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■ Valoarea și efici
ența concursurilor

în proiectareBCon-
tribuții la dezbate-

dezvoltarea învă-
țămîntului superior

a primit pe ambasadorul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit marți, 5 septembrie 
1967, pe ambasadorul extraordinar

și plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare, Jozsef Vince, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a -avut loc o con-; 
vorbire cordială, prietenească. .

timiditate în valorifi

Experimentarea măsurilor privind stimularea eres 
terii eficienței activității economice

După cum se știe, pe baza unei ho
tărâri a Consiliului de Miniștri, înce
pînd de la 1 iulie a.c. se experimen
tează — într-un număr de 71 de 
unități industriale — un șir de mă
suri referitoare la perfecționarea și 
simplificarea metodelor de planifica
re, lărgirea competenței conducerii în
treprinderii în ce privește folosirea 
fondurilor materiale și bănești aflate 
la dispoziția sa și creșterea cointere
sării materiale pentru ridicarea pro
ducției și productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și îmbună
tățirea rezultatelor financiare ale în
treprinderii. Ele se înscriu în ansam
blul măsurilor inițiate de partid și gu
vern pentru ridicarea calitativă și 
creșterea eficienței întregii activități 
economice.

Am întreprins o anchetă la uzina 
„23 August“-București și Fabrica de 
stofe Brașov — două din unitățile 
aflate în experimentare.

Cadrele tehnice și economice din 
cele două întreprinderi au fost una
nime în a aprecia că reducerea numă
rului indicatorilor de plan primiți de 
la organele economice centrale creea
ză premise din cele mai favorabile 
pentru adaptarea programului de pro
ducție la realitățile și condițiile speci
fice fiecărei întreprinderi, pentru fo
losirea mai eficientă a capacităților 
de producție și, în general, a fondu
rilor cu care sînt dotate unitățile eco
nomice, pentru creșterea operativită
ții și inițiativei în adoptarea decizii
lor corespunzătoare bunului mers al 
fabricației.

— Pentru perioada de experimen
tare, uzina noastră a primit sarcini din 
planul de stat doar la 6 indicatori, în 
loc de 13 — ne spune tov. Emilian 
Istrătescu, contabilul șef al uzinei „23 
August". Deși sînt mai puțini, acești 
indicatori oglindesc laturile esențiale 
ale activității productive și economico- 
financiare a întreprinderii, avînd o 
mare putere de sintetizare. Mă refer 
la unul singur — producția marfă 
vîndută și încasată — care reflec
tă finalitatea producției, intrarea în 
circuitul economic a produselor fabri
cate.

— In ce proporție a realizat colec
tivul uzinei dv. acest indicator ?

— în luna iulie — 104 la sută, fi
ind livrate suplimentar produse în va
loare de cîteva milioane lei. Rezulta
tul nu este întîmplător. Începînd din 
luna iulie, conducerea uzinei urmăreș
te sistematic, zi de zi, evoluția produc
ției în principalele faze, pornind de 
la pregătirea fabricației pînă la des
facere și încasare. De două ori pe 
săptămînă, această chestiune se dis
cută cu principalii factori de răspun
dere din secții și servicii, stabilin- 
du-se de fiecare dată măsuri centru 
impulsionarea fabricației în diferitele 
verigi ale producției.

Am dori să facem totuși o preci
zare. în situația în care întreprinde
rea s-ar fi achitat în mai bune con- 
dițiuni de obligațiile contractuale, 
realizările la acest indicator ar fi fost 
mai importante. în detalierea sarci
nilor, pe principalele compartimente 
interioare ale uzinei, nu se pot stabili 
fiecărei secții obligații precise în ce 
privește producția marfă vîndută și 
încasată sau cheltuielile maxime la 
1000 lei producție marfă vîndută și 
încasată. E și firesc, dacă avem în ve
dere complexitatea utilajelor fabrica
te, care sînt realizate prin efortul co
mun al majorității secțiilor și ateliere
lor întreprinderii. Ținînd seama de a- 
ceste condiții, în programul de pro
ducție repartizat secțiilor, conducerea 
uzinei urmărește acum în mai mare 
măsură nu îndeplinirea valorică a pla
nului, ci respectarea riguroasă, la ter
menele prevăzute a comenzilor.

Ing. Nicolae PANT1LIE

(Continuare în pag. a IlI-a)

Concurs și Festival
internațional „George Enescu"

!
Cel de-al IV-lea Concurs și Fes

tival internațional „George Enes
cu", eveniment muzical. de presti
giu care va domina timp de aproa
pe trei săptămîni' viața noastră ar
tistică, s-a deschis marți seara, în- 
tr-un cadru festiv, în sala, mare a 
Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia.. . ...

In loja oficială au luat loc tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, Chi.vu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Alexandru' Drăghici, Leonte Rautu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Florian 
Dănălache, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa.

în loja oficială se afla, de aseme
nea, oaspetele bulgar, generalul de 
armată Ivan Mihailov.

La festivitate au participat 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
reprezentanți ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, per-' 
sonalități ale vieții muzicale din 
țară și de peste hotare, tindri’ inter- 
preți participanți la Concurs, nu
meroși oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au. asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

In prezidiul adunării festive au 
luat loc Ion Pas, președintele ■ Co
mitetului de organizare al celui 
de-al. IV-lea. Concurs și-Festival in
ternațional .„George Enescu", Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, compozitorul Henri 
Gagnebin (Elveția), președintele 
Federației concursurilor internațio
nale de muzică, prof. Nadia Bou
langer (Franța), compozitorul Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, prof. Dmitri Mihai- 
lovici Țiganov (U.R.S.S.), compozi
torul Andre Marescotti (Elveția), 
Ion. Borca, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al orașului București, prof. Florica 
Muzicescu (România), compozito
rul Vagn Holmboe (Danemarca), 
Hans Sittner (Austria), președintele 
Academiei de muzică din Viena, 
prof. Iris Bourguet ’ (Cuba), prof. 
Mihail Popov (Bulgaria), compozi
torul Lionel Salter (Marea Brita-

la... 200 m înălțime!
Primul fir de fum
La Centrala termoelectrica Craiova

In Oltenia, această toamnă e bo
gată nu numai în rodul ogoarelor, 
ci și în „recolte" industriale. Aici, 
în ultimele zile a avut loc inaugu
rarea „magistralei albe" — conduc
ta de apă potabilă de 117 km lun
gime de la Izvarna la Craiova, iar 
constructorii de la „Porțile de Fier" 
au intrat în al treilea 
ceperea lucrărilor.

Și iată că un nou 
daugă la palmaresul 
lor craioveni : începerea probelor 
la cele două mari cazane ale pri
mului grup electroenergetic de 315 
MW din etapa a doua de execuție 
a Centralei electrice de termofica- 
re de 1 000 MW de la una din por
țile Craiovei. Acest eveniment a 
fost marcat la cota cea mai înaltă 
a construcțiilor din țara noastră. Pe 
gura coșului de 200 m înălțime a 
urcat spre cer cel dintîi fir de fum 
produs de focul aprins pentru pri
ma oară în cele două cazane de cîte 
510 tone aburi pe oră, la 216 atm. 
și 545 grade temperatură.

— Care este semnificația acestui 
moment — l-am întrebat pe tov. 
ing. Alexandru Curelaru, directorul 
general al Centralei electrice de 
termoficare Craiova.

— Nu-mi amintesc precis, dar 
cred că acesta este al 15-lea ca
zan la aprinderea căruia particip.

Paul DIACONESCU 
Victor DELEANU

an de la în-

succes se a- 
constructori-
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Orașul este un fenomen 
social complex ; viata so
cială înaintată ce se des
fășoară aici se caracteri
zează prin acceptarea unor 
norme specifice de compor
tament, atitudini, tinută, 
maniere, urbanitate, meni
te să asigure un contact 
armonios și diferențiat cu 
mediul ambiant, în scopul 
unei transformări ascen
dente a omului, al afinării 
și rafinării sale lăuntrice 
și exterioare.

Pe parcursul integrării 
lor în viața orașelor, miile 
de cetățeni veniți de la 
sate la „chemarea" indus
triei înregistrează unele 
explicabile dificultăți de a- 
daptare, care se traduc 
printr-o întreagă gamă de 
abateri de la și de necon- 
formări la normele de con
duită socială caracteristi
ce mediului citadin.

Există un moment deo
sebit de dificil în acest 
proces, o primă perioadă

Prima parte a anchetei 
a apărut în numerele 7389 
și 7391 ale ziarului nostru.

(Continuare în . pag. a V-a)
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Aspect de Io concertul festiv susjinuf 
de Orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „George Enescu", sub conduce
rea maestrului Antonin Ciolan. A fost 
prezentată Simfonia I ir. Mi bemol ma

ior de George Enescu

nie), director la B.B.C., prof. Vic
tor Giuleanu, rectorul Conservato
rului „Ciprian Porumbescu" din 
București, Joseph Vlach (Ceho
slovacia), conducătorul Cvartetu
lui „Vlach", Hans de Roo (Olan
da), directorul Filarmonicii din 
Haga, prof. Nina Petrovna Eme- 
lianova (U.R.S.S.), dirijorul Napo- 
leone Annovazzi (Italia), prof. Ma
ria Wilkomirska (Polonia), prof. 
Fritz Ehlers (R. D. Germană), De 
Gontaut Biron (Franța), președin
tele Concursului internațional 
„Margueritte Long-Jacques Thi- 
baud", pianistul Antonio di Raco 
(Argentina), compozitorul Rolf Lie
bermann (R. F. a Germaniei), di
rectorul general al Operei din 
Hamburg, prof. Olga Nikolaevna 
Blagovidova (U.R.S.S.), prof. Maria 
Borcic (Iugoslavia), prof. AmadeUs 
Webersinke (R. D. Germană), com
pozitorul Gheorghe Dumitrescu 
(România).

Deschizînd adunarea, președintele 
Comitetului de organizare al celui 
de-al IV-lea Concurs și Festival in
ternațional „George Enescu" a sa
lutat prezența conducătorilor de 
partid și de stat, a adresat un 
salut de bun venit oaspeților 
de peste hotare și urări de suc
ces tinerilor participanți la concurs 
sosiți de pe diferite meridiane. Ca 
și cu prilejul edițiilor anterioare — 
a spus vorbitorul — și cea actuală 
va pune în valoare intensitatea 
vieții artistice din țara noastră, 
nivelul școlii muzicale românești, 
al creației 'compozitorilor români 
aparținînd tuturor generațiilor, 
tuturor școlilor, al artei interpre
tative slujite de elemente al căror 
talent și-a găsit recunoașterea nu 
numai în cuprinsul patriei lor, dar 
și peste hotare. încrederea expri
mată de scumpul nostru George 
Enescu, în urmă cu aproape 40 de 
ani, în destinele muzicii românești, 
și-a găsit confirmarea totală. Acea 
încurajare și acele mijloace de 
manifestare care lipseau dezvoltă
rii talentelor — așa cum cu amără
ciune constata el atunci — sînt 
dăruite pe deplin astăzi în' condi
țiile noi de viață ale poporului.

Cinstind amintirea lui George 
Enescu, noi aducem tributul admi
rației, impus de geniul său, și 
totodată pe acela al prețuirii 
pentru iubirea fierbinte purtată 
patriei sale pe care, cum mărtu
risea curînd după întîiul război 
mondial, o dorea tămăduită de 
acele „nevoi sociale" pentru care 
cerea „o grabnică și imperioasă 
soluționare". Personalitatea și ope
ra lui, inspirată din tezaurul 
creației poporului său, sînt purtă
toarele’ unui nobil mesaj de iu
bire, dreptate, prietenie, pace. 
Pentru tot ce marele nostru com
patriot a dăruit patrimoniului 
național și universal al artei mu
zicale — a încheiat vorbitorul — 
pentru atașamentul său arătat 
idealurilor superioare ale umani
tății, noi și dumneavoastră și toate 
conștiințele înaintate ale lumii îi

(Continuare în pag. a IV-a)

de adaptare care este cea 
mai grea. Această perioadă 
de început se caracterizea
ză prin situația de „vid 
social" în care se află la un 
moment dat insul provenit 
de la tară. Prin însuși fap
tul desprinderii de sat el 
încetează să mai fie un ru
ral, dar nu este încă un 
orășan.

me pe ruralii tineri și nu 
pe cei maturi.

Este îndeobște cunoscut 
admirabilul bun simt al ță
ranului, cuviința, măsura 
lui în toate, respectul de 
care dă dovadă fată de sine 
și de alții.

Spre deosebire de acești 
inși structurați sufletește, 
unii tineri manifestă ade-

anchetă socială

Uneori, „momentul" a- 
cesta este scurt, procesul 
de adaptare se desfășoară 
normal, fiind favorizat de 
o serie întreagă de factori 
pe care-i vom analiza în 
cele ce urmează. Alteori 
însă el înregistrează unele 
„accidente", care traduc o- 
biectiv tot atîtea dificul
tăți de adaptare.

Din capul locului preci
zăm că ancheta noastră vi
zează doar o categorie „de 
vîrstă" dintre ruralii care 
se stabilesc la oraș, și anu-

sea, în condițiile transplan
tării în alt mediu, cel ci
tadin, unele dificultăți de 
adaptare.

Să exemplificăm referin- 
du-ne la orașul Brăila.

Industrializarea a ocazio
nat o deplasare masivă a 
populației rurale spre 
acest oraș. Cifrele statisti
ce indică pentru ultimele 
două decenii o creștere a 
populației cu 48°/o — de la 
95 000 locuitori în anul 1948, 
la 143 000 azi — spor reali
zat în mare parte prin

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Norve
gia, o delegație a Partidului Co
munist Român a făcut o vizită în 
Norvegia, în perioada 25 august—31 
august a. c.

Din delegație au făcut parte to
varășii : Paul Niculescu-Mizil,
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Vasile Patilineț, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu, adjunct 
secție la C.C. al P.C.R.

Membrii delegației au 
rașul Oslo și regiunea 
cu care prilej au cunoscut diferite 
aspecte ale vieții economice, so
ciale și culturale din Norvegia.

In cursul vizitei, delegația P.C.R. 
a avut întîlniri și convorbiri la 
Comitetul Central al P.C. din Nor
vegia cu tovarășii : Reidar Larsen, 
președinte al partidului, Just 
Lippe și Ivar Lie, secretari ai C.C., 
Arne Jorgensen, Ester Bergerud, 
Rolf Nettum, Arne Rettersen, Ei- 
vind Wik, membri ai secretariatu
lui PIC. din Norvegia.

In cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă tovărășească, 
de cordialitate și înțelegere re
ciprocă deplină, părțile s-au in
format în legătură cu activitatea 
celor două partide, au făcut un 
schimb de păreri privind proble
mele de interes comun, precum și 
problemele actuale ale mișcării co
muniste și muncitorești 
nale.

Reprezentanții P.C.R. 
Norvegia au reafirmat 
și punctele de vedere cuprinse în 
comunicatul comun cu privire la 
vizita delegației P.C. - din Norve
gia’ în Republica Socialistă Româ
nia, dat publicității în octombrie 
1966.

Actuala vizită, întîlnirile 
membri ai P.C. din Norvegia, 
activiști de partid, convorbirile 
vute cu conducerea partidului 
dat posibilitate delegației P.C.R. să 
ia cunoștință nemijlocit de activi
tatea desfășurată de comuniștii 
norvegieni, pentru garantarea in
dependenței țării și a păcii, pen
tru înfăptuirea unui regim popu
lar, în care oamenii muncii să se 
bucure de drepturi economice, so
ciale și culturale mai largi.

de șef de

vizitat o- 
Hedmark,

internațio-

și P.C. din 
concluziile

cu 
cu 
a- 
au

Delegația P.C.R. a exprimat sen-, 
timentele de solidaritate interna- 
ționalistă ale comuniștilor români, 
ale întregului popor român, față 
de lupta neobosită a P.C. din Nor-, 
vegia pentru înfăptuirea unității 
de acțiune a clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor înaintate și demo
cratice, pentru progres ’ social, 
prosperitate și pace.

Delegația Partidului Comunist, 
Român a înfățișat reprezentanților 
P.C. din Norvegia preocupările 
actuale ale comuniștilor, ale în
tregului popor român, consacrate 
înfăptuirii obiectivelor stabilite de 
Congresul al IX-lea al Partidului, 
progresului economic și social-cul
tural al țării, creșterii nivelului de 
trai al oamenilor muncii;

Reprezentanții P.C. din Norvegia 
și-au exprimat 
țuirea față de 
care are loc în 
tă România și 
substanțiale înregistrate de poporul 
român în construcția socialistă.

Cele două părți au relevat ma
rea însemnătate pe care o au în 
prezent mobilizarea și unirea tu
turor forțelor revoluționare, demo
cratice și progresiste, întărirea so
lidarității de luptă a întregului 
front antiimperialist, în vederea 
zădărnicirii planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste, în primul 
rînd ale imperialismului american, 
pentru victoria idealurilor de in
dependență națională, democrație, 
pace și securitate în lumea în
treagă.

Condamnînd războiul agresiv1 
dus de S.U.A. în Vietnam și esca
ladarea lui continuă, reprezentan
ții celor două partide au reafir
mat solidaritatea deplină a P.C.R. 
și P.C. din Norvegia cu R. D. Viet
nam și Frontul Național de Eli
berare, cu lupta eroică a poporu-, 
lui vietnamez pentru libertatea și 
independența patriei sale. Este ne
cesar să înceteze imediat și 
necondiționat bombardamentele 
S.U.A. asupra R. D. Vietnam, să 
se pună capăt agresiunii ; poporul, 
vietnamez să fie lăsat să-și ho
tărască singur soarta, fără amestec 
din afară.

satisfacția și pre- 
dezvoltarea rapidă 
Republica Socialis- 
față de progresele

(Continuare în pag. a V-a)

PUNCTE DE
ATRACȚIE
LA SALONUL T.V.

DEBUTUL TELEVIZIUNII 
ÎN CULORI

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

rate de baza tehnico-eco- 
nomică a noii profesii. Dar, 
și aspecte legate de planul 
comportării - individuale și 
sociale, determinate de pro- 

, ' cesul inexorabil al destră
mării unor forme tradițio
nale și al creării unor noi 
forme de comunitate — ne 
spune Gheorghe Cocioabă, 
președintele Tribunalului 
din Brăila. Ele se traduc 
prin frămîritări psihice, di-

transferări din mediul ru
ral.

Această populație nouă a 
pătruns în oraș, în general 
pe două căi : 1) prin școlile 
profesionale ce funcționea
ză pe lingă uzine și marile 
combinate. (Numai un sin
gur grup școlar, cel de Pe
trol — Chimie, de pildă, 
pregătește anual 1 500 cadre 
calificate) ; 2) prin șantie
rele de construcții indus
triale și civile (căci odată ficultăți de adaptare la no- 
cu edificarea unei noi in
dustrii, Brăila și-a schim
bat și înfățișarea urbanis
tică, modernizîndu-se).

în oraș tinerii muncitori 
proveniți de la țară suferă 
un proces de adaptare, pe 
de o parte, la noul loc de 
muncă — uzină, fabrică, 
șantier — iar pe de altă 
parte, la condițiile noi cre
ate de existența urbană.

— Procesul de integrare 
adaptativă comportă mai 
multe aspecte, dintre care, 
desigur, unul profesional, 
constînd în instruirea și 
formarea noilor cadre în 
vederea dobîndirii unei ca
lificări de specific indus- L 
trial, sau a însușirilor gene- (Continuare în pag. a Il-a)

ile situații sociale, manifes
tări negative în legătură 
cu însușirea normelor de 
bună conviețuire socială, ce 
merg de la simple contra
veniente sau infracțiuni de 
mai mică gravitate pînă ‘la 
acte infracționale grave, 
care lezează ordinea socia
lă și-i pun pe făptași în 
conflict cu legea.

— S-ar părea că o primă 
dificultate de adaptare, și 
încă de ordin obiectiv, o 
constituie chiar procesul 
rapid de schimbare pe ca- 
re-1 suferă azi orașul —

Petre PINTILIE

După asalturile masive ale publicului pa
rizian la Tezaurul lui Tutancamon, cel mai 
atractiv spectacol de toamnă 
zieni îl oferă al treilea Salon 
de radio, T.V. și electroacustică.

Vedeta numărul unu de la 
sailles, unde vor concura pînă la 10 septem
brie peste 200 de firme din 11 țări, este 
televiziunea în culori.

