Țiriac l-a învins cu 6—4, 6—2 pe 
Taylor (Anglia). în finală, Ion Ți
riac îl va întîlni pe compatriotul 
său Ilie Năstase, care s-a calificat 
în urma victoriei realizate cu 6—4, 
7—5 asupra chilianului Cornejo.

SUZANA MAKAI PE PRIMUL 
LOC LA SOFIA. După desfășura
rea ultimelor partide întrerupte, 
duminică a luat sfîrșit turneul in
ternațional feminin de șah de la So
fia. Victoria a revenit șahistei ro
mâne Suzana Makai, care a totali
zat 8,5 puncte. în ultima, rundă 
Makai a remizat cu iugoslava Jo- 
vanovici. Pe locurile următoare 
s-au clasat Asenova (Bulgaria) și 
Radzikovska (Polonia) cu cîte 7,5 
puncte.

Pentru, cei ce ur
măresc îndeaproape 
evoluția înotătorilor 
noștri juniori, apre
cierea că întrecerile 
republicane din acest 
an au fost mai fru
moase decît anul tre
cut nu va părea ieșită 
din comun, deși o aud, 
aproape intact, de la 
un an la altul...

Campionatele înche
iate ieri i-au solicitat 
pe oficiali să opereze 
34 de modificări pe 
tabelele de recorduri, 
iar peste 70 la sută 
din cei aproape 250 
de participanți au 
stabilit cu acest prilej 
cele mai bune perfor
manțe personale. Sînt 
dovezi că, în lupta cu 
acele cronometrelor, 
tinerii noștri înotători 
fac progrese î.n esca
ladarea grea, dar 
frumoasă, a urcușului 
spre performanțe su
perioare.

La întocmirea bi
lanțului o constatare 
îmbucurătoare a ofe
rit buna comportare a 
reprezentanților pro-

vinciei. Continuînd o 
bună tradiție, talen- 
tații elevi ai Școlii 
sportive din Reșița 
(antrenor Ioan Schus
ter). au urcat și acum 
pe podiurhul învingă
torilor de cele mai 
rmilte ori. Un număr 
sporit de titluri, față 
de anii trecuți, au 
luat drumul spre 
Cluj, Timișoara, Si
biu, Galați și Tg. Mu
reș. Ba chiar și un re
prezentant al Ploieș- 
tiului — centru ca 
și inexistent, în ciu
da posibilităților sale 
materiale — a cucerit 
o medalie de bronz 
în piscina bucureștea- 
nă de la „Tineretu
lui"...

Întrecerile celor mai 
buni juniori au de
monstrat din nou că 
dispunem de tineri 
talentați, că printr-o 
muncă mai susținută 
posibilitățile lor de 
progres pot fi valori
ficate mai bine încă 
înaintea sporirii nu
mărului de bazine...

Iată cîteva dintre — 
numele înscrise pe~- 
tabloul evidențiaților: 
Zeno Giurasa—1:04,7 
la 100 m spate și 
2:27,3 la 200 va mixtț„ 
&eorgeta Cerbeanu —— 
1:11,3 la 100 m del— 
fin; Vlad Belea — 63,T 
la 100 m delfin; Du
mitru Gheorghe — 
2:12,8 la 200 m liber 
și 4:45,8 la 400 m 
ber; Mircea Hohoiii:.
— 1:07,6 la 100 mspar-^z. 
te; Ion Miclăuș — 
1:06,7 la 100 m delfin; 
Eugen Aimer — 1:08,4, 
la 100 m delfin; Li-... 
liana Burlacu — 3:04,6... 
la 200 m bras; Anca— 
Mihăescu (12 ani) 
3:05 la 200 m bras; 
Zita Erdeli (12 ani)~
— 1:11,3 la 100 m li-"'',
ber și 2:44,8 la 200 m r 
spate; Agneta Ster-»- 
ner — 2:40,5 la 200 nv 
delfin; Anca Groza— 
(11 ani) — 5:29,5 la — 
400 m liber — una 
dintre cele mai 
promițătoare perfor'-- 
manțe. "L

FOTBAL Steaua a învins-

pe Ț.S.K.A. Sofia

le. Ca să nu mai vor
bim de proasta aprovi
zionare cu cherestea, tîmplă- 
rie metalică, bitum ș.a. Și 
să ne mai mirăm că planul 
valoric pe luna iunie, ca și 
cel corespunzător primei de
cade a lunii iulie au rămas 
neîndeplinite ?