Tendințele prezentului Salon converg către 
miniaturizarea și simplificarea aparatelor 
de radio și televiziune, magnetofoanelor. 
Televizoarele portabile alb-negru cîștigă tot 
mai mulți simpatizanți, după cum și cele 
care... supraveghează garajele și antrepo
zitele, acelea care vor fi utilizate în circu
lația rutieră de mîine. Cu titlu experimen
tal, o cameră de televiziune și o antenă 
pentru controlul automat al circulației au
tomobilelor prin radar, instalată lingă Sa
lon, calculează pentru vizitatori densita
tea circulației în jurul Salonului, le comu-: 
nică viteza și numărul vehiculelor care trec. 
Numeroase dispozitive de acest tip vor fi 
instalate în viitor în Paris. Ele vor ali
menta cu date un centru de calcul electro
nic, care va dirija stopurile din capitală.

Sutele de mii de vizitatori ai Salonului sînt 
atrași îndeosebi de cutia magică a culorii. Pe 
zeci de ecrane în culori se vizionează emi
siuni în direct sau filmate — de la Arca 
lui Noe pînă la parada modei sau geneza 
unui tablou. Primele impresii, primul exa
men tehnic pentru aparatele franceze; ima
gine clară, de o calitate excelentă, culori de 
mare stabilitate. Emisiunile în culori dema
rează oficial în Franța la 1 octombrie ; cite 
12 ore săptămînal. Cele de la Salon nu sînt 
decit o avanpremieră. Telespectatorii fran
cezi se vor delecta cu imaginile multicolore 
ale aparatelor naționale, datorate invenției 
lui Henri de France, creatorul sistemului 
SECAM.

Și alte țări europene s-au lansat în „bă
tălia" aparatelor de televiziune în culori; 
Anglia va transmite regulat emisiuni în 
culori începînd din decembrie. La fel și 
Olanda. Republica Federală a Germaniei a 
început la sfîrșitul lunii august, folosind 
sistemul PAL, adoptat și de alte țări vest- 
europene. U.R.S.S., care a adoptat sistemul 
SECAM, va începe la 3 noiembrie.

pentru pari- 
internațional
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și are perfectă

este opera ame- 
omului aplicată

ori- 
sînt 
un 
au

de 
pre-

Stagiunea 
construc
torilor ?

Mare iftigedte la TeatrulMarelfugedie la Teatrul Mic. 
Se dă în spectacol întreprinderea 
de construcții fi reparații Bucu
rești. Tovarășii de la această în
treprindere au angajat executa
rea lucrărilor de reparații capitale 
la clădirea teatrului. La corpul 
administrativ (birouri, cabine, 
sala de repetiții) reparațiile tre
buiau terminate la 30 iunie 1967. 
Datorită lipsei de organizare a 
șantierului, aprovizionării defec
tuoase cu materiale fi utilaje etc., 
nici în prezent tiu s-au terminat 
lucrările. Sala aflîndu-se în repa
rații, repetițiile la piesele din vii
toarea stagiune n-au început. Ce 
părere au constructorii ? Să răs
pundă deschis. Fără să 
teatru.

Examen
repetat

joace

Examenul scris la matematică 
pentru admiterea în liceele din 
regiunea Argeș a fost anulat. In
spectorul M. Enache, de la secția 
de învățămînt a Sfatului popular 
raional Rm. Vîlcea, în prezența 
reprezentantului secției de în
vățămînt a sfatului popular regio
nal, E'. Fotolescu, a înmî- 
năt plicurile secretarului li
ceului din Brezoi cu două zile 
mai înainte. Președintele comisiei 
de examinare de la liceu, con- 
statînd că plicul fusese deschis, a 
anunțat secția raională de în
vățămînt. De la Drăgășani, șeful 
secției de învățămînt a anunțat 
și' el regiunea că unul dintre can- 
didații de aici cunoștea pro
blema cu două zile înainte, de la 
Rm. Vîlcea. S-au întocmit alte su
biecte. Examenul se repetă. Pro
curatura a început cercetările. 
Vom reveni cu amănunte.

Fără felinar
Legea circulației prevede ca 

vehiculele cu tracțiune animală 
să poarte, pe timp de noapte, 
un felinar aprins. O măsură justă, 
care, din păcate, nu e totdeauna 
respectată. Intr-o seară, pe șo
seaua Nuntași-Tariverde (Dobro- 
gea) autocamionul 21-Db-672, 
condus de șoferul llie Turcu, a 
ciocnit o căruță care circula In 
aceeași direcție. Cauza acciden
tului : lipsa felinarului la căruță 
fi neatenția șoferului. In urma 
ciocnirii a fost accidentată Elena 
Mitroi, aflată in căruță. Șoferul 
a transportat victima la spital, 
apoi s-a dus acasă, fără să a- 
nunțe miliția de producerea ac
cidentului. A doua zi a fost iden
tificat. Victima a decedat. Cer
cetările continuă.

Jocul „de-a 
imputația“

Orice gospodar, știe, „cu ochii 
închiși", ce lucruri are în ogradă, 
întreprinderea „Electroprecizia" 
Săcele (Brașov) ' a emis o dispo
ziție de reținere la 4 salariați 
pentru suma de 155563 lei — 
prejudiciu adus avutului obștesc. 
Cei patru salariați au făcut con
testație la tribunal. După cîtva 
timp, „Electroprecizia" a comu
nicat tribunalului că de fapt pre
judiciul este de 433 298 lei, dar 
după 16 zile rectifică: paguba 
este 1650 106 lei. Toate acestea 
au determinat instanța să dispună 
efectuarea unei revizii de fond 
la întreprindere. în urma aces
teia, întreprinderea comunică: 
prejudiciul este de... 10140 lei. 
Judecind cauza, instanța a con
statat că cei 4 salariați' sînt ne- 
vinovați. Conducerea ' „Electro- 
preciziei" n-a declarat recurs. Cu 
ajutorul justiției a pus ordine în 
evidența gospodărească. ■ Mare 
lucru.

în 1968. Întreprinderea de in- , 
dustrie locală-..,Metalurgica"
București .va. acoperi doar ■jumă- .| 
tate din necesarul (solicitat de. , 
comerț) de mașini de tuns. O , 
altă ■■ întreprindere^, de- industrie.,„| 
locală, din Timișoara, a anunțat ' . 
comerțul că, pentru anul viitor, 
și-a propus să micșoreze, producția ] 
de pensule- de-ras. lată, .deep, 
condiții pentru sporirea contin
gentului de bărboși și pletosi. 
La brice care e situația ? în 
orice caz, e mai bine să nu vă 
certați cu frizerul.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRlțA
Ștefan DINICA ...

cu sprijinul corespondenților 
Sein teii"
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Măgurile Branului văzute de la castelul Bran
Foto : Gh. Vințilă

xistă practica de veche 
tradiție și larg răspîndi- 
tă în arhitectura con
temporană, de a atrage 
pe cei mai talentați, pe 

iscusiți și capabili pro- 
în rezolvarea marilor 
a edificiilor reprezen- 
temelor dificile, prin 

organizarea de concursuri publice. 
Asemenea manifestări — prezente și 
la noi în tară încă de la sfîrșitul 
secolului trecut — îmbină în mod 
fericit căutarea celor mai bune so
luții pentru temele date cu declan
șarea unei emulații printre specia
liști. promovînd si certificînd cu au
toritate valorile autentice, oferind 
prilejuri de prestigioasă afirmare 
pentru arhitectii și inginerii tineri.

Este semnificativ faptul că de 
multi ani în documentele de partid 
și de stat sînt cuprinse îndemnuri, 
organizarea de concursuri în proiec
tare este susținută și încurajată. La 
Consfătuirea pe tară a lucrătorilor 
din construcții, tinută în februarie 
1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
arăta că ..va trebui ca în viitor să 
se extindă organizarea de concursuri 
pentru proiectarea unor lucrări de 
mare, amploare, inclusiv a unor an
sambluri de locuințe si cartiere, 
concursuri la care să participe insti
tute si proiectanti din întreaga tară. 
Aceasta este o condiție a promo
vării noului în arhitectură și în con
strucții. a afirmării ideilor si solu
țiilor celor mai avansate, a stimu
lării inițiativei creatoare a proiec- 
tantilor si arhitectilor". Trebuie să 
arătăm că. urmînd indicațiile de 
mare însemnătate ale conducerii de 
partid si de stat. în toate comparti
mentele sectorului construcțiilor au 
fost initiate în ultimii ani un nu
măr tot mai mare de concursuri.

Rolul concursului este. în primul 
rînd. de a asigura o bază cît mai 
largă în selecția operată. Sistemul 
actual de organizare din sectorul 
construcțiilor face ca. în mod obiș
nuit. beneficiarul să nu poată co
manda o lucrare decît proiectantului 
cu care se află în subordinea ace
luiași for executiv. De exemplu. In
vestițiile unui sfat popular regional 
se realizează numai după proiectele 
respectivei direcții regionale pentru 
sistematizare, arhitectură si proiec
tarea construcțiilor, investițiile unui 
minister — dună proiectele institu
tului de proiectare departamental. 
Fără îndoială.' din punct de vedere 
organizatoric, pentru operativitate, 
mai ales în domeniile care reclamă 
o specializare accentuată, este bine 
să fie asa. Pe de altă parte însă, un 
asemenea sistem îl determină pe be
neficiar să accepte ceea ce i se dă. 
îi îngrădește posibilitățile de alegere. 
Tocmai de aceea inițierea de con
cursuri publice. prin participarea 

presupun ele.

maicei 
fesioniști 
obiective, 
tative, a

împiedică ducerea pînă Ia capăt a 
unor idei, desăvîrsirea soluțiilor. Da
torită termenelor mai ample, carac
terului stimulativ al însăși compe
tiției. participantii la concursuri au 
ocazia si se străduiesc să aplice în 
lucrările lor cele mai noi. mai va
loroase cuceriri ale contemporanei
tății. să-si desfășoare toată pricepe
rea si imaginația, pentru obținerea 
unor rezultate cît mai bune. Con
cursurile constituie o excelentă 
școală a măiestriei profesionale.

Pe măsură ce practica organizării 
de concursuri capătă amploare, res
ponsabilitatea socială a inițiatorilor 
se accentuează. Respectarea severă

Gradina botanica
din lași
J?e ,'verscintul „Dum- plexul da 

dubla.
' . La crearea

ză o grădină botani- grădini botanice din 
că de mari proporții. Iași acordă un ajutor 
Prof. univ. Emilian substanțial grădini-

brava Roșie' ăl Co- 
poului se amenajea-

■ere se va
1 •

I

serviciului
cuprinde plante în e- 
voluția lor de la alge 
și pînă la monocoti- 
ledonate) și cea or
namentală, unde vor 
predomina tranda- 

.. ..it ___ __ , stînje-
rești și Cluj, Insti- neii, lalelele etc. La 
tutui de cercetări executarea lucrărilor 
hortiviticole, precum 
șl D.R.E.F. Iași, care 
pun la dispoziție 
material săditor și 
semințe de plante și 
arbori rari. Grădina 
botanică ieșeană în
treține, totodată, le
gături cu circa 700 
de grădini botanice 
din străinătate, de 
unde a primit se
mințe pentru circa 
13 000 de plante exo
tice.

In acest an s-au în
cheiat lucrările de 
plantare a unui gard 
viu în jurul a circa 
64 ha, unde s-au a- 
menajat primele sec
ții: taxonomică (care

noii

Topa, directorul a- 1® similare din Bucu- firii, bujorii, 
cestei instituții știin
țifice, ne informează 
că noua grădină bo
tanică ieșeană se va 
întinde, în final, pe o 
suprafață de apro
ximativ 180 ha și va 
fi compartimentată pe 
numeroase secții cu 
profil didactic, eco
nomic, estetic, fito- 
geograiic experimen
tal, dendrologic 
Pînă în prezent 
construit 
complex 
în suprafață de 
mp, prevăzute

au contribuit și stu
denții Universității 
„Al. I. Cuza'.

Specialiștii care 
amenajează grădina 
botanică 
fac, în 
studii și
pedologice, 
geologice, geobota- 
nice, 
etc., 
sarea
ții, avîndu-se în ve
dere valorificarea 
condițiilor naturale 
de relief, sol, ape 
freatice.

din Iași 
continuare, 
măsurători 

hidro-

aici 
de

etc. 
s-au 

un 
sere, 
3 000 

cu
încălzire centrală și 
instalații de aerisi
re automată, precum 
și un bloc adminis
trativ. In viitor, corn-

panților. Cum se explică aceasta ? 
„Se ajunge uneori în situația ca lu
crări importante să fie proiectate de 
unități care nu au posibilitatea să 
le efectueze în bune condiții", a 
menționat arh. Aurelia Teodorescu 
din C.S.C.A.S. Afirmații asemănătoa
re sînt cuprinse și în luările de cu- 
vînt ale altor vorbitori. Prof. arh. 
Ascanio Damian, rectorul Institu
tului de arhitectură, a subliniat 
că, din păcate, „cele mai impor
tante obiective realizate la noi 
nu au constituit obiectul vreunui 
concurs". Pare de neînțeles cum de 
este posibil ca beneficiarul unei 
Construcții să prefere însușirea for-

prestat
Lascăr SEBASTIAN

ridicări topo 
pentru ampla- 
celorlalte sec-

Manole CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii"

Cerinfele vieții moderne impun, mult 
mai mult decît în trecut, contactul cu 
tot felul de semeni și în tot felul de 
împrejurări. In zilele legiuitelor noastre 
vacanfe, plăcerea, ba chiar și odihna 
le găsim în mișcare, în schimbarea pei
sajelor, în cunoașterea a cît mai mulți 
obraji 
modern are mai multă nevoie și se 
folosește mai mult ca altădată de tre
nuri, de hoteluri, de restaurante, de 
magazine. Și are nevoie, firește, de 
omul care, în aceste întreprinderi, e 
pus Să-l deservească.

Despre omul acesta și despre înda
toririle lui precise, clare și frumoase, am 
vorbit nu o dată, eu și nenumărafi alții. 
Dar cum, din păcate, omul acesta nu 
totdeauna își înjelege datoria așa cum 
se cuvine, o încalcă și, încălcînd-o, ne 
face de ocară, nu vom osteni de-a ne 
întoarce iar și iar la tema spinoasă, și 
totuși limpede, a bunei deserviri.

Intri în restaurant. Cu familia. Me
sele sînt toate ocupate. Sîntefi dispuși 
să așteptați, în nădejdea că se va libera

noi. în felul acesta, omul

o masă, aici sau colo. In adevăr, iată 
un grup care s-a ridicat să plece. Chel
nerul strings de la masă, Vă apropiafi, 
tu și ai tăi. Oare chelnerul, dereticînd 
mai departe, n-ar putea să vă ureze : 
„Bine ați yenitl" Sau poate va spune: 
„buafi loc, vă rog. Să mă iertați numai 
un moment, pîriă string*. Ar fi o exa
gerare î Să admitem, Insă n-ar fi prea 
mult dacă v-ar adresa o ușoară încli
nare a capului, in chip de salut și ar 
schija un surîs optimist, ca să arate 
că e „bucuros de oaspeți". Aș I Dum
nealui, fără să sufle o vorbă, se 
încarcă de farfurii și de facîmuri, după 
ce firimiturile mesei' rămăSe de la pre
cedent'! vi le aruncă vouă pe haine și 
pantofi, și vă întoarce un> spate de 
toată frumusețea. Voi, musafirii, rămîneți 
perplecși. Cel puțin un sfert din buna 
dispoziție cu care ați intrat In restau
rant s-a dus. Unde mai pui că atare 
lipsă, chiar de la primire, a unui mi
nim de solicitudine anunță catastrofă 
ce va urma I Chelnerul acesta — să-i 
zicem pe 
trîntească 
să fi-o 
aerul că, 
voare. Și

meni, pîriă string*. Ar fi o exa- 
? Să admitem. Insă n-ar fi prea

. al lucrărilor primite. La un con
curs organizat în octombrie 1965 de 
Sfatul popular al orașului Bucure' . 
pentru elaborarea în faza de deta
liu de sistematizare a unui ansam
blu de locuințe, nu s-a prezentat 
nici un concurent; două competiții 
lansate în octombrie 1966 de Mi
nisterul Energiei Electrice („Funda
ții prefabricate pentru stîlpi meta
lici la linii electrice aeriene" și „A- 
limentarea cu curent continuu a tu
burilor fluorescente și a baloanelor 
cu vapori de mercur") au ' întrunit 
doi, respectiv un participant etc. O 
astfel de participare nu putea fi 
de natură să mărească interesul be-

VALOAREA Șl EFICIENTA

nelimitată pe care o
poate completa în mod fericit si îm
bunătăți procedeele de elaborare a 
proiectelor-.. - ' __

Documentațiile realizate în unită
țile de proiectare se leagă de un 
anumit ritm, de existenta unor ter
mene strînse. ceea ce

(Urmare din pag. I)

de multe ori

a disciplinei de concurs, competenta, 
exigența și obiectivitatea juriilor 
sînt factori a căror stăpînire tre
buie să devină tot mai riguroasă. 
Valorificarea deplină a rezultatelor, 
aplicarea lor în proiectarea efectivă 
apar drept chezășii ale utilității, ale 
sensului existentei concursurilor ; ca 
în orice alt domeniu, aprecierea ros
tului acestora se face în funcție de 
eficienta obținută. O consfătuire or
ganizată nu de mult de C.S.C.A.S. a 
avut drept scop tocmai analiza efica
cității concursurilor în proiectare. 
Atît din informarea prezentată 
si din cuvîntul narticinantilor 
desprins numeroase critici care 
îndreptățesc să credem că activita
tea ce a constituit obiectul analizei 
nu a reușit să se ridice încă la ni
velul scontat. ..Se poate afirma — 
se spune chiar în informare — că 
modul în care se desfășoară acțiu
nea de organizare a concursurilor în 
proiectare este necorespunzător, ceea 
ce face ca ele să nu răspundă sco
pului pentru care au fost inițiate". 
Din datele prezentate rezukă că în 
anii 1965—1966. din totalul de 52 de 
concursuri planificate, numai 27 au 
fost lansate ; dintre acestea, numai 
o parte au fost judecate, iar în ce 
privește valorificarea rezultatelor, 
prin aplicarea lor în proiectare, nici 
măcar nu existiî o evidentă precisă.

Aspectele semnalate denotă ma
nifestarea unui interes scăzut din 
partea organizatorilor și a partici-

cit 
s-au 

ne

tuită a soluției oferite de instituția 
de proiectare cu care se află în re
lații de colaborare, organizării unui 
concurs care să-i ofere posibilitatea 
alegerii celei mai ingenioase dintre 
propunerile prezentate de către ar- 
hitecții și inginerii din întreaga 
tară. Faptul denotă fie comoditate 
— căci, orice s-ar spune, organiza
rea unui concurs public dă mai mul
tă bătaie de 
nui contract 
încredere în 
participanți, 
mai sus, un 
cal. El dovedește totodată că mai 
există conduceri de instituții care se 
lasă înrîurite de ambiția unor sne- 
cialiști de a se afirma prin proiec
tarea cu orice 
reprezentative, 
fi întrecuți în 
potrivesc ideii 
beneficiarul este singurul în drer-4 
să hotărască, el nu are întotdeauna 
un punct ferm de vedere, lăsîn- 
du-se cu ușurință convertit.

Caracterul neinteresant al unor 
teme, lansarea lor cu întîrziere, pre
miile uneori nestimulative fac ca 
pici participarea la concursuri' să 
nu fie deosebit de susținută. în ma- . 
terialul prezentat la consfătuire se 
arăta că, nu o dată, juriile au fost 
nevoite să renunțe la judecarea u- 
nor asemenea întreceri datorită nu
mărului mic sau nivelului mediocru

cap decît încheierea u- 
de proiectare — fie ne- 
posibilitățile virtualilor 
fie, așa cum arătam 
exagerat patriotism lo-

preț a unor edificii 
Temîndu-se că vor 
măiestrie, ei se îm- 
de competiție. Deși

neficiarului pentru scoaterea de lu
crări la concurs. Numai că vina o 
purtau, după cum a reieșit din dis
cuții, tot organizatorii, lipsa lor de 
orientare în alegerea temelor, pro
gramarea calendaristică a competi
țiilor, fixarea termenelor și a pre
miilor.

Majoritatea vorbitorilor au subli
niat că deficienta esențială a ac
tualului sistem de organizare a con
cursurilor constă în aceea că, după 
acordarea premiilor, lucrările câști
gătoare nu sînt continuate prin pro
iectare de detaliu și execuție. Nu
mai în. anii 1965—1966 s-au alocat de 
către diverși beneficiari peste 3 mi
lioane lei pentru organizarea de 
concursuri. Care este eficienta fon
durilor alocate — din care numai "o 
parte a fost cheltuită ? De ce să se 
considere că laureatii competițiilor 
trebuie să se mulțumească cu re
compensa materială ce li se atri
buie ? Oare ei nu au dreptul să vadă 
realizate lucrările cu care au cîști- 
gat un concurs public ? Și nu toc
mai în scopul de a se realiza o lu
crare se instituie concursul ?

în prezent, chiar în acele cazuri — 
puține la număr — cînd proiectele 
premiate sînt valorificate în proce
sul elaborării unor documentații teh- 
nico-economice, autorii nu sînt che
mați să coordoneze în continuare de- 
săvîrșirea propriilor lor idei. Este o 
anomalie favorizată de însuși regu-

lamentul de organizare a concursu
rilor care nu prevede, pentru orga
nizatori, obligația de a aplica lucră
rile cele mai merituoase în proiec
tare și nici dreptul autorului de a-și 
păstra paternitatea asupra proiectu
lui. Dezlegați de orice răspundere, 
organizatorii se mulțumesc, de obi
cei, cu aceea că și-au realizat „pla
nul de concursuri", iar proiectarea 
investiției în cauză se desfășoară ca 
și cum competiția nici n-ar fi avut 
loc. Urmarea este câ concursurile își, 

, pierd sensul; ele sînt privite ca sim
ple. ocazii de a obține un venit su
plimentar, care nu angajează cu ni
mic pe organizatori și nici pe parti
cipanți. Eforturile concurenților . se 
irosesc în . van, se pierd idei și so-

H >. Iuții prețioase, fără ca cineva să fie 
tras la răspundere.

Este inexplicabil faptul că în in
formarea prezentată de către iniția
torii consfătuirii nu se insistă asu
pra acestui aspect fundamental pen- 
~tru redresarea eficacității generale a 
concursurilor. Starea de lucruri sem
nalată era cunoscută de către repre
zentanții C.S.C.A.S., o dovadă e în
suși faptul că dintre vorbitorii care 
au făcut referiri la aceasta, mulți de
țin funcții de răspundere în cadrul 
comitetului. „Realitatea este — ne-a 
spus și ing.. Nicolae Popovici, șeful 
sectorului profilare din C.S.C.A.S. — 
că noi știam toate aceste lucruri. Dar 
orice încercare de a institui forme 
realiste, eficiente de. continuare de 
către autori a proiectării — autori 
veniți, de obicei, din alte instituții și 
chiar din alte orașe și avînd, la rîn- 
dul lor, sarcini curente de producție 
— vine în contradicție cu prevederi 
ale legislației economice în vigoare". 
Legislația nu este un dat absolut ri
gid, acele elemente ale ei care nu 
mai corespund realității pot și tre
buie să fie modificate, îmbunătățite. 
Ele nu își justifică rostul decît în 
măsura în care corespund fenomene
lor vieții, căreia sînt datoare să-i o- 
fere un cadru ferm, dar dinamic, 
deschis perfecționării neîntrerupte. 
Comitetul de stat pentru problemele 
organizării producției, muncii și ale 
salarizării, Ministerul Finanțelor si 
celelalte foruri coordonatoare ale 
acestui cadru trebuie să înțeleagă că 
organizarea de concursuri nu poate 
fi asimilată cu activitatea obișnuită 
de proiectare, că, pentru ca ea să-și 
atingă scopul, este necesar să bene
ficieze de înlesniri, de un statut par
ticular, care să coresnundă formei și 
conținutului ei specific.

Concursurile lipsite de finalitate 
sînt o recoltare după care grîul este 
lăsat să putrezească în hambare. Nu
mai executarea proiectelor oferă po
sibilitatea comparării rezultatelor cu 
cele ale proiectării curente, nu
mai atunci se naște criteriul eficien
ței concursurilor, avantajele lor sînt 
puse în deplină valoare, dobîndesc 
putere de convingere, utilitate. Altfel, 
însăși ideea de competiție este mini
malizată, compromisă, ea își pierde 
treptat, rezonanta și prestigiul în
dreptățit de atîtea exemple strălu
cite. Recenta consfătuire a demon
strat încă o dată necesitatea unei se
rioase revizuiri a sistemului actual de 
organizare a concursurilor.

Arh. Gh. SASARMAN

vietu. lata, din numeroase
le exemple care le-am pu
tea da, pe cel al tînărului 
Spînochi Constantin. Venit 
dintr-un sat din raion, a 
lucrat la I.S.C.M. diferite 
munci necalificate. Cu tim
pul s-a calificat la locul 
de muncă devenind lăcătuș; 

' azi lucrează la C.F.A. (Com
binatul de fibre artificiale). 
S-a căsătorit, are copii, par
ticipă la viața obștească.

Intr-adevăr, procesul de 
adaptare este grăbit și se 
rezolvă pozitiv cînd tînă
rul muncitor venit de la 
sat se căsătorește, înteme
ierea unei familii fiind o 
condiție de stabilizare. 
(Mulți dintre cei care ma
nifestă dificultăți în adap
tare aparțin categoriei 
„păsărilor călătoare", a ce
lor care migrează de pe un 
șantier pe altul, de la un 
loc de muncă la altul, ne- 
fixîndu-se nicăieri).

în cazul tînărului căsă
torit, familia ocazionează 

' legături sociale noi, se în-

este de părere procurorul 
șef Negoiță Paraschiv. Mo
dernizarea lui continuă, in
fuzia de civilizație deter
minată de industrializare 

. înseamnă -de fapt ,un per-.
manent mediu, nou, ceea ce 
face ca o confruntare cu

. . această ambianță,: neînce
tat inedită, Xă se prelun
gească indefinit. Din feri- 

.....cire însăși schimbarea este 
cea care acționează ca un 
stimulent, ea este un factor 
de progres.

— Cei mai mulți tineri 
■își rezolvă pozitiv adapta
rea, ne spune tovarășul

I Ionescu Șerbănică, prim
I secretar ăl comitetului o-
'"' Tășenesc U.T.C. -."TrebUie "
I subliniate suflul nou pe ca-

• re-1 aduc . aceștia, ambiția 
I lor de. a șe-'încadra cît mai 
■ ■ - deplin în. atmosfera, de 

muncă a colectivelor, în 
.. . viața orașului; Constatăm 
„ adesea .cum, încă . din "pri- __ ____

mele ,zi]e. tinerii nou--vcniți„ oheagă un cerc de relații, 
| 1? ,oraș, Participă cu însu- în mare măsură prin ale-gere ș. nu necesitate, 

cum se întîmplă la locul de 
muncă. Or, alegerea pre
supune criterii personale 
și preferințe — deci un in
dice individual de conce
pere a vieții.

Sînt însă alții la care 
.schimbarea mediului în
seamnă,legi rea de sub con- 

........... , al satului.

flețire la acțiunile inițiate 
de organizațiile U.T.C. pe 
plan cultural și gospodă
resc. Dar, însăși integrarea 
celor mai mulți dintre ei ca 
cetățeni ai orașului se face

.. într-un
de rapid pentru cei care

- mu cunosc ,spv:j.țyj sșnățos; 
-'■orizontul .nou alI țăranului.' "

Atrage mai ‘ales ătăntia;1 la tfdlul familiei, al satului, 
tmarul venit de la, sat, pri-r Venind în orașul cu mulți

mile sale de oameni, care

mod surprinzător

1 virea lui serioasă asupra

ADAPTAREA CITADINA
par a nu se cunoaște în
tre ei, acești tineri se con
sideră în afara oricăror su
pravegheri și, uneori, sub 
influența nefastă a unor 
haimanale, ajung să intre 
în conflict cu legile, 
manifestînd lipsă de 
viință și respect față de 
societate, fie comițînd alte 
categorii de infracțiuni.

— Mulți dintre ei sînt 
foarte tineri, ajung munci
tori la 17—18 ani, după ab
solvirea școlii profesionale. 
Bineînțeles că nu sînt ma
turizați (nici n-au făcut ar
mata), iar pe de altă parte 
au scăpat de sub tutela și 
supravegherea părinților, 
rămași la țară. In această 
situație un rol important 
îl joacă cercul de prieteni 
în care intră 
care-i 
comportarea și 
Unele cercuri 
procesul adaptării, altele 
îl îngreunează. Nu de mult 
noi am judecat un grup de 
tineri pentru infracțiunea 
de huliganism. Tinerii de- 
licvenți 
fluenta dăunătoare a indi
vidului Cârpo Gheorghe. 
un tip asocial, descompus.

poate

fie 
cu-

tînărul și 
determina 

evoluția, 
ușurează

se aflau sub in-

Fără ocupație precisă, nu
mitul trăia din activități 
inavuabile : făcea contra
bandă, traficînd lucruri 
provenite de la marinarii 
străini, (judecător Elena Tu- 
dose).

Astfel de cazuri extreme 
fac parte dintr-o, să-i zicem, 
„patologie" a adaptării ur
bane, dar cea mai mare 
parte din dificultățile de 
integrare citadină se tra
duc prin abateri ușoare, 
deși nu mai puțin semni
ficative pentru categoria so
cială din care fac parte 
contravenientii.

Este vorba despre mani
festări care sînt expresia 
unor structuri fruste, he- 
diferențiate : de manifes
tarea în public a emoții
lor primare (ură, furie, 
grosolănie), de lipsă de 
stăpînire de sine (gălă
gioșii, indiscreții, cei exa
gerați în gesturi), de cel care 
tulbură liniștea vecinilor 
dintr-o casă.

— Multe din aceste ma
nifestări negative sînt re- 
mediabile prin educație 
— își spune părerea 
Alexandru Coadă, secretar 

comitetului orășenesc

U.T.C. — 
dreptate.

Educația 
liorativă a ___ _ ____
lui însuși și semenilor. Mo
delată după anumite nor
me, ea îl socializează pe 
om, îi fixează tendințele în 
reguli și hotare, ajungînd 
cu timpul să se identifice 
cu un principiu de auto
exigență etică.

Pînă la urmă însăși pro
blema adaptării citadine 
este o problemă de etică. 
Sentimentul moral — fapt 
sufletesc și în același timp 
realitate socială — se afi
nează cu prilejul confrun
tării omului cu exigențele 
unei ambiante complexe și 
diferențiate, își cîștigă nu
anțe noi, superioare.

Aceste nuanțe marchează 
trecerea de la heteronomie 

. la o autonomie morală, prin 
care opritul și obligatoriul 
(ce constituie normele 
cărei morale) nu mai 
impuse din afară, de 
legiuitor extern, ci își 
izvorul în însăși conștiința 
morală internă.

îndeplinirea acestor im
puneri nu se mai face pe

baza emoției primare 
frică (frica față de p__ 
scripția legii), ci în virtutea 
ideii de responsabilitate 
morală care se traduce prin 
sentimentul că ești dator 
să dai socoteală de actele 
tale în fața forului tău in
tim, ce prescrie mulțumi
re adîncă sau căință, co
respunzător cu îndeplinirea 
sau nerespectarea legii mo
rale. Sentimentul moral a- 
junge astfel să fie dictat 
de supunerea noastră no
uă înșine.

Acestea sînt implicațiile 
profunde ale unei pedago
gii civice și sociale care ar 
avea drept scop urbaniza
rea deplină a noilor locui
tori ai orașelor. Căci ur
banizarea, care nu este de
cît . expresia unei cristali
zări adînci a factorilor vie
ții interioare (de cultură) 
și a factorilor de rafina
ment exterior (de civiliza
ție) țintește pînă la urmă 
spre perfecționarea ființei 
umane.

Așadar, recapitulînd, pro
cesul de adaptare cita
dină ridică o serie de pro-

nume : Grobian — o să-fi 
farfuria pe masă sau o 
împingă sub nas, cu 

servindu-te, îți tac' o fa- 
____ , astfel, masa care trebuia să 
fie o agreabilă pettecere familială, a- 
junge, prin grosolănia chelnerului, o 
crescîndă încărcătură de nervi.

Mă întreb: în școlile prin care trec 
oamenii sortiți deservirii publicului ce 
se învață ? Dacă, de pildă, e vorba 
de chelneri, ei sînt învăfafi cum să 
așeze tacîmurile, să dea la masă întîi 
cucoanelor și apoi bărbaților etc., etc. 
Foarte bine. Asta-i partea tehnică a 
meseriei. Și e indispensabilă. Dar despre 
inifiativa personală în solicitudine, des
pre frumoasa demnitate profesională 
de a servi cu grafie, li se vorbește 1 
Și dacă cumva li se vorbește, există 
oare un control care să verifice dacă 
s-a lipit, ceva . de ei ? Și, în mo
mentul angajării, e de-ajuns că se ve
rifică’ hîrtiile noilor venifiî- 
rerea noastră e că nu-i 
impun o cercetare foarte 
a mentalității lor despre 
să se desfășoare o bună 
instruire temeinică extrem 
să. Unii, bunăoară, socotesc că a-și sa- 

clientul, la sosire și la plecare, 
o ploconeală, servilism și că așa 
„nu-i de demnitatea lui* Alții, 

am mai spus, sînt convinși 
servindu-te, , îți fac o fa- 

>. Stranie mentalitate I

pă- 
de-ajuns. Se 
îndeaproape 
cum trebuie 
deservire, o 
de minufioa-

ceva 
cum 

' că, 
voare

Acesta e adevărul care trebuie cunos
cut și respectat de întregul personal — 
de la cel mai mii: la cel mai mare — 

• ■ și anume : că legile bunei deserviri sînt 
1 obligatorii. Toate. Printre ele, demnita

tea, eleganța, solicitudinea nu sînt legi 
de mina ă doua, nici la cheremul și toa
nele unuia sau altuia, astăzi da și mîine 
nu, da pentru clientul pe care-l cîntăresc 
a ti un „barosan* și nu pentru cine li 
se pare a nu fi.

5e impune o grijă permanentă pentru 
stilarea personalului. Și repet : a între
gului personal. Ca să se realizeze acest 
fel trebuie pus la punct un întreg sistem 
de educație activă, adevărate școli ale 
bunelor maniere ale sectorului de de
servire. In chiar cadrul întreprinderilor, 
se pot organiza — și trebuie organizate 
mereu și mereu — lecfii, ținute, cum 
spuneam, de oameni competenfi, de 
oameni care au ceva de spus și de la 
care se poate învăfa ceva. In sprijinul 
principiilor să vină demonstrația prac- 

■ tică, filmul, diapozitivele și, bineînțeles, 
controlul. Cît privește pe cel care nu 
vrea de bună voie ceea ce îi dictează 
prolesiunea, s-o voiască de nevoie. In 
sfîrșit, cînd nici un efort nu dă roade, 
la cei definitiv îndărătnici sau care se 
dovedesc cu desăvîrșire incapabili să-și 
însușească această meserie, ar trebui 
introdus sistemul îndrumării spre alte 
slujbe.

Asta — fiindcă trebuie să facem 
totul, absolut totul, ca oaspetele, clien
tul ori călătorul să n-aibă nimic, ab
solut nimic de sulerit. Să fie servil cu 
mare demnitate, cu supremă solicitu
dine, în stilul cel mai elegant cu pu
tință. In trenuri, hoteluri, restaurante, 
magazine. E în joc obrazul bunei de
serviri.

bleme de ordin psihosocio
logic și etic. El comportă, 
între altele, unele firești di
ficultăți, mai ales pentru 
tineri, dificultăți datorate în 
mare măsură vîrstei, fap
tului că cei în cauză nu au 
încă o experiență de viață, 
că structurarea lor lăuntri
că este încă în curs.

Se impune, deci, ca în or
ganizarea timpului liber al 
tinerilor să se aibă în ve
dere în primul rînd acele 
acțiuni care să le dea pri
lej nu numai de destinde
re, ci și de instruire.

Pentru că rolul unei e- 
ducații realiste și eficiente 
nu constă doar în amen
darea și reducerea dificul
tăților existente, ci. mai a- 
les, în prevenirea lor, în 
înlăturarea cauzelor care 
le generează. Mai mult : 
pentru că este vorba de 
niște tineri în formare, de 
ce nu s-ar acționa de la 
început în sensul edificării 
lor psihice pozitive, pregă- 
tindu-i bunăoară, o dată cu 
calificarea profesională, și 
pentru viața socială a ora
șului ?

Pedagogi avertizați, psi
hologi și sociologi ar putea 
preda acestor tineri, încă 
din școala profesională, 
cursuri de educație cetă
țenească, de însușire a bu
nelor maniere sau chiar 
(de ce nu ?) privitoare la 
ținuta vestimentară, care 
să inițieze pe noii cetățeni

al orașelor asupra unui 
comportament diferențiat 
și civilizat in societate, să-i 
învețe cum să se poarte și 
cum să se îmbrace, dez- 
voltîndu-le bunul gust și 
întărindu-le bunul simț.

Cu atît mai mult cu cit 
adaptarea citadină este 
mult ușurată azi de evolu
ția rapidă a societății noas
tre, care în mersul ei îna
inte arde etapele, micșo
rează durata fazelor inter-, 
mediare. grăbind astfel in
tegrarea. Urbanizarea se 
face azi direct, nu ca în 
trecut prin intermediul an
ticamerei suburbane a ma
halalei. Un tînăr muncitor 
venit de la tară la oraș a- 
junge azi repede și direct 
în contact cu confortul și 
toate facilitățile civilizației.

In această perspectivă e- 
voluția ■ necesităților duce 
la crearea de necesități— 
obligații, după care baia de
vine indispensabilă dar și 
obligatorie, ca și instruc
ția, iar televizorul trezeș- 

alte for- 
comuni- 
domenii

te interesul pentru 
me și mijloace de 
care, pentru alte 
ale culturii.

Rămîn însă _____
lucruri de făcut spre a a- 
juta procesul de adaptare 
citadină. Si printre acestea 
cele mai importante lu
cruri de făcut ni se pai- a 
fi instruirea citadină în 
faza^ școlii profesionale, iar 
după aceea o bună organi
zare a timpului liber.

destule
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La unitățile agricole de stat Vădem și Baldovinești, 
regiunea Galați, se amenajează un sistem de iri
gații pe 1 000 de hectare, unde apa va fi condusă 

prin jgheaburi din beton
Foto : Agerpres

pentru transportul
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discuțiile purtate cu

costisitoare in
Districtul apelor
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(Urmare din pag. I)

în 
în 
ce 
cu

rezultatele obținute 
atribuite și premiile 

depășirea produc-

cele 740 ha 
sînt încadrați 

permanent, 
numărul lor

practic, 
gospo- 
în tre
se mai 
răspun-

în 
că 
la 
se 

fe-
teren ara-
14 lucră- 
Cu toate 
a scăzut

Ing. loan CIORBA
secretar al Comitetului 
orășenesc Cluj al P.C.R.

ob-
Și 

mai 
de 
de

„Pauze"

în
a-

cu care prilej se face 
schimb de păreri, se 
noi rezerve. în primele 
acest an s-au realizat 
de colaborare între în-

den precise', să utilizeze e- 
vXiX^®ențmiiiloacele mecanice". 

Arilor, al

de cîmp, ce ' com- 
prezent ferma pe 
conduc, avem a- 
muncitori perma-

toate că a trecut 
uțin timp de la în- 
ințarea fermelor și 

întreprinderilor a- 
gricole de stat, re

zultatele de pînă acum 
confirmă justețea măsurilor 
stabilite de partid pentru 
perfecționarea activității u- 
nităților agricole de stat. O 
discuție recentă cu fermie
rii întreprinderii agricole de 
stat Dorohoi, care au avut 
deja prilejul să-și etaleze 
inițiativele creatoare în 
două campanii agricole, ne 
îndreptățește să afirmăm că 
aici, ca și în alte părți ale 
țării, noua formă de or
ganizare va duce la rezul
tatele scontate. Unele rezul
tate, spre exemplu la pro
ducția de grîu, la care s-au 
realizat, în medie, cîte 
3 216 kg la hectar, față de 
2 500 kg prevăzute, se dato- 
resc atît lucrărilor agroteh
nice efectuate în toamna a- 
nului trecut, cît și conti
nuării lor în condițiile ofe
rite prin noua formă de 
organizare. Această îmbina
re, realizată din mers, s-a 
soldat cu livrarea peste 
plan, la fondul central al 
statului, a unei cantități de 
200 tone de grîu. In zoo
tehnie însă, rezultatele se 
datoresc aproape exclusiv 
activității fermierilor: pînă

ei au livrat statului 
prevederi 361 hl de 
și 72 000 de ouă. 
la tov. ing. Gheorghe 
directorul întreprin- 
aflăm 
cadrele cu pregătire 

superioară au 
zate direct în producție, la 
conducerea nemijlocită a 
celor 8 ferme agricole. De 
asemenea, s-a redus cu 25 
numărul funcționarilor și al 
lucrătorilor din sectoarele 
neproductive. Dintr-un cal
cul sumar reiese că, deși 
cîștigul mediu al tuturor 
salariaților a crescut mult, 
numai de la salarii se rea
lizează anul acesta, în com
parație cu anul trecut, o e- 
conomie de peste 800 000 
de lei.