Cu doi ani în urmă 
început la Cluj lucrările 
construcție a Facultății 
medicină veterinară de 
lîngă Institutul agronomic. 
Investiția, în valoare de 24 
milioane lei, cuprinde săli 
de cursuri, laboratoare, cli
nici veterinare etc. Lucrările 
sînt în faza de finisaj. La 
începutul anului, conducerea 
grupului de șantiere nr. 1 a 
Trustului regional de con
strucții se lăuda că la 1 iulie 
lucrările vor fi predate sub 
cheie. Acum este pusă la 
îndoială și data de 1 oc
tombrie, care coincide cu 
deschiderea anului universi
tar. De ce această situație ?

Explicația e clară. Din va
loarea de mai bine de 6 mi
lioane lei, cît a mai rămas 
de realizat în acest an, s-a

au 
de 
de 
pe

repartizat pentru primul tri
mestru doar 1 milion lei, 
iar restul a fost eșalonat pen
tru trimestrele următoare. 
Conducerea „a pierdut" din 
vedere un fapt esențial, că 
șantierul era foarte bine pre
gătit pentru iarnă și, lucrîn- 
du-se cu efective mari de 
oameni, se putea realiza în 
trei luni cît în două trimes
tre. E drept, planul pe pri
mul trimestru a fost depășit 
și organizatorii și-au adresat 
reciproc felicitări. A venit 
însă trimestrul al II-lea, cînd 
lucrările au fost intensifica
te și pe alte șantiere. Con
trar așteptărilor, planul pe 
al doilea trimestru n-a 
fost realizat decît în pro
porție de circa 60 la su
tă. în ziua cînd am vi
zitat șantierul lucrau doar 
jumătate 
muncitori, 
corpurile 
remarcat 
în care

din efectivele de 
Trecînd prin 

de clădiri, am 
modul ingenios 
proiectantul și 

constructorul au colabo
rat pentru ca aceste obiec
tive să dobîndească înfățișa
rea unor adevărate monu-

mente arhitectonice ale ora
șului. Le-au scăpat însă din 
vedere cîteva mici „amănun
te" : unele robinete n-au fost 
bine etanșate și apa se 
scurge prin pereți, deterio- 
rîndu-i. Tîmplăria — ușile, 
ferestrele — n-are finisaj co
respunzător și astfel ambian
ța interioarelor plătește tri
but greu neglijenței.

Cum pot fi descongestio
nate șantierele construcțiilor 
universitare de molozul an
gajamentelor neonorate ? So
luția nu este decît una sin
gură : precizie maximă în 
planificarea și organizarea 
lucrărilor, rigurozitate și înal
tă exigență în elaborarea și 
îndeplinirea planului, o con
tinuă disciplină tehnică și 
financiară. Organele locale 
de partid și de stat au dato
ria să ia toate măsurile ne
cesare pentru lichidarea a- 
cestor întîrzieri și asigurarea 
unui ritm corespunzător de 
lucru pe aceste șantiere de 
larg interes obștesc, pentru 
darea lor în folosință la ter
menele prevăzute.

în compania valoroasei echipe 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia, se- 
mifinalistă la ultima ediție a „Cu
pei campionilor europeni", forma
ția bucureșteană Steaua a confirmat 
aseară forma bună manifestată în 
partidele 'de’ verificare premergătoa
re noului sezon oficial. Desfășurat 
la lumina reflectoarelor, pe Stadio
nul Republicii, meciul a plăcut prin 
frecvența acțiunilor ofensive ale 
fotbaliștilor români, încheiate dese
ori cu șuturi la poarta apărată ex
celent de Boncev. Demn de remar
cat este faptul că, alături de îna
intași, la aceste acțiuni au contribu
it din plin mijlocașii (mai ales Ne
grea), precum si fundașii laterali, 
Sătmăreanu și Hălmăgeanu. Cu ex
cepția unor faze confuze, ceva mai 
numeroase în prima repriză, Steaua 
a desfășurat un joc cursiv, bazat pe 
acțiuni simple șl rapide. Formația

Faza din meci

oaspeților. în care au evoluat nume-', 
cunoscute, ca Boncev, Penev, Ga- 
ganelov și Kolev, a etalat o bună 
tehnică individuală. Sistemul de 
apărare „în linie" al fotbaliștilor so- ~ 
fioți s-a dovedit însă penetrabil.

Partida s-a încheiat. cu victoria, 
meritată a echipei Steaua la scorul™^ 
de 2—0 (1—0), prin golurile înscrise 
de Soo în min. 3 și 79 (11 m). A
arbitrat N. Mihăilescu. .....

Pe Stadionul Giulești din Capitală;;) 
s-a desfășurat meciul amical 
fotbal Rapid București—F.C. Argeșul'." 
(fost Dinamo Pitești). Scor final : 1—1» 
Au înscris Dumitriu III pentru Rapid 
și, respectiv, Țurcanu.

★
într-un meci amical desfășurat la;, 

Brașov, echipa locală Steagul Roșu a ~ 
întîlnit pe Dinamo Bacău. Oaspeții 
învins cu scorul de 1—0.

CCMCTOS EXCEPȚIONAL

PRONOEXPRES

DIN 6 W0UST 1967

au

FAZA I (bilete de 30 lei)
EXTRAGEREA I : 47, 19, 31, 3, 34, 

23, 5, 8, 22 ; EXTRAGEREA a " 
1, 43, 23, 11, 27, 16, 32, 28, 33 ;

Ii-a : 
*> XJV, XI, XH, XU, VA, AU, OQ , EX-
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viața internațională
Sînt bucurosORAȘUL

să vizitez RomâniaBUKAVU SUB
de externe

AMENINȚAREA al Franței
ROMA 6 (Agerpres). — In ajunul vizitei sale în România, minis

trul afacerilor externe al Italiei, Amintore Fanfani, a primit la 
Falatul Farnesina pe corespondentul Agenției Române de presă 
Agerpres la Roma, N. Puicea, cu care a avut o convorbire.

CONGO PARIS PRETORIA

Ambasadorul
României primit 
de ministrul

PROCES INTENTAT 
UNOR PATRIOT!

La 
in

Grupul de aproximativ 150 de mer
cenari albi și jandarmi kafanghezi (eva
luat la 800—1 000 persoane), fugiți în 
junglă după înfrîngerea răscoalei anti
guvernamentale de la Kisangani, se a- 
propie de orașul Bukavu (capitala pro
vinciei Kivu), în intenția de a ajunge 
la frontiera cu Ruanda. Potrivit știrilor 
transmise de corespondenții de presă, 
sîmbătă seara ei se aflau la aproximativ 
60 kilometri de Bukavu. Agenția France 
Presse arată că pentru a ajunge în 
Ruanda, mercenarii vor trebui să treacă 
prin Bukavu, ceea ce presupune declan
șarea unei lupte cu forțele guverna
mentale, care ar putea fi foarte dure.

Guvernul Republicii Congo, informat 
asupra drumului urmat de mercenari, a 
trimis întăriri garnizoanei din Bukavu. 
300 de soldați au sosit săptămîna tre
cută pe bordul unui avion american 
„C-130".

Caracterizînd situația militară din țară, 
președintele Congoului, generalul Mo
butu, a declarat sîmbătă : „Știu că mer
cenarii sînt gata să încerce totul pentru 
a se salva dar, așa cum am spus acum 
o lună, la începutul loviturii de forță de 
la Kisangani, Bukavu și Kindu, este vor
ba de o aventură fără ieșire".

PARIS 6 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville, l-a 
primit pe ambasadorul României 
la Paris, dr. Victor Dimitriu, cu 
care a avut un schimb de pă
reri privind probleme de interes 
comun.

PRETORIA 6 (Agerpres). — 
Pretoria începe luni procesul 
tentat unui număr de 37 de afri
cani din Africa de sud-vest, terito
riu asupra căruia R.S.A. își menți
ne dominația, prin încălcarea hotă- 
rîrii adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U. privind suspendarea 
mandatului sud-african.