Organizarea temeinică a 
muncii și stimularea iniția
tivelor lucrătorilor perma
nent au un rol hotărîtor 
bunul mers al treburilor 
fermele agricole. Iată 
ne-a relatat, în legătură 
aceasta, tov. ing. Gh. Pra- 
hoveanu, șeful fermei nr. 2. 
„Spre deosebire de anii tre- 
cuți, noi, conducătorii de 
ferme, avem posibilitatea să 
luăm cele mai eficiente mă
suri pentru a asigura creș
terea producției și reduce
rea prețului de cost al pro
duselor. în primul rînd, 
ne-am ales mașinile în func

acum 
peste 
lapte

De
Puiu, 
derii, 
toate

că, aproape
RĂSPUNDEREA
ȘEFULUI DE FERMA 
DEVINE TOT MA I
CONCRETĂ

ție de necesitățile reale, im
puse de condițiile concrete 
existente în cadrul fermei, 
de profilul producției. Pen
tru 
bil 
tori 
că 
mult, lucrările, atît la însă- 
mînțări, cît și la întreține
rea culturilor, s-au executat 
la un nivel calitativ 
superior și într-un timp ex
trem de scurt. Toate cultu
rile de porumb, cartofi, 
soia, ca și lotul semincer de

lucemă au fost' repartizate 
mecanizatorilor care știu șă 
mînuiască întreaga gamă de 
mașini existentă. De lai în- 
sămînțări și pînă la recol
tare ei au executat și exe
cută toate lucrările. In func
ție de 
vor fi 
pentru 
ției“.

Din
șefii de fermă, cu lucrăto
rii permanenți, a reieșit fap
tul că noul sistem de or
ganizare a dus la întărirea

utilizarea tehnicii
1'. . ■ -

Folosirea judicioasă, cu maxi
mum de eficiență, a mașinilor și 
utilajelor, a capacităților de pro
ducție existente, constituie o sar
cină foarte importantă și mereu 
actuală pentru toate întreprinderi
le, deci și pentru fabricile și uzi
nele din .orașul Cluj.

în acest sens, Comitetul orășe
nesc Cluj al P.C.R. a organizat, 
încă de anul trecut, o largă acțiu
ne. S-au depistat cu acest prilej o 
serie de utilaje care stăteau pur..și 
simplu, ori erau date disponibile, 
în rezervă, sau propuse pentru ca
sare, în valoare de peste 25 mili
oane lei. Unora din acestea li s-a 
găsit utilizare printr-o redistribui
re între întreprinderile orașului, iar 
pentru altele am cerut conduceri
lor întreprinderilor să intervină la 
forurile tutelare pentru transfera
rea sau casarea lor, acolo unde a 
fost cazul. Rezultatele măsurilor în
treprinse nu au întîrziat să se ara
te. Pînă la sfîrșitul anului trecut, 
valoarea utilajelor aflate în această 
situație a scăzut la 11 milioane lei, 
iar în prezent se ridică doar la' 6 
milioane.

Probleme mult mai complexe 
s-au ridicat și se ridică încă în le
gătură cu încărcarea și utilizarea 
mașinilor și utilajelor aflate în ex
ploatare. în acest domeniu, există 
încă mari rezerve insuficient fruc
tificate în unele unități industria
le. Ne-am ocupat, din acest punct 
de vedere, îndeosebi de întreprin
derile constructoare de mașini. 
Am constatat, bunăoară, la între
prinderea „Metalul roșu" că mași
nile de danturat roți dințate și ra- 
boteza de 4 000 mm nu aveau în
cărcare în toate schimburile, în 
timp ce la Uzina „Tehnofrig" și în 
alte întreprinderi mașinile de acest 
gen nu puteau face față sarcinilor 
de plan. La fel, mașinile de execu
tat roți conice și cele de alezat și 
frezat de la Uzina „Unirea" lu
crau numai în două schimburi, în 
timp ce la întreprinderea de in
dustrie locală și la „Metalul 
șu“ 
utilaje. < 
constatat 
nică grea 
frig".

Pentru 
parte a acestei stări de lucruri, s-a 
sugerat ideea cooperării mai strîn
se pe plan local. în acest scop s-a 
stabilit ca, lunar, conducerile teh
nice ale întreprinderilor să se în- 
tîlnească, într-o uzină, prin rotație. 
Cu acest prilej, fiecare reprezen
tant spune ce are disponibil și un
de există strangulări, se fixează ce 
poate face o uzină pentru cealal
tă. La sfîrșitul discuțiilor, care au 
un profund caracter de lucru, se 
trece în grup prin secțiile uzinei

ro- 
aceste 

s-a
existau strangulări la

O situație similară 
și la mașinile de meca- 

i de la Uzina „Tehno-

remedierea măcar în

respective, 
și un util 
descoperă 
7 luni din 
53 000 ore
treprinderile constructoare de ma
șini din oraș. Deci, o importantă 

■capacitate deficitară de producție 
a fost acoperită pe plan local.

Cu toate rezultatele pozitive obți
nute, comitetul orășenesc de par
tid consideră că în întreprinderile 
constructoare de mașini din Cluj 
sînt încă mari rezerve de creștere 
a producției pe baza utilizării 
complete la întreaga capacitate 
a mijloacelor tehnice. Este o 
concluzie la care am ajuns cu 
prilejul analizei rezultatelor pe 
primul semestru. Chiar dacă indi
cii de folosire a fondului, de timp 
calendaristic al utilajelor au înre
gistrat o îmbunătățire față de anii 
precedents, totuși nivelul lor la 
Uzina „Unirea" s-a situat la nu
mai 52,6 la sută, iar la „Tehno
frig" și „Metalul roșu" — la 62 la 
sută.

O atare situație este generată 
atît de nefolosirea integrală a u- 
nor mașini și utilaje, cît și de coe
ficientul scăzut de schimb. La U- 
zina „Unirea", coeficientul de 
schimb la mașini-unelte este de 
numai 1,42, cu totul nesatisfăcător 
față de posibilități. De asemenea, 
ia „i: ' ' . '. ...................
schimb la mașini-unelte 
2,2 din pricina slabei 
pentru 
cesare pentru noile utilaje cu ca
re a fost înzestrată această unitate 
industrială. Bunăoară, . strungul 
Carusel și raboteza portală lucrea
ză numai în două schimburi.

Utilizarea nesatisfăcătoare a u- 
nor capacități 
determinată și 
întreprinderea 
s-a construit 
pentru fonta maleabilă, conduce
rea întreprinderii n-a luat măsuri 
pentru elaborarea unui program 
de producție corespunzător cen
tru stabilirea de loturi optime de 
fabricație, pentru însușirea din 
vreme a tehnologiei. Tot aici, în 
unele luni, datorită necorelării co
respunzătoare a capacităților de 
producție cu sarcinile de plan s-au 
ivit strangulări la anumite mașini- 
unelte și o disponibilitate de peste 
10 000 ore la altele. De asemenea, la 
Uzina „Tehnofrig" stăruie o con
damnabilă lipsă de grijă față de 
exploatarea cor'ăctă a mașinilor și

utilajelor, ceea ce duce la întreru
peri mari și prelungite în funcțio
narea unora dintre ele.

Am insistat asupra acestor defi
ciențe pentru a demonstra că gra
dul de utilizare a mașinilor și u- 
ti lajelor .existente într-o serie de 
întreprinderi industriale din Cluj 
nu se ridică încă la nivelul posi
bilităților și cerințelor actuale. 
Multe..plin aceste neajunsuri sînt-’ 
pe cale'.de a-și găsi rezolvarea _în 
cadrul" acțiunii de organizare ști
ințifică a producției și a muncii. 
Dar pentru altele va trebui să ne 
zbatem în continuare. Unele din 
ele vor putea fi soluționate numai 
cu sprijinul forurilor tutelare res
pective. Mă refer îndeosebi la si
tuația de la Uzina „Tehnofrig". 
Hala de fabricație, dată aici în 
funcțiune cu cîțiva ani în urmă, a 
fost proiectată pentru fabricarea 
de utilaje destinate industriei a- 
limentare. între timp însă, Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini a stabilit să se fabrice pie
se pentru utilaje rutiere, ceea ce a 
provocat o încărcare neuniformă a 
diferitelor grupe de mașini. în 
prezent, sînt complet neutilizate 

8 mașini-unelte. 
de viteză 
putea fi 
la Uzina 

beneficiara
>< .

un număr de 
Cred că cutiile 
excavatoare ar 
mult mai bine 
sul'-Brăila, 
piese, iar la „Tehnofrig1 
brice numai produsele pentru ca
re uzina a fost profilată. Eficiența 
ar fi mult mai mare.

.Metalul roșu", coeficientul de 
este de 

preocupări 
formarea cadrelor ne-

de producție este 
de alte cauze. 
„Armătura", 
o turnătorie

La 
unde 
nouă

LA INDICATORII PROIECTAȚI
Intrată de curînd în funcțiune, noua secție de nitrolacuri și 

nitrodiluanți de la întreprinderea chimică „Azur" din Timi
șoara a atins înainte de termen toți indicatorii de producție 
prevăzuți în proiect. Unele modificări tehnice aduse de spe
cialiști întreprinderii au permis chiar depășirea parametrilor 
proiectați, realizîndu-se, după primele două luni de funcțio
nare, numeroase produse peste plan. Fină la sfîrșitul anului, 
prin folosirea cu randament sporit a mașinilor și utilajelor 
de producție, se prevede realizarea unei cantități de nitro
lacuri și nitrodiluanți cu mult mai mare decît s-a planificat 
inițial. (Agerpres)

— Cu cîtva timp în urmă — ne 
spune ing. Valeriu Ungureanu, ad
junct al șefului secției mecanice — se 
întîmpla adesea că o comandă era 
gata, dar produsul mai rămînea un 
timp în ateliere. Fie că mai era ceva 
de făcut la el, fie că nu se interesa 
nimeni de expedierea lui. Acum, toate 
cadrele noastre — maiștrii, dispecerii 
•— urmăresc execuția comenzilor și or
ganizează astfel lucrul încît acestea 
să fie încheiate la timp, în condiții de 
calitate care să satisfacă exigențele 
beneficiarilor.

Prin urmare, eforturi concentrice, pe 
diferite planuri, îndreptate, spre ace? 
lași scop: execuția în termene mai 
strînse a comenzilor și livrarea ime
diată a producției, deși nu putea 
trece cu vederea că în uzină nu s-a 
făcut încă totul pentru asigurarea unei 
mai raționale ritmicități în fabricație. 
Nu este normal ca aproximativ 40 la 
sută din producția lunară (înțelegînd 
prin aceasta producția marfă vîndută 
și încasată) să fie livrată din stocul 
existent la început de lună.

Ingineri și economiști de la Fabrica 
de stofe Brașov apreciază că măsura 
prin care se stipulează că ministerele 
și celelalte organe centrale nu mai pot 
modifica, pînă la sfîrșitul acestui an, 
nivelul indicatorilor din planul eco
nomic și financiar al întreprinderilor 
intrate în experimentare, este de na
tură să pună capăt anumitor practici 
dăunătoare, care subminează rolul mo
bilizator, autoritatea pe care o are 
planificarea.

— Stabilitatea planului, atît de des 
încălcată în perioadele anterioare, ne 
dă posibilitatea acum să facem o pro
gramare judicioasă a producției pe 
fiecare mașină și loc de muncă în 
parte — ne-a spus ing. Ioan Alexa, 
șeful secției filatură. Ea ne permite să 
îmbunătățim aprovizionarea tehnico- 
materială, să realizăm o pregătire din 
timp a fabricației.

vegetală și ferma zootehnică 
de la Havîrna a intervenit 
o convenție, pentru^a ,.ș,e ty? 
tr-ajutoîa la Aosțtuț“și jtrîfl- 
sul finului. ' • i *5

Colaborarea s-a - extins -și 
-la transporturi, frisămîhțări, 
întreținerea culturilor - etc., 
iar în ultimul timp a depă
șit cadrul fermelor, ne-a re
latat tov. Gheorghe Puiu, 
directorul întreprinderii. 
Fermierii,, ygzînll.jsă..: au 
„timpi morți" în întrebuin
țarea mașinilor s-au intere
sat și au găsit 'de ’lucru la 
fermele din întreprinderile 
agricole de stat vecine. Nu
mai fermele vegetală și zoo
tehnică de la Havîrna, prin 
efectuarea de lucrări la uni
tățile din alte întreprinderi, ■ 
au realizat, în cele 4 luni de 
zile care au trecut de Ja în
ființare, peste 80 000 de lei . 
venituri."

Fermele agricole întîm- 
pină însă unele neajunsuri 
datorită unor practici , în
vechite care mai persistă 
atît la trustul regional,, la 
Departamentul . Gospodării
lor Agricole de Stat, cît și 
la unele întreprinderi și in
stituții cu care au relații. 
Cu toate că au fost desfiin
țate o seamă de lucrări de 
birou inutile, mai sînt u- 
nele instituții care nu țin 
seama de faptul că fermie
rul, pentru a produce tre
buie să-și petreacă majori
tatea timpului în cîmp și 
nu în birou. Spre exemplu, 
Districtul de gospodărire a 
apelor Suceava cere zilnic 
o situație'privind cantitatea 
de apă folosită la irigații și 
în alte scopuri, debitul e- 
xistent, cît s-a evaporat etc. 
In adresa prin care se cere 
o astfel de situație, expe
ditorii nu uită să aminteas
că că, în conformitate cu 
dispozițiile în vigoare, prin 
necomunicarea acestor date 
în timpul stabilit cei în 
cauză se fac pasibili de pe
deapsă 
uită însă să comunice cine 
anume și cu ce să calculeze 
aceste date.

Un fermier, pentru a 
ține o producție mare 
la un preț de cost cît 
scăzut se îngrijește 
folosirea cu maximum 
chibzuială a mașinilor, a se
mințelor și a altor materiale. 
Orice mașină ținută în plus, 
orice cantitate de materiale 
înmagazinate peste necesar 
încarcă prețul de cost. 
După cum ne-a rela
tat tov. Octavian Tă- 
nase, economistul șef al 
întreprinderii, Trustul în
treprinderilor agricole de 
stat Suceava, menține 
continuare sistemul de 
provizionare prin tranzit. 
Conducerea întreprinderii a- 
gricole se pomenește de 
multe ori cu materiale care 
n-au fost solicitate sau so
sesc în cantități ce depășesc 
cu mult necesarul fermelor. 
De la înființare și pînă a- 
cum au sosit în plus, peste ' 
cerințe, 32 tone var, ulei 
horticol și sulfat de cupru 
care ajung pe 4 ani, căr
buni de forjă pentru 2 ani.

După cum se vede, stră- ' 
dania, entuziasmul lucrăto
rilor de aici nu sînt susți-' 
nute și de către forurile de 
resort. Este necesar ca sem
nalele critice consemnate'să 
constituie un prilej de ana
liză, urmată de măsuri efi
ciente pentru înlăturarea 
lor.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii"

m luafă’fdfil’df. " permanenți,
- L domnește un climat-nou de

..... muncă, se manifestă o ati-
sarci- 

L j.?‘l nile ce; le revin"tuturor. Se 
remarcă îndeosebi grija 
pentru calitatea- ireproșabilă 
a "fiecărei lucrări^'. executa? 
te. „în trecut — rie spune 
tov. inginer Gheorghe Pra- 
hoveanu — tractoriștii carș 

-executau, prășitul mecanic 
nu se interesau dacă în 
urma lor lucrătorii' ” zilieri 
executau’ sau nu cum tre
buie prășitul manual pe 
rînd. Acum, se ia atitudine 
față de manifestările de su
perficialitate și de neglijen
ță. Mecanizatori ca Gheor
ghe Crihan, Dumitru Raicu 
și alții, care au tarlale 
primire, pe lîngă faptul 
ei înșiși execută lucrări 
un înalt nivel calitativ, 
interesează direct și de __ 
Iul cum' muncesc lucrătorii 
sezonieri”.

Vorbind despre modul 
cum se șchită șefii de fermă 
de sarcinile încredințate, to
varășul inginer Gheorghe 
Caras, șeful fermei mixte 
nr. 4, spunea : „Gradul de 
responsabilitate este cu atît 
mai mare cu cît ni s-a dat 
mînă liberă în luarea unor 
măsuri așa cum găsim noi 
de cuviință că este mai 
bine. în trecut, cînd con
duceam o secție, 
toți din conducerea 
dăriei se amestecau 
burile ei, încît nu 
știa cine trebuie să 
dă de un lucru sau altul. 
Acum, prin această autono
mie, a crescut răspunderea 
șefului de fermă, iar rezul
tatele muncii lui sînt evi
dente".

Punînd în valoare spiritul 
de inițiativă propriu și al 
celorlalți lucrători, șefii de 
ferme au luat o serie de 
măsuri pentru buna gospo
dărire a mijloacelor mate
riale. La ferma nr. 1, de 
pildă, o clădire veche, a că
rei reparație ar fi costat pe 
puțin 20 000 lei, a fost pusă 
la punct, prin folosirea u- 
nor resurse interne, cu nu
mai 5 000 de lei.

O manifestare concretă a 
spiritului de inițiativă se re
marcă la ferma zootehnică 
nr. 7. „Adunînd ierburile 
de pe toate terenurile re
partizate — ne-a spus to
varășul Gheorghe Tărnău- 
ceanu, șeful fermei, pînă 
în prezent am reușit să de
pozităm 683 tone fînuri 
care ne echilibrează ba
lanța furajeră. Un alt lucru 
bun realizat de la înființa
rea fennei îl constituie re
novarea completă a adăpos
turilor pentru animale. De 
asemenea, am lotizat tine
retul taurin pe rase în ve
derea înființării unei ferme 
de vaci cu lapte".

Interesul pentru bunul 
mers al fiecărei ferme în 
parte este îmbinat cu acti
vitatea pe întreaga între
prindere. De la început nu 
s-a putut asigura tuturor 
fermelor întregul set de ma
șini. In multe cazuri, nici 
nu ar fi fost rentabil ca o 
fermă să aibă în folosință 
proprie toate mașinile, ca 
urmare a volumului mic de 
lucrări sau a perioadei 
scurte de folosire. De aceea, 
fermele se într-ajutorează. 
Astfel, ferma a 4-a care are 
livada de pomi a împrumu
tat de la ferma nr. 1 șasiuri 
pentru stropiri. Intre ferma

simțului de răspundere, a 
grijii față de bunurile în
credințate. Concludentă în 
această privință este relata
rea tov. Constantin Răilea- 
nu, șeful fermei vegetale 
nr. 1 : „Față de < 32 mun
citori permanenți v și. 2 bri
gadieri, cît aveau cele două 
brigăzi 
pun în 
care o 
cum 16
nenți. Am căutat ca fiecare 
să aibă sarcini și răspun-

Intre Izvarna și Craiova

După cum s-a mai anunfat, la 2. septem
brie a avut loc inaugurarea magistralei care 
alimentează orașul Craiova cu apă potabilă. 
Este o lucrare de mari' proporjir; care se 
înscrie în rîndul marilor obiective construite, 
în ultimii ani, în țara noastră. Conducta, ir 
lungime de 117 kilometri, pornește, de la 

~ Izvarna, lo'câlHate situată la poalele mun
cilor Retezat, și colectează apa din nume

roase izvoare. Pentru construcjia ei s-au ex
cavat 1 200 000 mc de pămînt și s-au fo
losit 22 000 tuburi de beton armat precom- 
primat avînd diametrul de un metru, sute de 
tone de construcții metalice. La Izvarna s-a 
amenajat o stafie de captare a apei și alta 
de pompare, iar la Simnic, în apropiere de 
Craiova, au fost construite 6 bazine, care 
asigură o rezervă de 4 000 vagoane de apă. 
In prezent, prin această uriașă conductă, se 
livrează orașului Craiova cite 600 litri de 
apă pe secundă. In decurs de 24 de ore 
orașul primește 51 840 000 litri de apă, re- , 
venind cite 400 litri pentru fiecare din lo
cuitorii săi. In viitor, curgerea gravitațio
nală a apei va fi înlocuită prin, pompare. Un 
grup de motopompe vor ridica presiunea • 
apei la 7 atmosfere, ceea ce va permite ca 
debitul conductei să crească la 1 360 litri 
pe secundă. Darea în exploatare a acestui 
important obiectiv asigură o alimentare per
manentă și abundentă cu apă a Craiovei, 
deschide perspective largi pentru dezvoltarea 
economică și socială a orașului.