Africanii implicați în acest pro
ces, cunoscuți luptători pentru eli
berarea țării lor, sînt pasibili de 
pedeapsa cu moartea.

Organizația populară din Africa 
de sud-vest (SWAPO) a adresat 
O.N.U. cererea de a lua măsuri 
pentru a opri punerea în aplicare 
a planurilor ultrareacționare ale ra
siștilor sud-africani.

înaintea deschiderii convorbi
rilor de la Geneva cu privire 
la Aden (11 august), în orașul 
din sudul Peninsulei arabi
ce, situația se menține în
cordată. Agenția France Presse 
menționează că Frontul de eli
berare a sudului ocupat al Ye
menului și Frontul național de 
eliberare din Aden au anunțat 
că vor boicota convorbirile de 
la Geneva în cazul în care la 
aceste convorbiri vor participa 
și reprezentanți ai guvernului 
federal din Arabia de Sud. Pe 
de altă parte, din Aden se 
nunță că ministrul afacerilor 
externe al Arabiei de Sud, șe- 
icul Mohammed Farid, a plecat 
duminică spre Geneva. Vizita 
sa este prezentată ca o vizită 
particulară, întrucît guvernul a- 
ccstei Federații nu a primit 
pînă acum o invitație oficială 
din partea misiunii O.N.U. pen
tru Aden care a inițiat aceste 
tratative. In fotografie : o ima
gine caracteristică din Aden ; 
militari patrulînd pe străzile 
orașului.

a-

| agențiile de presă transmit:
Mitingul de Ia Hiroșima. Locuitorii Hiroșimei au păstrat du

minică dimineața un moment de reculegere în memoria victimelor bom
bei atomice, lansată cu 22 de ani în urmă. Exact la ora 8,15 (ora locală), 
cînd în 1945 a căzut bomba atomică, cetățenii și întregul trafic din oraș 
s-au oprit pentru un minut. în Parcul Păcii, situat în centrul orașului, 
s-au adunat aproximativ 20 000 de persoane, printre care și reprezentanți 
din diverse prefecturi japoneze, pentru a lua parte la un miting comemo
rativ.

(Agerpres). — Con- 
declanșat la 6 iulie 
armate federale ni-

LAGOS 6 
flictul armat 
între forțele 
geriene și cele din Biafra a intrat 
duminică în cea de-a doua lună.

Pe plan militar, comunicatele din 
Enugu anunță că în regiunea ora
șului universitar biafrez Nsukka 
luptele continuă. Știrile asupra 
soartei orașului sînt contradictorii, 
în schimb, în zona de frontieră cu 
provincia nigeriană de nord, trupe
le federale își păstrează avantajul, 
controlînd localitățile Ogoja și O- 
budu. In sfîrșit, pe zona de coastă 
a Biafrei, trupele federale continuă 
să controleze portul Bonny, punc
tul de ieșire al conductei de petrol 
ce vine dinspre Biafra. In 
cință, releva agenția France 
guvernul de la Lagos 
controlul asupra acestui 
blocînd exportul de petrol 
giunea Biafrei.

Sîmbătă seara, Stanley Gray, di
rectorul companiei petroliere 
„Shell" din Nigeria, a fost pus în

conse- 
Presse, 
deține 
sector, 

din re-

libertate, după ce 11 zile a fost sub 
stare de arest la Enugu, capitala 
Biafrei. Eliberarea lui Gray este a- 
preciată de observatori ca un in
diciu că guvernul de la Enugu ar 
fi dispus să facă totuși unele con
cesii în lupta pentru redevențele 
petroliere pe care o duce cu guver
nul de la Lagos. în ultimele trei 
zile, la Enugu au avut loc convor
biri între reprezentantul din Lon
dra al companiei „Shell" și colone
lul Ojukwu, în centrul cărora s-a 
aflat tocmai această problemă.