Cu prilejul inaugurării conductei, expri- 
mînd sentimentele de profundă recunoștință 
ale locuitorilor Craiovei, comitetul 
de partid și comitetul executiv 
popular orășenesc au transmis o 
Comitetului Central al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, în care se exprimă cele 
mai călduroase mulțumiri pentru sprijinul a- 
cordat în rezolvarea acestei probleme de 
mare însemnătate pentru viața orașului, pen
tru grija permanentă pe care partidul și sta
tul nostru o acordă ridicării nivelului gospo
dăresc și edilitar al orașelor patriei și îm
bunătățirii necontenite a condițiilor de frai 
ale celor ce muncesc. Această importantă lu
crare, se arată în telegramă, reprezintă o în
cununare a transpunerii în viață a prețioa
selor indicații date de conducătorii partidu
lui cu prilejul vizitei în regiunea Oltenia, 
a sprijinului material și financiar susținut al 
sfatului nostru, precum și a muncii entu
ziaste a lucrătorilor întreprinderii' 6 Cons
trucții care, în frunte cu comuniștii, s-au achi
tat în bune condiții de sarcina de cinste ce 
li s-a încredințat. Oamenii muncii din Craiova, 
se arată în' încheierea telegramei, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a realiza, în 
cele mai bune condiții, sarcinile ce le 
revin din Directivele celui de-al IX-lea Con
gres al partidului, conștienți că prin aceasta 
vor aduce o contribuție activă la realiza
rea mărețului program de înflorire a Româ
niei socialiste.
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în această fabrică, efectele măsu
rilor supuse experimentării se fac sim
țite. In . luna. 'iulie,'1 planul producției'-1 ' 
marfă vîndută și încasată a fost de
pășit cu 19,55 la sută, iar cel de livrări 
de mărfuri către fondul pieței — cu 
39,16 la sută, realizîndu-se anumite 
comenzi în avans, la cererea beneficia
rilor. S-a apreciat, de asemenea, că 
introducerea indicatorului cheltuielii 
maxime la 1 000 lei producție marfă 
vîndută și încasată stimulează puter
nic spiritul gospodăresc al colectivului 
întreprinderii în reducerea cheltuieli
lor de producție. Chiar din prima 
lună de experimentare, prin utilizarea 
mai rațională a materiilor prime și 
materialelor, prin creșterea productivi
tății muncii și reducerea la minimum 
a cheltuielilor neeconomicoase, chel
tuielile la 1000 lei producție marfă 
vîndută și încasată au scăzut de la 
949,3 lei, cît era planificat, la 946,5 lei.

Am adus în discuție aici și chesti
unea competențelor lărgite care se a- 
tribuie conducerilor întreprinderilor a- 
flate în experimentare. Contabilul- 
șef, Constantin Neagu, sublinia în 
mod deosebit dreptul pe care îl are 
acum conducerea tehnico-administra- 
tivă în stabilirea structurii organiza
torice interne a fabricii potrivit ne
voilor concrete ale producției, în re
partizarea răspunderilor și atribuțiilor, 
în folosirea cadrelor corespunzător

pregătirii > și experienței lor în muncă, 
„îndeosebi două compartimente im
portante ale fabricii vor fi la început 
îmbunătățite — ne spune el. Este 
vorba de serviciul de aprovizionare și 
cel al mecanicului-șef. Serviciului a- mentării, se prevede expres dreptul 
provizionare urmează să-i conferim, 
prin întărirea lui cu cadre experimen
tate, o mai mare operativitate și mo
bilitate".

în aceeași ordine de idei, tov. Ludo
vic Pito, inginer-șef adjunct, s-a re
ferit la noua structură organizatorică 
a fabricii, precum și la unele măsuri 
care se intenționează să fie luate în 
vederea îmbunătățirii muncii în sec
ția de creație :— verigă de mare în
semnătate pentru lărgirea și diversifi
carea sortimentului de produse — cît 
și în scopul utilizării unui volum spo- 

pentru lucrări 
alte lucrări cu 

discuție, am 
se vor aplica

este răspunsul. Ceea ce denotă că, 
deși este convinsă de necesitatea unor 
îmbunătățiri în acest sens, conduce
rea fabricii întîrzie să acționeze. Or, 
în cadrul măsurilor supuse experi-

rit de credite bancare 
de mică mecanizare și 
caracter productiv. Tn 
căutat să aflăm cînd 
măsurile preconizate pentru perfecțio
narea structurii organizatorice interne 
a întreprinderii, spre a se asigura o 
conducere mai operativă și eficientă 
a producției.

—• Deocamdată, noi am adus la cu
noștința forului tutelar intențiile noa
stre — ne-a precizat tov. Pito. Aștep
tăm avizul acestuia pentru a trece la 
fapte.

Nu este nici o exagerare! Acesta

j Da, dar dacă vine un ipspeptor 
și ne ia la rost ?

Cum poate fi apreciată o asemenea ' 
poziție ? înclinăm șă credem că este 
vorba de o prudență deloc justificată, 
de o lipsă de hotărîre în a. acționa 
în cadrul competențelor și drepturilor 
sporite acordate cadrelor de condu
cere din întreprinderile aflate. în ex
perimentare.

Am căutat să aflăm, în cursul an
chetei, dacă în secțiile celor două în
treprinderi se cunosc măsurile care se . 
aplică în cadrul experimentării. La Fa
brica de stofe Brașov măsurile erau 
cunoscute de cadrele de conducere 
din secții, de maiștri și urmau1 să fie 
dezbătute cu întregul, colectiv. Jn 
schimb, la uzina „23 August", spre 
surprinderea noastră, nici unul dintre . 
șefii de secții, inginerii, maiștrii și teh
nicienii cu care am. stat de., vorbă -nu 
aveau cunoștință de aceste măsuri, .Ar 
numite cadre tehnice au sesizat că, 
în ultimele săptămîni, conducerea u- 
zinei urmărește cu atenție aspecte nor, 
ale .activității produ£tige»Lîntre care' 
realizarea la timp a livrărilor și con
tractelor, a producției marfă vîndută 
și încasată. Dar despre prevederile pri
vind creșterea competențelor între-L 
prinderii și formele noi de cointeresaref 
nu știau nimic. Conducerea uzinei, qr-.’ 
ganizația de; partid au uitatj-pare-se, 
un amănunt deloc"neglijabil -r-și-anu-

directorului întreprinderii de a stabili 
structura organizatorică internă, fără 
aprobare din afară. Este deci vorba

■ de o beținere de neînțeles, consecință 
a mentalității încetățenite la cadrele 
din unele fabrici de a fi dădăcite de 
forurile tutelare în rezolvarea diferi
telor probleme, în luarea anumitor de
cizii. Ne-a surprins și o altă părere. 
Cînd am adus în discuție chestiunea 
stimulentelor materiale, mâi largi care 
se acordă prin hotărîre, ni s-a relatat 
că, pentru anumite realizări deosebite 
din luna iulie, s-au făcut în fabrică 
propuneri în vederea recompensării .. ,
unor muncitori, tehnicieni și ingineri me, de a atrage în realizarea acestor
din fondul de premiere excepțională prevederi masa largă a muncitorilor*

■ - ’ ... _ . . ■ ' *:.■* rAhrilnm lr\r ci ..innnln»* 1

Esențial "este ca toate‘cadrele teh-L' 
nice; și economice, colectivele din 
aceste întreprinderi să acționeze cu 
mai multă răspundere și inițiativă în 
cadrul competențelor și drepturilor 
sporite acordate, încît să se des
prindă concluzii cît mai cuprin
zătoare pentru aprecierea eficienței 
măsurilor supuse; experimentării, să se 

.. determine ce trebpjp^ întreprins în 
continuare pentru ridicareSf'Tă' un ni
vel superior â activității economice în 
industrie.

Hill 1UHUUI UU UACUpVlUIlctlcl . L e • -I . . .

. 4} la-siilă. Premiil. Mmi. însă sl -
se dea- De ce ? ,;Vretn’să obținem și

' aici o aprobare de principiu a minis
terului" — ne spune inginerul-șef ad
junct al fabricii.

— Această chestiune cade, potrivit 
hotărîrii, în competența conducerii 
tehnico-administrative. Numai ea 
poate aprecia cel mai bine cine și-'a 
adus' '0' contribuție deosebită, în pro-.. 
ducție, 'Cihe merită să fie stimulat pen
tru rezultate excepționale.
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Să stabilim mai precis

agricole
Prof. univ. dr, docent David DAVIDESCU

membru corespondent al Academiei

In contextul multor considerații 
foarte juste, pe care le face Studiul, 
am rămas surprins de propunerea de 
reducere a duratei de școlarizare (la 
4 ani) la specialitățile de agricultură 
și horticultura. Timp de aproape 40 
de ani, acest învățămînt a funcționat 
cu o durată de 5 ani, deși în trecut 
funcțiile pe care absolventul era che
mat să le ocupe aveau un caracter 
de îndrumare, nu presupuneau răs
punderi concrete în producție.

Astăzi, în țara noastră specialistul 
din agricultură trebuie să răspundă 
concret de planul de producție. Mai 
mult, e de avut în vedere că, în 
etapa actuală și în perspectivă, știin
ța și tehnica se dezvoltă extrem de 
rapid. Acest ritm, după datele F.A.O. 
se dublează aproape la 15 ani. In 
asemenea condiții reducerea duratei 
studiului la 4 ani mi se pare nefon
dată și cred că va fi în detrimen
tul pregătirii profesionale. Argumen
tul că învățămîntul general și liceul 
cresc la 12 ani nu e concludent în 
cazul de față.

în condițiile cînd amenajările pen
tru irigații se dezvoltă în țara noastră 
într-un ritm de 100 000 ha pe an pînă 
în 1970, iar în viitor de 150 000 ha 
pe an, în Studiu se prevede desfiin
țarea Facultății de hidrotehnică 

gricolă. 
cultate 
părerea 
voi tare 
irigații 
tor 
considere hidrotehnica agricolă ca 
o specialitate îngustă. Mai curînd, 
s-ar putea vorbi de hidrotehnica 
generală ca o specialitate îngustă 
în cadrul Facultății de construcții. 
Consiliul Superior al Agriculturii 
a propus, de fapt, înființarea un',! 
(acuități de geniu rural ai cărei 
absolvenți să se ocupe cu amena
jarea. exploatarea și proiecta
rea sistemelor de irigații-desecări.

Dacă pentru unele sectoare ale e- 
conomiei și în special pentru cel de 
construcții, învățămîntul de conduc
tori tehnici se justifică, nu cred că 
se justifică în sectorul agricol, hor
ticol, zootehnic. Este adevărat că 
înainte de 1948 s-au pregătit și în 
agricultură cadre intermediare, ab
solvenți ai școlilor de gradul II. care 
purtau titlul de conductori agronomi, 

în prezent, școlile de gradul II 
sînt înlocuite cu liceele de specia
litate, în număr de 59 în sectorul 
agricol, care spre deosebire de 
școlile înainte amintite permit să 
se dea pe lingă pregătirea de

a- 
Eu propun ca această fa
șă fie menținută. După 

mea, la ritmul de dez- 
amenajărilor pentru 
a întreținerii 

este greșit

a
Ș> 

sisteme
aces-

să se

SUPERIOR
cadre didactice și 4 1/2 ani pentru 
cercetători științifici. în cele 6 luni 
de zile în plus, ca durată de învăță- 
mînt, nimeni nu va putea dovedi că are 
înclinare sau aptitudini pentru cer- 

. cetarea științifică; în plus, această 
diferențiere vine în contradicție cu 
cerința general adoptată de „profil

larg". Propun să adoptăm și noi 
metoda recrutării cercetătorilor 
prin concurs, dintre absolvenții 
instituțiilor de învățămînt superior, 
urmînd ca cei reușiți, după un sta
giu de 3 ani, să fie consacrați sau 
îndreptați către alte sectoare pen
tru care au aptitudini.

Pledoarie pentru 
cursuri de sociologie

specialitate fi o bună cultură 
generală. în facultățile de con

ductori agronomi, cu durata de 2 
ani, pregătirea de specialitate în a- 
ceastă perioadă ar trebui să înceapă 
de la nivelul absolventului liceului de 
cultură generală. Aceasta ar determina 
ca absolventul să nu poată depăși, în 
nici un caz, nivelul cunoștințelor de 
specialitate agronomică pe care-1 va 
primi absolventul unui liceu agricol 
în cei 5 ani. Dacă se vor crea conduc
tori tehnici, se vă crea implicit un 
paralelism în pregătirea unor tehnici
eni de nivel mediu, fapt care va pro
voca greutăți și confuzii cu privire la 
locul de muncă.

Studiul relevă o serie de măsuri 
bune în legătură cu perfecționarea 
conținutului învățămîntului. Mi se 
pare că prevederea unor grupe de 
discipline la alegere și facultative va 
crea posibilități de orientare a stu
denților după preocupări și aptitu
dini și va permite ridicarea nivelului 
de predare a unor cursuri, întrucît 
cadrele didactice se vor strădui ca 
prin modul de predare să atragă stu
denții către disciplinele respective. A- 
ceastă măsură este mult mai potrivi
tă pentru învățămîntul universitar, 
decît o diferențiere a duratei de șco
larizare de 4 ani pentru pregătirea de

Lector univ, Petru PÂNZARU

Pe cît de îndreptățită este atenția 
acordată în „Studiu" științelor sociale, 
pe atît de necesară este îmbunătățirea 
predării lor în universități și celelalte 
institute de învățămînt superior. Sub
scriind la ideile directorii care stau la 
baza măsurilor structurale ce urmează 
a fi luate în vederea adecvării și creș
terii eficacității predării științelor 
sociale în învățămîntul superior, in
sist, în primul rînd, asupra necesității 
ca, acolo unde se va preda, filozofia 
marxist-leninistă (materialismul dialec
tic și istoric) să fie prezentată în uni
tatea laturilor sale componente și nu 
pe porțiuni (de pildă numai materialis
mul dialectic, cum se procedează în 
prezent la institutele tehnice și agro
nomice). Propun ca, de regulă 

cursul de filozofie generală să fie 
predat în anii III sau chiar IV de 
studii și nu în anul I, așa cum, ne
justificat cred, se face la institutele 
tehnice și agronomice.
Totodată, opinez pentru introduce

rea în planurile de învățămînt alături 
de un curs de filozofie generală și a 
unui

curs de sociologie pentru medici, 
pentru viitorii oameni de artă (so

ciologia artei), pentru economiști, 
juriști etc. Intr-o serie de institute și 
facultăți (economice, juridice etc.) 
ar trebui introduse cursuri de psiho
logie socială marxistă, disciplină 
științifică modernă,

cu multiple valențe practice și care în 
mod . firesc trebuie inclusă în catego
ria științelor sociale.

Țin șă fac o precizare : consider că 
adaptarea predării diferitelor științe 
sociale la profilul diverselor facultăți 
nu ar trebui împinsă dincolo de gra
nițele pe care le impun obiectul și 
metodele specifice disciplinei respec
tive,

In încheiere doresc să subliniez, pe 
baza unei experiențe personale, efica
citatea dezbaterilor pe teme social- 
polițice și filozofice cu studenții- în 
anul universitar trecut, am ținut o 
asemenea dezbatere cu studenții anu
lui III B ai facultății de chimie indus
trială pe tema „Conștiința de sine a 
poporului român". Rezervînd numai 15 
minute expunerii și trei sferturi de oră 
întrebărilor și discuțiilor, acestea au 
fost numeroase, variate și incompara
bil mai bogate decît discuțiile dintr-un 
seminar.

Intr-unui din laboratoarele Institutului de metrologie din Capitală

arătăm iubire și-i evocăm memoria 
cu sentimente de admirație, de 
respect și de recunoștință.

A luat apoi cuvîntul Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

Relevînd amploarea acestui im
portant eveniment muzical, vorbi
torul a spus : Opera lui Enescu, ex
ponent strălucit al culturii noastre, 
aduce eu sine tot ce este mai de 
preț în tradiția și spiritualitatea po
porului român. Legat prin mii de 
fire de glia natală și de oamenii 
din rîndul cărora s-a ridicat, ani
mat de un nobil patriotism, George 
Enescu avea să înalțe, pe aripile 
avîntatei' sale creații, muziGa româ
nească la valori de largă univer
salitate. Pornind cu o pasionată 
dragoste, ou o profundă intuiție ce 
mergea pînă la identificare, de la 
cîntecul popular, de la aleanurile 
nostalgice ale doinelor, sau de la 
ritmurile robuste, mereu surprin
zătoare în nesfîrșita lor felurime, 
ale dansurilor românești, Enescu 
a ajuns, prin neobosită migală și 
strădanii neîntrerupte, la chintesen
ța unui limbaj profund original, 
deschizînd orizonturi noi, inovatoa
re, în toate domeniile vieții artis
tice românești.

Tinerii noștri artiști, oompozi- 
tori și interpreți, dornici să urce 
spre culmile artei muzicale, pot a- 
vea în personalitatea lui George 
Enescu, în blînda sa modestie, în 
fireasca sa simplitate, în înalta 
conștiință a răspunderii sale ca ar
tist și ca om, un nobil exemplu, 
demn de urmat mai ales astăzi 
cînd, într-o lume plină de frămîn- 
tări, arta poate și trebuie să; mili
teze intens pentru apropierea și în
țelegerea dintre popoare.

Sîntem convinși, a spus în în
cheiere vorbitorul, că prin contri
buția tuturor participanților aceas
ta a IV-a ediție a Concursului și 
Festivalului „George Enescu" 
se va înscrie ca un important eve
niment artistic internațional, ex
presie a spiritului de colaborare și 
întrecere pașnică, care trebuie să 
contribuie la cauza înțelegerii 
prieteniei, către care 
țiile cele mai nobile 
popoarelor

Compozitorul Ion 
președintele Uniunii 
lor, a evocat personalitatea de mu
zician a lui George Enescu, care se 
definește din ce în ce mai clar în 
contextul dezvoltării actuale a mu
zicii românești și a mișcării muzi
cale mondiale. Fiu al poporului ro
mân, legat de tradițiile de viață, de 
artă și cultură ale acestuia, conto
pit cu idealurile și aspirațiile lui, 
Enescu a fost și se impune parte 
integrantă a spiritualității româ
nești., în_ istoria muzicii de pe a- 
ceste meleaguri, a spus vorbitorul, 
George Enescu se înscrie ctitor, pe 
a cărui operă se sprijină în bună 
parte și din care crește muzica ro
mânească de azi. Muzician proemi
nent între contemporani, artist de 
largă și temeinică formație, Geor
ge Enescu reușește în opera sa o 
sinteză superioară și echilibrată 
între experiența clasică și moder
nă, între național și universal. Le
gătura cu tradițiile muzicale ale 
poporului său, comuniunea perma
nentă cu valorile acestei muzici, al 
căror sens și virtualități expresi
ve le-a sublimat, le-a transpus în 
valori de ereație superioară, con
feră operei eneSGiene sănătatea,

ineditul, farmecul, fiorul viu ț>e 
care-1 posedă arta adevărată, ne
pieritoare, destinată oamenilor, 
peste vremuri, peste mode, peste 
orice sisteme muzicale.

Referindu-se la Festivalul și 
Concursul internațional „George 
Enescu", vorbitorul a arătat că 
sărbătorile muzicale desfășurate 
acum în țara noastră reprezintă 
simbolul prieteniei și al dragostei, 
al colaborării internaționale pen
tru izbînda în lume a binelui și a 
vieții.

Cinstea «are îmi revine de a vă 
adresa oîteva cuvinte în această 
seară — a arătat în cuvîntarea sa 
compozitorul elvețian Henri Gag
nebin, președintele Federației 
concursurilor internaționale de 
muziGă — o datorez probabil fap
tului că sînt decanul de vîrstă al 
membrilor juriului și că vin pen
tru a patra oară la Concursul și 
Festivalul „George Enescu". încă 
din 1958 am putut urmări splen
dida dezvoltare a manifestărilor 
atît de bine organizate de comitet 
și sprijinite în modul cel mai efi
cient de guvernul dv., care por
nește de la convingerea înaltei va
lori a muzicii ca factor de cultură 
și ca mărturie a geniului creator 
al poporului. M-a impresionat în
totdeauna locul larg acordat com
pozitorilor dv. la Festivalul „Geor
ge Enescu*. Firește, la locul de 
cinste se află opera, remarcabilă și 
universal admirată, a lui Enescu 
însuși.

vorîn cursul săptămînilor ce 
urma, eminenți artiști — cîntărețe 
și cîntăreți, instrumentiști, dirijori 
și balerini — ne vor prezenta o 
minunată colecție de opere muzi
cale celebre. Publicul bucureștean, 
atît de călduros, atît de inteligent 
și entuziast, va umple sălile de 
spectacol pentru a lua parte la 
acest „banchet al ărtei". Această 
întîlnire a artiștilor cu publicul 
este un fenomen minunat și vă 
pot asigura că Festivalul „George 
Enescu" a devenit celebru în lu
mea muzicii. Concursul de inter
pretare „George Enescu* face par
te din Federația concursurilor in
ternaționale de muzică, pe care am 
cinstea să o prezidez. El a dobîn- 
dit un renume universal. Nume
roși tineri interpreți au luat aici 
startul unei cariere frumoase. îmi 
exprim speranța ca și anul acesta 
să ne aducă o bogată recoltă de 
talente.

A urmat un concert festiv sus
ținut de Orchestra simfonică a Fi
larmonicii de stat „George Enes
cu", sub bagheta maestrului Anto
nin Ciolan, decanul de vîrstă al 
dirijorilor din țara noastră. Pre
zentarea Simfoniei I în Mi be
mol major de George Enescu a 
fost subliniată de aplauzele căldu
roase ale asistenței. La sfîrșitul 
concertului artiștilor le-au fost o- 
ferite flori din partea conducerii 
de partid și de stat.

(Agerpres)

JURIILE CONCURSULUI

și
tind aspira- 
ale tuturor

Dumitrescu, 
Compozitori-

In sala mică a Palatului Repu
blicii a avut loc marți dimineața 
tragerea la sorți a ordinei de pre
zentare, în prima etapă, a parti
cipanților la cel de-al IV-lea Con
curs internațional „George Enes
cu". Incepînd de miercuri, concu- 
renții de la secția de canto se vor 
.prezenta în fața juriului în sala 
Teatrului Uniunii Generale a Sin-<, 
dicatelor, cei de la secția de vioa
ră în sala mică a Palatului, iar cei 
de Ia secția de pian în sala Ate
neului Român.

în aceeași zi a avut loc ședința 
de constituire a juriilor celor trei 
secții ale concursului.

Din juriul de vioară fac parte 1 
Gheorghe Dumitrescu (România) — 
președinte; Henri Gagnebin (El
veția), Hans Sittner (Austria) 
și Dmitri Mihailovici Țiganov 
(U.R.S.S.) — vicepreședinți ; Wil
helm Berger (România), Fritz Eh
lers (R. D. Germană), Alexandru 
■Garabet (România), Ștefan Gheor-- 
ghiu (România), Robert Mann 
(S.U.A.), George Manoliu (Româ
nia), Andre Marescotti (Elveția), 
Hans de Roo (Olanda) și Joseph 
Vlach (Cehoslovacia) — membri.

Juriul de pian este alcătuit din : 
Florica Muzicescu (România) —

Drimba

președinte; Nadia Boulanger 
(Franța) și Amadeus Webersinke 
(R. D. Germană) — vicepreședinți; 
Guido Agosti (Italia), De Gontaut 
Biron (Franța), Ovitfiu
(România), Nina Petrovna Emelia- 
nova (U.R.S.S.), Mithat Fenmen 
(Turcia), Cornel Gheorghiu (Româ
nia), Vagn Holmboe (Danemarca), 
Ștefan Niculescu (România), Ger
hard Puchelt (Berlinul occidental), 
Antonio de Raco (Argentina), Si
gismund Toduță (România) și Ma
ria Wilkomirska (Polonia) — 
membri.

Juriul de canto are următoarea 
componență: Victor Giuleanu
(România) — președinte; Iris 
Bourguet (Cuba) și Rolf Liebermann 
(R. F. a Germaniei) — vicepre
ședinți; :Napoleone Annovazzi (Ita
lia), Olga Nikolaevna Blagovidova 
(U.R.S.S.), Maria Borcic (Iugosla
via), Mihail Popov (Bulgaria), Ma
rin Constantin (România), Nicolae 
Herlea (România), Fritz Hoyois 
(Belgia), Jeanine Micheau (Franța), 

' Menelaos Fallandios (Grecia), Ze- 
naida Pally (România), Lionel Sal
ter (Anglia) și Eva Trenka (Româ
nia) — -membri.

(Agerpres)

18.30 — Fentru eonii : Ala-Bala:
..Dintr-o foaie de hîrtie 
să facem o jucărie".

19,00 — întrebări la care s-a 
răsnuns. întrebări Ia 
care nu s-a răsnuns 
încă......Exnlorarea invi
zibilului" — emisiune 
de știință.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Box — asnecte de la 

Turneul international al 
armatelor nrietene — 
transmisiune de la Sta
dionul Renublicii.

20.30 — Fată în fată : A sosit
nosta... !

21,00 — Avannremiera.
21,15 — Recreație cu... cîntec. 

Emisiune muzical-dis- 
tractivă.

21,45 — Film artistic : „O zi ca 
leii" — o nroductie a 
studiourilor italiene.

23,35 — Telejurnalul de noante.

Turnee artistice
studențești

Aproape 70 000 de spectatori au 
asistat l;v reprezentațiile susținute 
recent de ansamblurile folclorice 
studențești din țara noastră în ca
drul turneelor întreprinse în Franța 
și Turcia. ■ Arta lor interpreta
tivă și ■ frumusețea folclorului 
nostru au fost comentate elo
gios de criticii de specialitate în 
paginile ziarelor „Le Monde", „La , 
Montagne" și ,-,Sud-Ouest".

Un frumos succes au obținut și 
studenții români care au prezentat 
în aceeași perioadă mai multe 
spectacole folclorice în orașele An
kara și Istanbul, Ziarele „Aksam" 
și „Chumhuriyet" au publicat ar
ticole laudativei referitoare la tur
neul în' Turcia al artiștilor sejecțip- 
nâți din rîndurile tineretului nostru 
universitar.

(Agerpres)

Foto : R. Costin

In vara aceasta mult dis
cutata stagiune estivală a 
început să devină, dacă nu 
o realitate, cel pujin o preo
cupare poncretă. Ideea a re
venit în. consilii artistice, în 
dezbateri ale comitetelor 
pentru cultură și artă, s-au 
alcătuit unele proiecte, multe 
au fost abandonate, dar cîte- 
va s-au îndeplinit. Au a- 
părut entuziaștii și „încăpăfî- 
nafii" acestei aefiuni, pionieri 
indispensabili în orice inifia- 
tivă unde lipsește tradiția. Au 
fost detectate posibilități mul
tă vreme ignorate. Brașovenii, 
de pildă, au „descoperit" că 
se află în posesia uneia din 
cele mai originale construcții 
de teatru în aer liber dm 
Europa — vechiul „Bastion, 
al jesătorilor"/unde au și 
fost programate reprezentații 
dramatice și concerte. Rezis
tentele și șovăielile sînt; de
parte de a fi dispărut. Ni s-a 
afirmat categoric, de către 
unii localnici, că asigurarea 
unui program . cvasi-perma- 
nent.la „Bastionul țesătorilor"

. ' ar' fi iluzorie, deoarece” pp- * 
blicul „nu va veni". Obiș
nuința lipsește, e adevărat ; 
vor trebui depuse eforturi 
pentru a crea „vad" — cum
se spline în termeni de’ifrP"'~ 
presariaf — cu condiția, bine
înțeles, ca spectacolele să fie . 
de calitate, iar popularizarea 
perseverentă și ingenioasă.

Teatrul de stat din Brașov 
și-a amînat anul acesta. 
canja pentru a oferi publicu
lui local și numeroșilor turiști 
o stagiune estivală. Intensa 
e meritorie, măsurile efective 
pentru materializarea ei au 
fost luate însă cu vădită în- 
tîrziere. Dacă o piesă origi
nală pe temă istorică a fost 
reprezen‘atăade.cheva~ori ,la ■. 
„Bastion”, în schimb -un inte
resant montaj de momente

shakespeariene n-a fost ter
minat la timp pentru a putea 
fi jucat în aer liber ; c come
die italiană a avut premiera 
recent, în prag de septem
brie, cu perspectiva de a intra 
în programul obișnuit al sta
giunii ce urmează. Consem
năm așadar, deocamdată, in
teresul incipient al teatrului 
pentru o formă nouă de ac
tivitate, precum și dorința sa 
de a-și atrage colaborarea 
unor forțe artistice valoroase 
din afară.

Să ne oprim pujin asupra 
spectacolului „Icre negre sau 
fasole" de Giulio Scarnicci și 
Renzo Tarabusi, realizat cu 
concursul regizorului Lucian 
Giurchescu și al scenografu
lui Dan Nemfeanu. Sub titlul 
cam prea gastronomic se as
cunde un text amuzant, 
cărui erou principal, un tip 
de farsor napolitan, asigură 
existența precară a familiei 
sale cu ajutorul unei inven
tive metode de a sustrage o 
parte din tratația oferită la 
sindrofiile bogătașilor. Ar fi, 
crjețd, exagerat să încercăm 
a' descifra aci elemente 
de analiză socială și psi
hologică ; descripția mo
ravurilor ți a caracterelor ră- 

• -,mîne. sumară, atenția specta
torului fiind captată de intriga 
alertă, abil condusă, după re
țetele verificate ale genului. 
Fără îndoială, colectivul bra
șovean ar fi avut incompara- 

’ ' bil mai mult de profitat dacă 
ar fi folosit talentul și price
perea invitaților săi din Ca- 

' pitală pentru montarea unei 
piese clasice ori a unei opere 
de frunte din repertoriul con
temporan, menite să solicite 
la maximum resursele inter- 
preților ți să constituie pen
tru ei o importantă expe- 

>riență-de creație. In cazul de 
față putem vorbi mai degrabă 
de Cin exercițiu profesional.

al

Recunoaștem mîna încer
cată a directorului de scenă, 
gustul sigur al plasticianuluî 
în via caracterizare a perso
najelor comice. Bunicul senil, 
care nu rostește de-a lungul 
celor trei acte nici o replică 
(situație considerată de obi
cei ingrată pentru actor) de
vine, cu pălăria sa penata de 
„vînăfor de munte", cu in
tervențiile onomatopeice, cu 
fizionomia candidă și parcă 
mirată pe care i-a compus-o 
Andrei Armancu, apariția cea 
mai ilariantă a spectacolului. 
Șeful familiei, Leonida Papa- 
gatto (interpretat de E. Mi- 
hăilă-Brașoveanu), îmbrăcat 
într-un costum negru se stră
duiește să păstreze o morgă 
solemnă, care contrastează în 
mod ridicol cu preocupările

sale. Un eonfur individual 
capăfă și personajele inter
pretate de Geta Grapă, Zoe 
Maria-Albani, Melania Nicu- 
lescu, Elena Stescu, Dan Săn- 
dulescu, Dan Dobre, Ștefan 
Dedu-Farca ș.a. Regia a inte
grat întreaga echipă unul ritm 
foarte dinamic ; ritm impus 
și de decorul meșteșugit, în 
care fiecare aefiune îi obligă 
pe actori să parcurgă cu re
peziciune un drum sinuos, 
trecînd prin diferite uși, ur- 
cînd sau coborînd scări, oco
lind mobile, 
pe o scenă 
largă și fără 
multă recuzită 
tuși impresia de înghesuială 
mizeră și de perpetuă forfo- 
teală. Jocul unor actori tineri 
ca Mihai Balaș (în rolul fiului 
care, întors de la un „mara-

în felul acesta 
cu deschidere 
a îngrămădi 

se creează to-

ton de dans modern' nu-și 
mai poate opri cursa demen- 

■ jiâlă a picioarelor) sau Mir
cea Andreescu (valetul care 
încearcă să-și îngrozească stă- 
pînul făcînd-o pe fantoma) a- 
rată că ei au fost bine îndru
mați în ce privește mișcarea 
scenică, modul de a „lansa" 
replica de comedie. Ce-i 
drept, mai întîlnim momente 
cînd în locul rigoarei își face 
loc aproximația (de pildă, în 
unele apariții ale lui George 
Gridănușu).

Spectacolul demonstrează 
că teatrul brașovean poate 
atinge un nivel de profesio- 
nalitafe superior multora din 
producțiile sale anterioare. 
Rămîne ca un efort similar 
să fie depus și tn slujba unor ! 
texte de subsfanfă.

Andrei BALEANU

• AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru 
ecran panoramic : PATRIA (completare 
Permanente) — 9; 12; 15; 18; 21.
S SINGUR PE LUME : FESTIVAL (com
pletare Nota 10 la sport) — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 19,30.
• SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 MĂRI
— cinemascop : LUCEAFĂRUL — 8; 10; 
12; 14; 16; 18; 20,15, BUCUREȘTI — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21. CIRCUL DE STAT
— 11; 14; 16,30; 18,45; 21, STADIONUL 
DINAMO (la ambele completarea 23 Au
gust 1967) — 19,30. GRĂDINA DOINA
— 19,45.
• UNDE ESTE AL III-LEA REGE ? : 
VICTORIA (completare Muzeul pompie
rilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• EROUL DE LA CONG LY : LUMINA
— 9,15; 11,30; 1345; 16; 18,30; 20,45.
• PRIZONIERA DIN CAUCAZ : UNION
— 15,30; 18; 20,30. FLACĂRA (completare 
Vizita conducătorilor de partid si de stat 
în regiunea Brasov) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA
— 9; 10.
• PESCARUL DIN LOUISIANA : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
• TOVARĂȘA — COSTUMUL DE CE
REMONIE — ARHITECTURA UNIVER
SULUI — NOTA 10 LA SPORT — CAN
CERUL METALELOR — ALBINA RO

MANEASCĂ (APIS MELFICA CARPA
TINA) — 23 AUGUST 1967 : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• CU BĂRBAȚII.E O ALTĂ POVESTE : 
CENTRAL (completare 450 de ani de la 
tîrnosirea bisericii Mînăstirii Argeș) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45,
• DON GABRIEL — cinemascop : DA
CIA (completare Cucerirea sunetului) — 
7,45—21 în continuare.

cinema

• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cine
mascop : BUZEȘTI (completare Hanoi de 
Ia răsărit la asfin(it) — 15,30; 18, la gră
dină — 20,30, AURORA (completare Co
pilărie furată) — 9: 11,45.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — 
cinemascop : CRÎNGAȘI (completare Ne
glijente mici, neeazuri mari) — 15,30; 18; 
20,30, COLENTINA (completare Negli
jenta se plătește) — 16; 18,15.
• CANALIILE : GRIVITA — 9; 11,15;

VR)ARA

•C.4.W3Q'

?:':S:

AGENDA FESTIVALULUI
Ziua de astăzi a 

Festivalului interna
țional George Enes- 
cu este consacrată 
muzicii enesciene. LA 
ATENEU — ora 18 
— sub bagheta lui 
Mircea Cristescu, or
chestra de cameră a 
Filarmonicii din Cluj 
fi trioul formației 
„Musica Nova" vor 
interpreta: Octetul în 
do major pentru pa
tru viori, două viole 
fi două violoncele op 
7 (prima lucrare care 
dezvăluie cu adevă
rat spiritul sintetic 
al artistului, firea sa 
exuberantă și vigu
roasă), Trioul în la 
major pentru vioară, 
violoncel 
Simfonia 
pentru 12 
te soliste, 
ultimei perioade 
creație a lui Enescu. 
Cele trei lucrări, aso
ciate în acest con
cert, vin să defineas
că evoluția limbaju
lui enescian, a gîndi- 
rii, a puterii de ex
presie.

LA OPERĂ, Mircea 
Popa va dirija capo
dopera „Oedip". In

și pian, și 
de cameră 
instrumen- 
aparținînd 

de

<•7 l-fe-

rolurile
David
Ioan j
Iordăchescu,
tin Teodorian, Viorel dulescu. 
Ban, Constantin Du
mitrescu,
Gabor, Dionisie

! principale: 
Ohanezian, 

Hvorov, Dan 
Vzlen-

nya, Constantin Ilies
cu, Elena Cernei, Ze- 
naida Pally, Maria 
Șindilaru, Maria Săn-

Biletele se găsesc la
Constantin casa O.S.T A. din Ca- 

Ko- lea Victoriei 68—70.
irn

13,30; 15,30; 18; 20,30. FLAMURA (com
pletare Fantezie cu... șuruburi) — 9;
11,30; 15,30; 18; 20,30.
• UN HECTAR DE CER — cinemascop : 
GLORIA (completare Din pămînt si foc)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI — cine
mascop : UNIREA — 16; 18,15, la grădină
— 20.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE — 
cinemascop : VITAN (completare Sesiu
nea Marii Adunări Naționale) — 15,30; 18.
• PANTERA NEAGRĂ — cinemascop :
ARTA (completare Tutunul) — 15,30; 18; 
20,30, la grădină — 19,30, MOȘILOR (com
pletare Oriaont științific nr. 7/1967) —
15,30; 18. la grădină — 20.
• ȘAPTE BĂIEȚI SI O ȘTRENGĂRITĂ 
— cinemascop : MUNCA (completare Peo- 
tina) — 10; 15,30; 17,45; 20.
• UN SURÎ8 ÎN PLINĂ VARĂ : COS
MOS (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de atat in regiunea Bucu
rești) — 15,30; 18; 20,30.
• ZODIA FECIOAREI — cinemascop : 
VIITORUL (completare Oameni deasupra 
norilor) — 15,30; 18; 20,30.
• SPARTACUS — cinemascop (ambele 
serii) : MELODIA — 9; 12,30; 16,15; 20,15,

AURORA — 14,45; 18,15. la grădină — 
19,15,
• COMISARUL X — cinemascop : VOL
GA (completare E mai bine așa ?) — 9,30; 
11,45; 16; 18,15; 20,30. LIRA (completare 
Consfătuirea pe tară a lucrătorilor din 
industria chimică) — 15,30; 18; 20,30.
• VIAȚA LA CASTEL : RAHOVA (com
pletare Vizita conducătorilor de partid si 
de stat în regiunea București) — 15,30; 
18, la grădină —> 20.
• VULCANUL INTERZIS — cinema
scop : FERENTARI (completare Dacă o 
iubești) — 15,30; 18; 20,30.
• FALȘTAFF : PACEA - 15,30; 18; 20,30.
• BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : CI
NEMATECA (Bd. Magheru Nr. 29) — 10; 
12; 14; 16,30.
• BANDA DE LAȘI : GRĂDINA CO
LENTINA (completare Neglijenta se plă
tește) — 20,30.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
GRĂDINA PROGRESUL PARC (comple
tare Dacă treci Podul Ponoarelor) — 
19,30.
• DARCLfiE : GRĂDINA LIRA (com
pletare Consfătuirea pe tară a lucrăto
rilor din 1 .rtef.rîa. chimică) — 19,30.
® HAI. FRANȚA ! : GRĂDINA PARCUL 
HER A STR/'.U- (completare Gustav sa- 
hislul) — 19.30.
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h NORVEGIA A DELEGAȚIEI vremea
■ ■

PARTIDULUI COMUNIST Consiliului interna-

(Urmare din pag. I)

Exprimînd poziția celor două 
partide față de situația existentă 
azi în Europa, reprezentanții P.C.R. 
și ai P.C. din Norvegia au arătat 
că asigurarea păcii și securității pe 
continentul nostru corespunde inte
reselor arzătoare ale popoarelor eu
ropeni, ale forțelor revoluționare, 
progresiste din întreaga lume și 
poate contribui la normalizarea re
lațiilor internaționale în ansamblul 
lor. Un rol important în crearea 
unei atmosfere de destindere și co
laborare în Europa îl are dezvol
tarea relațiilor bi și multilaterale 
între state, fără deosebire de sis
temul lor social, pe baza încrede
rii și avantajului reciproc, a res
pectării principiilor independen
ței, suveranității naționale, egalită
ții în drepturi și neamestecului în 
treburile interne.