Un purtător de cuvînt militar al 
trupelor federale nigeriene a anun
țat sîmbătă seara că soldați din ar
mata biafreză au avariat conducta 
de petrol ce leagă Provincia Orien
tală (actualmente Biafra) de portul 
Bonny, capturat de trupele federale 
săptămîna trecută. Avioane bia- 
freze, a precizat purtătorul de cu
vînt, au bombardat conducta în 
apropierea portului Harcourt. 
Flăcările au fost vizibile la mai 
mulți kilometri distanță. Trei civili 
au fost uciși, iar cinci răniți.

precum și mai >multe avioane, au sărit în aer la scurt timp după ce un alt
incendiu s-a produs la baza americană de la Phu Bai. Timp de șapte ore s-a
dus lupta cu flăcările, întrucît exploziile continuau fără întrerupere. Incen
diul pare să se fi produs după ce un avion de tipul „Fantom-4C“, ce se pre
gătea să părăsească baza, avînd la bord o mare cantitate de bombe, a suferit
o avarie urmată de explozie.

ÎE3 Umia exploziei shnbătă după-amiază de la baza ameri
cană de la Da Nang o cantitate uriașă de rachete,, obuze și gloanțe,cană de la Da Nang o cantitate uriașă de rachete,, obuze și gloanțe, 
precum și mai 'multe avioane, au sărit în aer la scurt timp după ce un alt 
incendiu s-a produs la baza americană de la Phu Bai. Timp de șapte ore s-a 
dus lupta cu flăcările, întrucît exploziile continuau fără întrerupere. Incen
diul pare să se fi produs după ce un avion de tipul „Fantom-4C“, ce se pre
gătea să părăsească baza, avînd la bord o mare cantitate de bombe, a suferit 
o avarie urmată de explozie.

Expoziția de arhitectură românească de la Rotterdam (Olanda)

Ministrul de externe al
Japoniei, Takeo Miki, s-a reîn
tors duminică la Tokio după o vi
zită oficială făcută în U.R.S.S., Po
lonia, Cehoslovacia și Ungaria. La 
sosire, pe aeroportul din Tokio, el a 
declarat ziariștilor, între al
tele, că „încetarea necondițio
nată a bombardamentelor ame
ricane asupra R. D. Vietnam ar 
putea constitui un pas important 
în vederea restabilirii păcii" în a- 
ceastă parte a lumii.

Cea mai puternică ploaie 
din acest an care a durat 14 ore fără 
întrerupere a căzut sîmbătă și dumi
nică în India. Numai în decursul pri
mei ore cantitatea ide precipitații a fost 
de 60 mm pe centimetru pătrat. Nu
meroase străzi și piețe ale capitalei in
diene au fost inundate.

„Inter fifrique Presse". 
Miniștrii informațiilor din statele 
africane de limbă franceză membre 
ale O.C.A.M. au aprobat în unani
mitate rezoluția privind înființarea, 
în cel mai scurt timp posibil, a unei 
agenții comune de presă. Noua a- 
genție, „Inter Afrique Presse", va 
avea împuterniciri pentru a duce 
negocieri și a stabili legături cu 
agențiile internaționale de presă. 
Sediul ei va fi în capitala Ciadu
lui, Fort Lamy.

Congresul Uniunii națio
nale a oamenilor muncii din 
Tanzania (NUTA) și-a înche
iat lucrările. Timp de opt 
zile, delegații au dezbătut proble
me privind rolul clasei muncitoare 
în îndeplinirea importantei sarcini 
de dezvoltare economică a țării. în 
rezoluția adoptată de congres este 
acordată o atenție deosebită dez
voltării economice a țării și situa
ției economice a oamenilor muncii.

împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, s"a înapoiat la Addis 
Abeba, după călătoria de patru zile 
făcută la Geneva, precum și în 
R.S.F. Iugoslavia și Sudan.

Tradiționalul festival 
ClîOpin s_a deschis sîmbătă, în 
localitatea poloneză Duszniki. 
Concertul inaugural a fost prezen
tat de cunoscuta orchestră simfo
nică a Filarmonicii din Wroclaw. 
După concert, la monumentul lui 
Frederic Chopin au fost depuse 
coroane.