In legătură cu evenimentele din 
Orientul Apropiat, cele două părți 
s-au pronunțat pentru retragerea 
imediată a trupelor izraeliene din 
teritoriile ocupate, pentru . regle
mentarea problemei refugiaților pa
lestinieni și a celorlalte probleme 
litigioase pe calea negocierilor, co
respunzător intereselor dezvoltării 
independente și libere a tuturor po
poarelor din această parte a lumii.

Ambele partide au subliniat ne
cesitatea imperioasă de a intensi
fica eforturile consacrate întăririi

coeziunii și unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
— condiție hotărîtoare a dezvoltă
rii luptei forțelor revoluționare și 
progresiste contemporane — pre
cum și importanța principiilor in
ternaționalismului socialist, egali
tății în drepturi, independenței, 
neamestecului în treburile interne, 
în relațiile dintre partidele comu
niste și muncitorești. Ele au relie
fat din nou însemnătatea pe care 
o are elaborarea de către fiecare 
partid a liniei sale politice, a for
melor și metodelor de activitate, 
pe baza aplicării creatoare a mar- 
xism-leninismului, în deplină con
formitate cu condițiile specifice 
naționale ale fiecărei țări.

Reprezentanții celor două parti
de au apreciat cu satisfacție evo
luția pozitivă a relațiilor de prie
tenie frățească dintre P.C.R, și P.C; 
din Norvegia și au manifestat, deo
potrivă, hotărîrea de a le dezvolta 
în continuare. Totodată, părțile 
s-au pronunțat pentru lărgirea re
lațiilor politice, economice, tehni- 
co-științifioe și culturale între cele 
două țări, pe baze reciproc-avan- 
tajoase.

Vizita delegației P.C.R. în Nor
vegia, întîlnirile și schimburile de’ 
vederi cu conducerea P.C. din 
Norvegia au contribuit la întări
rea legăturilor de prietenie și co
laborare dintre cele două partide, 
dintre poporul român și cel norve
gian.

Reuniunea 
țional de filozofie și științe uma
ne, care are loo la București între 
5 și 13 septembrie, și-a început 
marți lucrările, la Academie, cu o 
ședință a Biroului Consiliului. Lu-

erările Biroului sînt conduse de 
dr.. Silvio Zavala, ambasador, de
legat permanent al Mexicului la 
UNESCO, președintele Consiliului.

(Agerprhs)

SPOR
tenis A început 
turneul internațional

CUPA MAMAIA"

CA1AC-CANOE

jj
Luni a început pe litoral a treia 

ediție a turneului internațional de 
tenis pentru „Cupa Mamaia". Iată 
primele rezultate înregistrate: 
Sântei (România) — Trettin (R. D. 
Germană) 6—2, 6—3; Zuleta (E- 
cuador) — D. Viziru (România) 
6—2, 3—6, 6—3 ; Țolov (Bulgaria) 
— C. Dumitrescu (România) 6—4, 
6—4 (meci preliminarii); Stilwell 
(Anglia) — Nagy (România) 6—1, 
6—0; Pesceanko (U.R.S.S.) — Se- 
rester (România) 6—2, 6—2; Holi- 
cek (Cehoslovacia) — Mărcii (Ro
mânia) 6—4, 6—3; Courcol (Fran
ța) — Năstase (România). 6—4, 
6—1. în turul intii, Dron (Româ
nia) l-a eliminat cu 6—2, 6—1 pe 
Țolov (Bulgaria).

ASTĂZI, LA „REPUBLI 
Cil", 0 ATRACTIVA 

GALA DE BOX
Pe ringul din incinta Stadionu

lui Republicii are loo astăzi, în
cepând de la ora 19,30, prima re
uniune semifinală a „Turneului 
de box al armatelor prietene". 
Din program se desprinde întâl
nirea dintre campionul european 
V. Agheev (Ț.S.K.A. Moscova) și 
campionul țării noastre Gh. Chi- 
văr, precum și oea dintre campi
onul olimpic S. Stepașlan 
(Ț.S.K.A. Moscova) și Li Ok Kan 
(Selecționata militară a R. P. D. 
Coreene).

A

In preajma 
sărbătorii naționale 
a R. P. D. Coreene

La Combinatul de industrializare 
a lemnului din Pitești a avut loc 
marți după-amiază o adunare con
sacrată sărbătorii naționale, a R.P.D. 
Coreene.

Despre însemnătatea acestui e- 
veniment și realizările obținute de 
poporul coreean a vorbit ing. Vic
tor Chelu, directorul C.I.L. Pitești. 
A luat apoi cuvîntul Riăm Gion 
Riăn, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Cartea de specialitate

Secția „Cartea la domiciliu" 
din cadrul C.L.D.C.-Ploiești 
expediază la domiciliu, contra 
ramburs, cărți de specialitate 
din toate domeniile de activi
tate, Comenzile se fac pe adre
sa instituției cu sediul in Pia
ța 16 Februarie nr. 21, Ploiești.

T
Primii campioni naționali

ediția 1967
9

7 ■

Pe apele lacului 
Snagov au început 
ieri întrecerile- fina
le din cadrul cam
pionatelor republi
cane de caiac-ca- 
noe pentru seniori — 
ediția 1967, la care 
participă peste 200 
de sportivi și sporti
ve din întreaga țară. 
In probele feminine, 
primele titluri

fost cîștigate de 
Viorica Dumitru (Di
namo) — la caiac 
simplu (500 m) cu 
timpul de 2'05"5/10 
și de Valentina Ser- 
ghel — Cornelia Si
ded (Steaua) — la 
caiac dublu (500 m) 
cu timpul de 1'56" 
1/10. Iată rezultatele 
înregistrate în pro
bele masculine : ca
iac 1 (1 000 m)

Șt. Pocora (Steaua) 
3'50"8/10; caiac 2 
(1 000 m) A. Vernescu, 
A. Sciotnlc (Dinamo) 
3'29"; caiac 4 (1000 
m) — Dinamo 3'06" 
7/10 ; canoe 1 (1000 
m) — I. Llpalit 
namo) 4'18"8/10 ; 
noe 2 (1 000 m)
M. Ionescu 
Manea
3’51"7/10.

(Di- 
ca-

— C.
(Dinamo)

SOSIREA MINISTRULUI 
AGRICULTURII AL 

DANEMARCEI
La invitația Consiliului Superior 

al Agriculturii, marți seara a sosit 
în Capitală dl. Christian Thomsen, 
ministrul agriculturii al Danemar- ■ 
cei. Oaspetele este însoțit de 
V. Brorson, adjunct al ministru
lui, P. M.1 Jorgensen, președintele 
Federației micilor producători, 
H. M. Hansen, președintele firmei 
„Breedania-Export“, H. I. Hin- 
richsen, președintele firmei „Oxex- 
port“, și H. Wanscher, secretar.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întîmpinați de 
prof. Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, de alți membri ai conducerii 
Consiliului, specialiști. A fost pre
zent Richard Wagner Hansen, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

EXPOZIȚIE DE ARTA 
MODERNĂ CEHOSLOVACĂ

Sub egida Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, marți la a- 
miază s-a deschis în sala Dalleș o 
expoziție de pictură și sculptură 
modernă cehoslovacă.

Vernisajul a avut loc în prezen
ța președintelui Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a adjunctului ministrului, 
afacerilor externe, Vasile Șandru, 
artistului poporului Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
a numeroși oameni de cultură și 
artă. Au fost de față și dr. Miroslav 
Brusek, ministru adjunct al culturii 
și informațiilor al R. S. Ceho
slovace, care se află în țara noas
tră, șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, alți membri 
ai corpului diplomatic.

Au luat cuvîntul Ion Moraru, 
vicepreședinte al C.S.C.A., Ceștmir 
Cisar, ambasadorul R. S. Cehoslova
ce la București și Jiri Hlușicika,, 
comisarul expoziției.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII A 
SFATURILOR POPULARE; IN 

BELGIA "
Marți dimineața a părăsit Capi

tala, îndrepțîndu-se .spre. Belgia, o 
delegație-.a.rsfaturilof' populare din 
țara noastră, care la invitația pri
marilor orașelor Bruxelles, Anvers, 
Gand și Liege va face o vizită în 
această țară. ' ■

★
Marți după-amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre, patrie, 
grupul de invitați ai companiei 
„Deutsche Lufthansa", îji frunte-cu 
Holger Berner, 'secretar de stat în. 
Ministerul Federal al Comunicați
ilor al R. F. a Germaniei, care ne-a 
vizitat țara cu prilejul primei curse 
regulate pe linia aeriană Frankfurt 
— Miinchen — București.

Ieri In țară: 
Vremea s-a menți
nut călduroasă, eu 
cerul variabil în 
vestul tării. în Do- 
brogea, Muntenia, 
Moldova și izolat 
în regiunea de 
munte, cerul a de
venit mai mult a- 
coperit și au căzut 
ploi sub formă de 
averse însoțite de 
descărcări electri
ce. Vîntul a suflat 
slab pînă la potri
vit. Temperatura 
aerului la ora 14 
era cuprinsă între 
22 de grade la To- 
plița și Joseni și 31 
de grade la Băi- 
lești. în București: 
Vremea a fost 
călduroasă cu cerul 
variabil. Vîntul a 
suflat slab pînă la 
potrivit. Tempera
tura maximă a fost 
de 28 de grade. în 
cursul după-amie- 
zii s-au semnalat a- 
verse slabe.

Timpul probabil 
pentru zilele de 7, 
8 și 9 septembrie, 
în țară: Vreme 
răcoroasă, ușor in
stabilă mai ales 
în prima parte a 
intervalului. Cerul 
va fi schimbător. 
Vor cădea ploi,

• mai ales sub formă 
de averse. Vînt
potrivit. Tempera
turile minime vor 
fi cuprinse între 4 
și 14 grade, iar 
maximele între 18 
și 28 de grade. în 
București : Vreme 
ușor instabilă, cu 

, cer schimbător, fa
vorabil averselor 
de ploaie. Vînt po
trivit din est. Tem
peratura în scădere 
ușoară Ia începutul 
intervalului.

Cu. prilejul unei;;călătorit 
treprinse m de- mult înîntreprinse m de- mult m- 

Uniunea Sovietică, ■ am fSstuniunea oovieuca, ■ am ,, . . .
oaspetele cercetătorilor de la cercetător principal 
cunoscutul Observator asiro- la Observatorul astrono.oastronomic

— Bucureștinomic din Pulkovo, situat în 
apropiere de Leningrad. în
ființat încă în 1834, la ini
țiativa .eminentului astronom 
rus V. Ștruva, -observa
torul din Pulkovo și-a' câș
tigat un meritat prestigiu 
printre oamenii- de știință r_...... ......_________r.
din diferite țări 7. JTe:d.T{ingtli~ ;-^ică.[ ' 7 '
timpurilor, mulți savanți ves- Un fapt remarcabil este 

acela că oamenii de știință 
împreună cu alți specialiști 
din această instituție, și-au 
construit după proiecte pro
prii numeroase instrumente 
optice noi. în afară de unele 
vechi aparate, reparate și 
modernizate, cu ajutorul că-

pracfică și-. teoretică a ob
servațiilor inerldiene găsesc 

aci uti teren rodnic în colec
tivele de colaboratori științi
fici ai profesorilor Zverev și 
Nemiro. în seminariile și șe
dințele de comunicări ale 
colaboratorilor acestui insti-

cazul de nord, la o aliitu- fo care se țin. săptămînal, 
'dine de-2130 metri, spfvind /se. dezbat probleme științi- 
pentrii studiul Soarelui; fice^de specialitate, 
alta, la Simeiz, în Crimeea, 
pentru cercetări de astrofi-

i

(Agerpres)

Dispută echilibrată...

Sportivi români peste hotare
TIR

BERLIN 5 (Agerpres). — Con
cursul de talere „Marele premiu al 
orașului Leipzig" a fost cîștigat de 
trăgătorul român Gheorghe Enache 
cu 195 puncte din 200 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat Rune 
Flodmann (Suedia) — 191, Adam
Slemczynski (Polonia) — 191 și Sten 
Karlsson (Suedia) — 190.

CANOTAJ ACADEMIC
VICHY 5 (Agerpres). — In locali

tatea franceză Vichy se fac ultimele 
pregătiri pentru campionatele euro
pene maseuline de canotaj academic 
ce vor începe joi. Și-au anunțat par
ticiparea 24 de țări printre care și 
România. Din Iotul sportivilor ro
mâni, care vor participa la probele 
de 4 plus 1,2 fără cîrmaci, 4 fără 
cîrmaci, schif simplu și dublu (vîs- 
le), fac parte printre alții P. Ceapu- 
ra, O. Pavelescu, Al. Aposteanu, T. 
Ștefan, C. Ciocoi.

POLO
HAVANA 5 (Agerpres). — La Ha

vana s-a încheiat competiția de polo 
pe apă „Turneul speranțelor olimpi
ce", la care au participat selecționa
tele Bulgariei, R. D. Germane, Ro
mâniei, U.R.S.S. și Cubei. Clasamen
tul final: 1. U.R.S.S. ; 2. R. D. Ger
mană ; 3. Cuba ; 4. România ; 5. Bul
garia. în ultima zi, echipa României 
a fost învinsă cu 6—5 de cea a Cubei.

FOTBAL
SOFIA 5 (Agerpres). — Competiția 

de fotbal „Cupa Speranțelor Olimpi
ce" pentru echipele de juniori desfă
șurată în mai multe orașe din Bul
garia a luat sfîrșit. In finală, echipa 
Bulgariei a învins cu 2—1 selecțio
nata Iugoslaviei. Echipa Cehoslova
ciei a întrecut-o cu 2—0 pe cea a 
României, care a ocupat locul VI.

TRAGEREA AUTOTURISMELOR LOTO 
din 5 septembrie 1967

FAZA I (BILETE DE 40 LEI)
Extragerea I : 87 65 19 22 ; Ex-

tragerea a Il-a : 66 86 33 81 ; Ex-
tragerea a IlI-a :81 11 71 31 ; ex-
tragerea a IV-a : 76 56 72 31 ; ex-
tragerea a V-a : 89 42 84 77 ; ex-
tragerea a Vl-a : 62 61 49 41; ex-
tragerea a VII-a : 56 24 86 32 ; ex-
tragerea a VIII-a : 52 29 61 48 :
extragerea a IX'-a 39 84 7 59 ■; ex-
tragerea a X-a : 16 9 41 56.
FAZA A Il-a (BILETE DE 40 și

20 LEI)
Extragerea a Xl-a ; 78 83 1? si;

extragerea a XlI-a : 30i 4 72 21 î

extragerea a XIII-a : 54 88 34 84 ; 
extragerea a XlV-a : 45 54 83 77 ; 
extragerea a XV-a : 40 22 78 34.

FAZA A III-A (BILETE DE 
40, 20 ȘI 10 LEI) .

Extragerea a XVI-a : 23 77 17 34 ; 
extragerea a XVII-a : 61 56 49 38 ; 
extragerea a XVIII-a : 9 37 21 3 ; 
extragerea a XlX-a : 2 78 37 51 ;

FAZA A IV-A (BILETE DE
40, 20, 10 ȘI 2 LEI)

Extragerea a XX-a : 26 10 37 41.
Fond de premii : 2 786 505 lei.

Un concurs ce se 
adresează spectatorilor 
bucuresteni

9

Publicația „Săptămîna cultura
lă a Capitalei" invită cititorii săi 
să participe la concursul „Am
fora" inițiat pentru acordarea de 
premii celor mai valoroase reali
zări ale stagiunii bucureștene 
1967—1968 în domeniul teatrului 
de proză. Pe baza notelor date de 
către spectatorii înscriși la acest 
concurs vor fi acordate premiile 
„Amfora" pentru cea mai bună 
piesă românească, cea mai bună 
regie, cea mai bună interpretare a 
unui rol feminin, a unui rol mas
culin și a unui rol episodic, precum 
și pentru cea mai bună scenogra
fie. Vor fi premiați și spectatorii 
ale căror aprecieri vor corespunde 
rezultatului final al concursului. 
Pînă la 30 septembrie va avea loc 
înscrierea în număr nelimitat a 
participanților care vor alcătui 
juriul spectatorilor în vederea de
cernării premiilor. înscrierile la 
concurs se primesc pe adresa re
dacției „Săptămîna culturală a 
Capitalei", str. Constantin Miile 
nr. 12, raionul 16 Februarie. Re
gulamentul concursului a fost 
publicat în numărul din 1 septem
brie al „Săptămânii culturale a 
Capitalei" și va reapare în numă
rul de vineri, 8 septembrie. In
formații suplimentare se pot ob
ține de la sediul redacției, telefon 
15 04 19.

tiți au remarcat în lucră
rile lor înalta clasă a rezul
tatelor astronomice concre
tizate în numeroasele și pre
cisele cataloage stelare alcă
tuite acolo. Vizitînd Pulko
vo, am avut satisfacția de 
a mă afla într-o instituție 
științifică cu renume mon
dial.

Trebuie spus că perioada 
de asediu a Leningradului 
din timpul celui de-al doilea 
război mondial a avut ca 
urmare distrugerea comple
tă de către hitleriști 
a vechilor construcții. Nu
mai o parte din aparataj și 
bibliotecă au mai putut fi 
salvate. După război obser
vatorul a fost în întregime 
reconstruit în același stil și 
înzestrat cu noi aparate și 
instalații perfecționate de 
mare precizie.

La Pulkovo nopțile de iar
nă sînt foarte lungi și obser
vațiile astronomice la cercul 
meridian, spre exemplu, se 
organizează în 3—4 serii pe 
noapte. In schimb vara, în 
perioada nopților albe, pe 
un interval de aproximativ 
două luni, la multe sectoare 
de astrometrie activitatea 
observațională se întrerupe.

Observatorul dispune de 
două filiale: una, insta
lată la Kislovodsk, în Cau-

Ca rezultat al acestei acti
vități observaționale și teore
tice din ultjmul timp men- 

' țiortez catalogul de coordo
nate stelare obținut pe cale 
absolută și cel în curs de e- 
laborare pe cale diferențială 
al stelelor slabe, notat pre
scurtat K.S.Z. De asemenea, 
observatorul din Pulkovo a 
pus probleme noi din punct 
de vedere astronomic, cum

ÎNSEMNĂRI DINTR-O CĂLĂTORIE ÎN U.R.S.S.

Primul fir de fum

Ei bine, acesta este primul dotat cU aprinde
re automată. Printr-o simplă apăsare pe bu
ton, o scînteie electrică a declanșat un proces 
care pînă la sfîrșitul lunii se va transforma în 
marea „flacără albastră'* a turbogeneratoru- 
lui, în primii kilowați trimiși pe magistralele 
electrice ale țării.

...5 septembrie, orele 8 dimineața. Ambele 
cazane intrate în probe și care au vestit naș
terea celui mai mare grup energetic al țării 
au început să funcționeze. Specialiștii ne-au 
declarat că încercările se desfășoară conform 
programului, îndeosebi ca urmare a calității 
montajului. Semnificativ este faptul că ne a- 
flăm în a 30-a lună de la începerea lucrări
lor, termen foarte scurt, comparabil cu rit
murile înregistrate de țările avansate în a- 
cest gen de construcție. A scăzut substanțial 
și prețul de cost pe kilowatul instalat,

Extinderea termocentralei, al cărui semnal 
l-a dat primul fir de fum ieșit pe coșul înalt 
de 200 m, nu este numai șantierul experien
țelor celor mai mari centrale ale țării, ci și > 
înaltă școală a muncii și calificării. Ca urma
re, cele două grupuri vor fi puse în func
țiune și deservite de un efectiv cu circa 300 
de oameni mai mic decît s-a prevăzut în 
proiect. Acest pas este posibil datorită înaltei 
tehnicități a agregatelor, îngemănat cu efor
tul pe care l-am văzut aici pentru perfecțio
narea și policalificarea muncitorilor și tehni
cienilor. Merită de știut faptul că cea de-a 
doua etapă (dublu ca putere instalată față de 
prima) va fi terminată în numai doi ani si 
cîteva luni, față de aproape 5 ani, cît au 
durat lucrările primei etape de 350 MW.