în cadrul convorbirii ministrul 
de externe al Italiei a declarat că 
a primit cu satisfacție invitația mi
nistrului afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Măhescu, de a 
face o vizită oficială în România. 
Sînt bucuros — a spus domnia sa 
— că pot să fac acum această vi
zită, amînată în luna iunie din cau
za evenimentelor din Orientul Mij
lociu. Sînt foarte satisfăcut că pot 
răspunde vizitei pe care ministru! 
de externe al României a efectuat-o 
anul trecut, la Roma și totodată să 
pot întîlni din nou pe dl. prim-mi-

nistru, Ion Gheorghe Maurer, care 
a avut convorbiri interesante, la 
Nev/ York, cu președintele Consi
liului de Miniștri al Italiei, Aldo 
Moro cu prilejul recentei sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite.

Problemele care ne așteaptă — 
a declarat ministrul Fanfani — în 
cadrul viitoarelor convorbiri italo- 
roniâne de la București sînt de un 
deosebit interes. Sînt sigur că le 
vom aborda cu bunăvoință și în 
spirit constructiv.

Actualități
9

italiene
INELUL DE ASFALT
AL BOLOGNEI

„Tangențiala Nord 
Bologna" — astfel de
numesc italienii noua 
autostradă, lungă de 
29 km, care va încon
jura Bologna. Proiec
tul, a cărui realiza
re a și început, se în
cadrează în acea ne
cesitate a vieții mo
derne de a crea ,,su- 
per auto străzi" urbane, 
urmărind 
gestionarea 
centrale ale orașului. 
Marea autostradă bo- 
logneză va fi în mă
sură să restabilească 
echilibrul circulației 
urbane și interurbane.

descon- 
zonelor

4000 DE

Traficul auto din car
tierele orașului, din 
district, din provincii
le regiunii, va fi sus
tras in mare parte ve
chilor șosele.

In vecinătatea au
tostrăzii au și început 
să se ridice noile con
strucții destinate în
treprinderilor admi
nistrative 
ale. Este 
punct de 
nic, de o
totul originală, dato
rită căreia pentru 
prima dată în Italia 
și în Europa, a fost

și comerci- 
vorba, din 
vedere teh- 
soluție cu

găsit mijlocul de a 
asocia exigențele u- 
nei autostrăzi de tran
zit cu caracter națio
nal cu acelea ale u- 
nei autostrăzi deschi
se de tip urban. Au
tostrada are patru 
mari deschideri de 
acces spre Milano, 
Padova, Ferrara și Ri
mini (prin Ancona) 
și alte 14 deschideri 
de acces mici, care 
permit ca acest im
portant drum să poa
tă fi accesibil din ori
ce punct al 
lui.

districtu-

NA V E
Marina comercială italiană s-a dez

voltat în ultimii ani cuprinzînd în pre
zent un număr de 4 000 nave cu un 
deplasament total de 6 139 000 tone. 
Ea ocupă locul șase în lume. S-au în
registrat noi comenzi pentru nave, 
unele dintre ele fiind în stadiu de 
execuție și totalizînd un deplasament

de 1 300 000 tone. Se 
totodată, acțiuni pentru ca 
rele navale italiene să se poată con
strui nave comerciale de mare capa
citate. în 1968 se va crea la Monfal- 
cone un bazin care va permite con
struirea unor asemenea nave.

înfreprind, 
în șanfie-

Orbiter-5

Un grup de savanți 
Chilieni au descoperit fosile 
care vin să demonstreze că în 
America au existat cai, înainte de 
sosirea spaniolilor. Dr. Romulo 
Santuna, șeful grupului oamenilor 
de știință care efectuează cerce
tările în acest sens, a declarat că 
la aproximativ 80 kilometri sud- 
vest de Santiago de Chile, în fosta 
lagună denumită „Tagua-Tagua“, 
la o adîncime de 2,40 metri au 
fost descoperite oseminte de cai, 
mastodonți și de oameni. Osemin
tele de cai exhumate au prezentat 
aproape aceleași caracteristici cu 
cele ale animalului din zilele noas
tre. In cursul săpăturilor au mai 
fost descoperite instrumente folo
site de indigeni pentru tăierea și 
folosirea cărnii de cal.

iiiRezultatele alegerilor din 
Iran» capita.la. iraniană au fost pu
blicate rezultatele definitive ale alege
rilor generale care s-au desfășurat vi
neri pentru Senat, Medjilis (Camera 
Inferioară a parlamentului) și Aduna
rea Constituantă. Partidul de guvemă- 
mînt a obținut în Medjilis 179 de 
locuri, iar reprezentanții partidului 
„Mardom" — 28 de locuri. Din cei 30 
de senatori aleși (restul de 30 sînt 
desemnați personal de șahul Iranului), 
26 sînt reprezentanți ai Partidului 
„Irane Novin". în Adunarea Consti
tuantă Partidul „Irane Novin" este re
prezentat de 207 deputați, Partidul 
„Mardom" a obținut 30 de locuri, 
iar alte partide 16.

CARACAS insulele Mauritius
Abidjan, capitala Coastei de Fildeș

losip Broz Tiîo, președintele
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, va face joi o vizită în 
R.A.U., unde se va întîlni cu pre
ședintele Nasser. (M.E.N.)

Sărbătoarea naționala
a Republicii Coasta de Fildes

Direcția generală de sta
tistică din Argentina anunta 
că în ultimul an prețurile la dife
rite mărfuri au crescut în proporție 
de 34,9 la sută. S-au scumpit în 
principal .produsele de larg con
sum.

Anchetă după 
distrugerile

I provocate 
de cutremur

(Urmare din pag. I)

Se împlinesc astăzi șapte ani 
de la proclamarea independenței 
Republicii Coasta de Fildeș. în 
anii care au trecut de la această 
dată însemnată în istoria țării, 
poporul ei a depus mari eforturi 
pentru dezvoltarea economiei, 
culturii, învățămîntului. S-au cre
at ramuri ale industriei, între
prinderi miniere, fabrici chimice, 
de mase plastice, textile, metalur
gice, alimentare. Paralel cu aceas
ta. s-au depus eforturi pentru cu- 
n'dnderea unui cît mai mare nu-

măr de copii în rețeaua de învă- 
țămînt, pentru crearea de cadre 
naționale, care să contribuie la 
propășirea țării.

între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Coasta de 
Fildeș s-au stabilit relații di
plomatice, se dezvoltă legături 
prietenești. Cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului Coastei de 
Fildeș, poporul român îi urează 
noi succese în activitatea sa con
structivă, pentru consolidarea in
dependenței țării sale.

CARACAS 6 (Agerpres). — 
Curtea Supremă a Venezuelei a 
ordonat deschiderea unei anchete 
menită să stabilească cauzele pră
bușirii unor mari clădiri din capi
tala țării în timpul cutremurului 
de sîmbătă trecută. Deputății opo
ziției din parlament au afirmat că 
blocurile s-au prăbușit datorită 
construcției lor defectuoase, fapt 
demonstrat și de aceea că alte clă
diri de aceleași proporții nu au fost 
decît ușor afectate.

în același timp, echipele de sal
vare continuă să scoată de sub dă- 
rîmături noi cadavre carg, după 
cum se apreciază, ar mai fi în nu
măr de aproximativ 50, după ce au 
fost scoase pînă în prezent 
peste 250.

PORT LOUIS 6 (Agerpres). — Luni 
au loc în insulele Mauritius alegeri 
legislative. Circa 315 000 de alegători 
sînt chemați să desemneze din cei 171 
candidați propuși 62 de deputați care 
vor alcătui Adunarea Legislativă.

Alegerile au valoarea unui refe
rendum deoarece de rezultatele sale 
va depinde accesul sau nu la inde
pendență al acestor insule. Tocmai 
de aceea, potrivit agenției France 
Presse, între principalele grupări po
litice are loc o luptă strînsă pentru 
cîștigarea acestor alegeri. In princi
pal se înfruntă partidul laburist al 
cărui exponent este actualul prim- 
ministru S. Ramgoolan, care se pro
nunță pentru independența insulelor, 
și partidul social democrat al cărui 
lider, Gaetan Duval, este partizan al 
unei asocieri strînse cu Marea Bri- 
tanie. Lupta dintre cele două partide, 
relevă agenția France Presse, deși 
este foarte aprinsă nu a dus pînă în 
prezent la incidente grave. Observa
torii politici apreciază că rezultatul 
votului va fi destul de strîns.

Alegerile se desfășoară sub supra
vegherea mai multor observatori bri
tanici desemnați de secretarul de stat 
pentru problemele Commonwealth- 
ului.

și de rezultatele obținute în crearea 
unei aparaturi electronice origina
le. Am stat de vorbă cu ing. R. 
Pakorny, realizatorul unui aparat 
ce permite măsurarea vitezei de 
fază a undelor de suprafață în 
plăci de beton, pe lungimi ce pot 
ajunge pînă la 100 m și cu cel ce 
a elaborat metoda, ing. M. Martin- 
cek, care a stabilit că prin aceste 
măsurători este posibilă determi
narea grosimii plăcilor accesibile 
pe o singură față și a calității be
tonului turnat în aceste elemente. 
Metoda cunoaște largi aplicații în 
controlul calității construcțiilor de 
drumuri.

Cercetătorii din Bratislava au ob
ținut realizări marcante în dome
niul dezvoltării metodelor radio- 
grafice de control al elementelor 
de beton armat și îndeosebi de 
beton precomprimat, care cunosc 
o largă aplicare pe șantiere. Cu 
ajutorul acestor metode se poate 
face radiografia betonului turnat, 
descoperindu-se defecțiuni ascunse 
ce nu pot fi depistate în alte con
diții. In acest scop, institutele din 
țara prietenă posedă instalații cu 
radiații X avînd o mare tensiune 
de accelerare, ceea ce le permite 
controlul unor grosimi de beton 
pînă la 40 cm.

Colegii din institutele slovace 
ne-au vorbit, de asemenea, despre 
realizările obținute de ei în dome

niul aparaturii pentru încercarea 
betonului cu ultrasunete. La unul 
din aceste institute am văzut un 
aparat ce lucrează în frecvențe 
joase cu emițător magnetostrictiv 
și dă posibilitatea efectuării unor 
încercări pe beton cu o grosime 
ce ajunge pînă la 20 m.

Oamenii de știință și alți spe
cialiști cu care am stat de vorbă 
s-au interesat în amănunt de rea
lizările obținute în țara noastră 
de cercetătorii în domeniul încer
cărilor cu ultrasunete, dîndu-le o 
înaltă apreciere.

Gazdele ne-au invitat apoi să 
vizităm o fabrică de prefabricate 
din apropierea Bratislavei. Aici se 
confecționează panouri mari pen
tru planșee și pereți, cu turnarea 
planșelor pe orizontală și se folo
sesc betoane, atît grele cît și 
ușoare. Decofrarea rapidă a pa
nourilor mari este realizată prin 
aplicarea unui regim de tratament 
termic al betonului, bine studiat. 
Atît finisarea panourilor, cît și as
pectul lor după decofrare, vădesc 
atenția deosebită acordată calității 
lucrărilor. Datorită gradului înain
tat de mecanizare, în fabrică lu
crează un număr mic de muncitori.

în cursul vizitei am acumulat 
multe impresii despre activitatea 
vastă a colegilor cehoslovaci, ale 
căror realizări aduc o contribuție 
de seamă la accelerarea construc
țiilor în țara prietenă.

a fotografiat

Luna
PASADENA 6 (Agerpres). — 

Specialiștii de Ia Centrul de cerce
tări spațiale din Pasadena (statul 
California) au anunțat că duminică 

■dimineața, după ce camera lunară 
„Lunar Orbiter—5“ fusese plasată 
pe o orbită alungită a Lunii, s-a 
trecut la declanșarea automată a 
camerei de luat vederi aflată la 
bordul navei. Primele cadre vor fi 
recepționate în cursul zilei de luni 
la unul din centrele Nașa situat în 
apropiere de Madrid. Ele vor re
prezenta fotografii ale unor regiuni 
ale suprafeței invizibile a Lunii.

cambodgian
PNOM PENH 6 (Agerpres). 

Format în urmă cu trei luni 
vernul cambodgian, prezidat de 
prințul Norodom Sianuk, și-a pre
zentat demisia. Aceasta a intervenit 
după refuzul lui Norodom Sianuk 
de a gira alături de funcția de șef 
al statului și pe cea de șef al gu
vernului.

gu-
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