...Primul fir de fum de pe cel mai înalt 
coș al țării înscrie de fapt ultima victorie a 
constructorilor și montorilor de la C.E.T. Cra
iova înaintea apropiatei zile care va marca 
apariția unei noi schele de mărimea I-a, în 
constelația de lumini ale patriei.

rora au fost efectuate dife
rite observații în decurs de 
mai mult de un secol (cercul - 
vertical, marele instrument 
de pasaj etc.), au fost mon
tate un mare număr de apa
rate noi. Dintre acestea 
menționăm telescopul solar 
orizontal, telescopul cu me
nise de 50 cm — sistem 
Moksutov, interferometrul 
stelar al academicianului 
V. P. Linik, luneta polară 
sistem A. A. Mihailov și al
tele. Cu telescopul solar o- 
rizontal se studiază și se fac 
observații asupra discului so
lar în zilele senine, iar cu te
lescopul Moksutov se între
prind cercetări fotografice de 
mare acțiune asupra celor 
mai importante și îndepăr
tate obiecte cerești, cum sînt 
nebuloasele din afara gala
xiei noastre și a îngrămădiri
lor de stele. De altfel,
în ultimele decenii o
dezvoltare considerabilă au 
căpătat studiile și cer
cetările de astrofizică, ra- 
dioastronomie, acelea pri
vind sateliții artificiali ai 
Pămîntului — pentru care 
au fost construite aparate și 
utilaje corespunzătoare.

De remarcat că observa
torul dispune de ateliere 
bine dotate și de un număr 
apreciabil de ingineri meca
nici, electroniști, opticieni 
etc., care realizează efectiv 
proiectele noilor aparate. 
E o mică întreprinde
re complexă proprie. In 
timp ce mă aflam la Pulko
vo, în atelierele observato
rului se găsea în lucru un 
telescop fotografic polar cu 
o oglindă de 60—70 cm 
diametru; cutia microme- 
trică era construită astfel 
îneît un motor sincron să 
deplaseze placa fotografică 
cu o viteză egală cu viteza 
în cîmpul instrumentului a 
imaginii obiectului cercetat.

Ținînd seama de faptul 
că activitatea astrometrică se 
efectuează în foarte multe 
cazuri printr-o colaborare 
internațională între obser
vatoarele a diferite țări, ob
servatorul din Pulkovo, în 
cadrul unei asemenea cola
borări pentru realizarea unui 
catalog de stele sudice, a 
găsit necesară instalarea pe 
o perioadă de 4 ani a unor 
instrumente proprii la Ob
servatorul din Santiago de 
Chile. în acest scop, atelie
rele observatorului au con
struit, după un proiect ela
borat de prof. Zverev, un 
nou tip de instrument, cu 
oglindă concavă, destinat 
observațiilor absolute în de- 
clinație. Cercul divizat este 
fotografiat la 4 microscoăpe, 
ceea ce conferă o mare ope
rativitate în lucru.

Metodele de prelucrare

sînt cele ale determinării cît 
mai precise a neregularității 
în rotația Pămîntului, a stu
diului teoretic și practic asu
pra cîmpurilor magnetice de 
pe suprafața Soarelui și foto
grafierii sateliților invizibili 
ai unor stele etc.

Un fapt încă neobiș
nuit la ora actuală în foarte 
multe observatoare astrono
mice este existența la 
Pulkovo a unui centru pro
priu de calcul electronic, do
tat cu „Minsk“-uri — in
stalații complexe tranzistori
zate. Acestui centru îi re
vine sarcina de a revedea 
acele „calcule astronomice’" 
efectuate cîndva cu creionul, 
în condițiile dotării cu apa
ratură modernă.

La Pulkovo am mai făcut 
cunoștință cu o altă reali
zare tehnică modernă — o 
mică mașină electronică 
tranzistorizată de calcul, 
„Vega", fabricată la Kursk 
și care va înlocui într-un 
viitor apropiat „zgomotoa
sele" mașini electrice. Cu o 
capacitate numerică de peste 
20 cifre, ea are posibilitatea 
să efectueze un număr mare 
de operațiuni în cîteva se
cunde.

La Leningrad funcționea
ză, de asemenea, un institut 
de astronomie teoretică, a 
cărui tematică de cercetare 
este largă, cuprinzătoare. 
Printre subiectele cuprinse 
în planul de lucru figurează 
problema micilor planete și 
cometelor, precum și aceea 
a vehiculelor spațiale teres
tre. Tot aci se află și secto
rul redactării anuale a marii 
efemeride astronomice sovie
tice — „Astronomiceski 
Ejegodnik".

Printre numeroasele ob
servatoare din lume care în
trețin legături științifice cu 
Pulkovo se numără și Ob
servatorul astronomic din 
București al Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia. Institutul nostru a 
început colaborarea cu a- 
cest observator după 1950. 
Printre acțiunile de colabo
rare reciprocă figurează și 
participarea noastră la alcă
tuirea unui mare catalog de 
stele slabe, iar legat de a- 
ceasta la fotografierea u- 
nui număr de nebuloase 
extragalactice și a 10 plane
te mici. în ultimii ani, între 
observatoarele noastre au a- 
vut loc numeroase schim
buri de experiență, cu scopul 
unei informări operative a- 
supra stadiului lucrărilor le
gate. de planul de colaborare.

Observatorul astronomic 
din Pulkovo se afirmă ca un 
mare centru astronomic al 
lumii, care aduce un consi
derabil aport la patrimoniul 
acestei vechi științe a cerului.Foto : S. Cristian

I Situația din Nigeria 
continuă să se agra-

Iveze după ce provin
cia de centru-vest s-a 
alăturat regiunii sece-

I sioniste, autoprocla- 
mată Republica Bia- 
fra. încercînd să ex
plice cauzele actuale- 

Ilor evenimente din Ni
geria, ziarul „Frank-

Ifurter Allgemeine" 
descrie într-un comen
tariu ciocnirile de in-

Iterese legate de ex
ploatarea uneia din 
principalele bogății ale

I subsolului nigerian — 
petrolul.

„în mai puțin de 
I zece ani, Nigeria s-a ri

dicat de la zero la ran
gul de cea de-a zecea 

Ițară producătoare de 
petrol din lume. Ce-i 
drept, cota-parte a Ni- 

Igeriei în producția 
mondială de țiței nu 
este covîrșitoare la pri- 

Ima vedere, dar trebuie 
avut în vedere că nu
mai primele patru din 

Icele 10 țări ex
trag 80 la sută din 
cantitatea globală. La 

Irpijlocul acestui an Ni
geria obținuse deja o 
extracție zilnică de 

Iaur negru însumînd 
580 000 de barili.

. Cel mai important 
I cumpărător al țițeiu

lui nigerian este Ma
rea Britanie, după care. 

[urmează R.F.G., „Bri
tish Petroleum Com
pany" (B. P.). care a- 

| parține în proporție de

50 la sută guvernului 
britanic," și societatea' 
anglo-olandeză „Shell". 
Primii lor ingineri au 
venit în țară în 1937. 
Dar abia în 1958 a 
început extracția în 
mlaștinile Mangroven 
din delta Nigerului. 
Prima extracție anuală 
s-a cifrat la 252 000 
tone, cantitate care, 
nouă ani mai tîrziu, se 
extrage din găurile de 
sondă la fiecare 60 de 
ore.

între timp, opt firme 
petroliere americane, 
franceze și italiene au 
obținut concesiuni. 
Șapte dintre ele au și 
devenit productive, 
două extrag țiței în 
cantități comerciale. 
Investițiile au depășit 
3 miliarde de mărci.

S-au distribuit con
cesiuni de prospecți
uni pentru toate regiu
nile Nigeriei. Principa
lele zăcăminte cunos
cute pînă în prezent 
sînt însă situate într-o 
regiune compactă de 
125 000 kmp. Centrul 
său îl. constituie delta 
Nigerului, o regiune 
extrem de puțin acce
sibilă și cu comunicații 
foarte anevoioase. Geo
logii și seismologii, in
ginerii și muncitorii 
constructori nu pot îna
inta decît cu mici am
barcațiuni cu motor. 
Acolo unde între bra
țele de apă. rădăcini și 
terenul mlăștinos eli-

eea se împotmolește în 
noroi și mărăciniș, în
tre uscat, apă și vege
tație nu se mai poate 
trage un hotar, ei sînt 
nevoi ți să închirieze 
canoe de la indigeni. 
Aici construcția de 
drumuri este exclusă.

Pînă în prezent au

din portul petrolifer 
Bonny sînt pline pînă 
la refuz. Nici rafinăria 
de la Port Harcourt nu 
mai poate prelua ma
teria primă. Societatea 
„Shell“-B.P. a fost 
nevoită să suspende 
extracția. Nu numai 
ea. Căci portul petro-

nici pe departe com
plet valorificată, a con
stituit, probabil, pen
tru lt. col. Ojukwu, 
șeful guvernului bia- 
frez, cea mai mare 
tentație care l-a în
demnat să declare Ni
geria răsăriteană drept 
stat independent, Dacă

răsfoind presa străină

MĂRUL DISCORDIEI

fost descoperite 228 iz
voare petroliere. Din
tre acestea, 175 țîșnesc 
pentru „Shell" — B.P. 
Din păcate, trebuie 
spus că toate sînt si
tuate pe teritoriul Ni
geriei răsăritene, care 
s-a declarat indepen
dentă la 30 mai și duce 
de săptămîni de zile un 
război de secesiune. 
Guvernul central însă 
a instituit blocada îmr ■ 
potriva Nigeriei răsă
ritene și a sistat, de 
asemenea, exportul de 
țiței. Cele 16 rezer
voare de depozitare

lier din regiunea guri
lor fluviului Escravos 

..din partea apuseană a 
■deltei . nu , este încă, 

• gata. Toți cei 650 km 
de conducte, inclusiv 
conductele dinspre cele 
27 de surse ale socie
tății americane „Gulf 
Oil" de-a lungul coas
tei, ca și conductele 
dinspre cele 26 de sur
se ale societății fran
ceze ,,Safrap“'$i'socie
tății italiene-"-,,ENI- 
Agip" la vest de Niger, 
duc spre Bonny.

Bogăția petrolieră 
din delta Nigerului,

.toate încasările în de
vize de pe urma ex
portului de țiței ar re
veni aceste! țări și to'ă- 
te. redevenț.ele societă
ților petroliere, în loc 
să fie repartizate în
tregii Nigerii, s-ar 
scurge numai în casa 
acestei regiuni, Nigeria 
răsăriteană ar fi real
mente cea mai 'bogată 
țară din Africa nea
gră.--”

Ocupîndu-se în
tr-un editorial de ac
tualele evenimente din 
Nigeria „Le Monde" 
subliniază că „nu tre

buie neglijate reper
cusiunile internaționa
le ale conflictului, por
nind de la bogățiile 
petroliere ale țării și 
de interesul pe care a- 
cestea îl prezintă pen
tru Statele . Unite și 
Marea Britanie. Cele 
două state s-au pro
nunțat, la începutul 
războiului civil, pentru 
neutralitate, afirmînd 
că ele nu vor susține 
nici prin trimiterea de 
arme și nici prin altă 
riiodalitate părțile în 
luptă. Să fie oare suc
cesul militar al Bia- 
frei o cauză a schim
bării atitudinii An
gliei ? Potrivit ministe
rului britanic al Com- 
mpn.we.althr-ului ■ - „o 
mică cantitate" de 
arme cu caracter „de
fensiv" a fost cumpă
rată în Marea Britanie 
de către autoritățile 

..din .Lagos. „Daily Te- 
.legraph" precizează că 
printre aceste arme se 
află tunuri anti-aerie- 
ne de 40 de milimetri. 
Ziarul „Guardian" se 
întreabă dacă hotărî
rea guvernului Wilson 
nu riscă astfel să com
promită, șansa de a 
juca rolul mediatorului 
în conflictul care a- 
menință să transforme 
Nigeria într-un al doi
lea Congo".



i

Guvernul 
federal din 
Arabia de Sud 

, ■ • i t $'■ r >' ' :

a încetat să 
funcționeze 
—declară înaltul comisar 
britanic la Aden

ADEN 5 (Agerpres). — Hum
phrey Trevelyan, înaltul comisar 
britanic la Aden, abia întors de la 
Londra unde a avut „consultări ur
gente" cu guvernul britanic, a de
clarat marți la Aden, într-o emisiu
ne radiotelevizată, că guvernul fe
deral din Arabia de Sud a încetat de 
fapt să funcționeze și nu mai con
trolează federația. De aceea, a spus 
el, „este urgent și necesar să fie 
constituit un nou guvern". El a a- 
dăugat că recunoaște „forțele na
ționaliste drept reprezentanții po
porului" și că „ar dori să înceapă 
convorbiri cu ei în cel mai scurt 
timp posibil". Trevelyan a precizat 
că ar dori să se întîlnească cu li
derii Frontului național de elibe
rare, fără a cita nominal și Frontul 
de eliberare a sudului ocupat al 
Yemenului (FLOSY). Discuțiile, a 
spus el, ar putea fi axate pe pro
blema recunoașterii de către Marea 
Briranie a unui guvern naționalist 
care să înlocuiască guvernul fede
ral, pe problema aplicării rezoluți
ilor O.N.U. cu privire la Arabia de 
Sud și retragerea forțelor britanice 
din această zonă.

SCHIMB 
DE FOCURI 

IORDANIANO- 

IZRAELIAN
AMMAN 5 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al comandamen
tului forțelor armate iordaniene a 
anunțat că marți dimineața forțele 
izraeliene au deschis în mai multe 
rîndurj focul asupra pozițiilor ior
daniene situate la răsărit de po
dul Damyia, pe fluviul Iordan. Iz- 
raelienii, a precizat purtătorul de 
cuvînt iordanian, au folosit tunuri 
de 106 mm, tancuri, aruncătoare de 
mine și arme ușoare. Forțele ior
daniene au ripostat. Doi soldați 
iordanieni au fo.st ușor răniți.

★

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar izrae- 
lian a făcut cunoscut marți că for
țele armatei iordaniene au deschis 
focul asupra unui jeep izraelian, 
pe malul de vest al fluviului Ior
dan, rănind trei soldați izraelieni. 
Schimbul de focuri, a precizat el, 
s-a petrecut în apropierea podului 
Damyia și a durat 90 de minute.

★

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Reprezentantul special al O.N.U. 
la ierusalim, Ernesto Thalmann, s-a 
înapoiat la New York, după o vizită 
de două săptămîni făcută în acest 
oraș. El a declarat că a avut posi
bilitatea să aibă convorbiri cu ofi
cialități izraeliene și iordaniene, 
precum și cu reprezentanți ai comu
nităților religioase din Ierusalim. 
Diplomatul elvețian a informat, de 
asemenea, că în următoarele două 
săptămîni va prezenta un raport 
confidențial secretarului general 
al O.N.U., U Thant, în legătură cu 
misiunea sa.

REUNIUNEA LIGII SOCIEIĂ- 

TILOR DE CRUCE ROSIE* W - ... .... ’ ■’

La Haga s-a deschis marți cea 
de-a 29-a sesiune a Consiliului gu
vernatorilor Xjgii societăților de 
Cruce Roșie. La lucrări participă 
300 de delegați reprezentînd 77 de 
societăți naționale ale Crucii Roșii, 
ale Semilunii-Roșii, și ale Leului și 
Soarelui Roșu, precOnf și observa
tori ai societăților naționale încă 
neafiliate la Ligă, reprezentanți ai 
diverselor instituții, reprezentanți 
guvernamentali și neguvernamen
tali. Pe ordinea de zî a sesiunii fi
gurează printre altele : examinarea 
problemelor legate de .ajutorarea 
refugiaților din Orientul Apropiat, 
planificarea și organizarea ajutoa
relor în regiunile lumii amenințate 
de catastrofe naturale, precum și 
lupta pentru îmbunătățirea sănătă
ții în țările în curs de dezvoltare. 
La sesiune participă și o delegație 
din țara noastră condusă ;de Anton 
Moisescu, președintele Consiliului 
Național al Crucii Roșii Române.

LA. REUNIUNEA DE LA KINSHASA 

Președintele Mobutu a lansat un apel 
în favoarea intensificării 
colaborării interafricane
KINSHASA 5 (Agerpres). — în 

cuvîntul inaugural rostit la confe
rința miniștrilor de externe ai ță
rilor membre ale Organizației U- 
nității Africane, ale cărei lucrări 
s-au deschis luni în noua clădire a 
parlamentului de la Kinshasa, pre
ședintele congolez Mobutu a exa
minat o serie de aspecte ale evo
luției situației politico-economice 
pe continentul african. Menționînd 
că principala sarcină -a țărilor a- 
fricane este lupta pentru consoli
darea securității teritoriilor pro
prii, precum și pentru eliberarea 
tuturor zonelor încă ocupate ale 
continentului negru, președintele 
Mobutu a lansat un apel la uni
tatea statelor Africii, la coordona
rea acțiunilor lor politice în ve
derea intensificării luptei de eli
berare.

Abordînd problemele de ordin e- 
conomic pe care le au de rezolvat 
tinerele state africane, președin
tele congolez a lansat un apel în

favoarea intensificării colaborării 
dintre statele Africii, mijloc im
portant în lupta lor pentru conso
lidarea independenței economice, 
cît și politice.

în ședința de marți, participants 
au adoptat ordinea de zi a lucră
rilor. Aceasta cuprinde examina
rea situației din Rhodesia, din colo
niile portugheze și Republica sud- 
africană, lupta de eliberare din te
ritoriile africane încă neeliberate, 
precum și o serie de probleme re
feritoare la dezvoltarea economică 
a țărilor Africii, ca și la intensifi
carea cooperării dintre ele în acest 
domeniu.

în aceeași zi, participanții la con
ferință au ascultat raportul prezen
tat de secretarul general al O.U.A., 
Diallo Telli, asupra activității or
ganizației de la ultima reuniune a 
Consiliului ministerial. Apoi s-a 
trecut la dezbaterea problemelor 
relevate în raport.

SESIUNEA

MIȘCĂRII
J»

PUGWASH

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — 
Sesiunea mișcării Pugwash se des
fășoară de duminică la Ronneby, 
îm sudul Suediei. La reuniune par
ticipă aproximativ 250 de persona
lități din 70 de țări ale lumii. Din 
România la conferință ia parte prof. 
Vladimir Hanga de la Facultatea 
de Drept din Cluj. Pe ordinea de 
zi se află înscrise diverse probleme 
de interes major, cum sînt: con
trolul armamentelor, menținerea 
păcii și a securității, răspunderea 
omului de știință, cooperarea inter
națională și ajutorul în domeniul 
științific destinat țărilor în curs de 
dezvoltare.

CONGRESUL DE LA BRIGHTON , j I

ACUMULĂRI DE CRITICI
LA ADRESA POLITICII
DE AUSTERITATE

BRIGHTON 5 (Agerpres). — La 
Congresul sindicatelor britanice de 
la Brighton se conturează o revoltă 
împotriva politicii economice a gu
vernului Wilson, transmite agenția 
U.P.I. Vorbitorii adresează critici 
severe măsurilor economice adop
tate de guvern și în special pasivi
tății cu care tratează guvernul șo
majul în continuă creștere. O se
rie de sindicate intenționează să 
impună o dezbatere publică în le
gătură cu hotărîrea guvernului de 
a autoriza creșterea cu 16 la sută 
a tarifului de electricitate, în 
timp ce rămîne interzisă orice 
sporire a salariilor. Deși conduce
rea Congresului sindicatelor se opu
ne unei asemenea dezbateri, pînă în 
prezent 18 uniuni sindicale sprijină 
această cerere și un proiect de re

zoluție care cheamă Congresul sin
dicatelor să adreseze guvernului 
„un protest corespunzător și urgent" 
în legătură cu creșterea tarifelor 
de electricitate.

Dezbaterea propriu-zisă asupra 
politicii economice va începe 
miercuri. Au fost depuse numeroase 
proiecte de rezoluții. Luni noaptea, 
alte trei uniuni sindicale mari s-au 
alăturat celor care sprijină un pro
iect de rezoluție ce condamnă în 
termeni foarte severi politica gu
vernamentală. Se apreciază că în 
sprijinul acestei rezoluții s-au gru
pat aproximativ 4 milioane de vo
turi (fiecare delegat dispune de un 
număr de voturi egal cu numărul 
membrilor de sindicat pe care îi 
reprezintă la congres).

I

Poliția greacă prezintă cores
pondenților presei străine pe 
compozitorul Miki Theodorakis

® ZAMBIA ÎN
TĂREȘTE PAZA 
GRANIȚEI CU 
RHODESIA ® PU
TERNICĂ GREVĂ 
A MINERILOR 
CHILIENI ©CIOC
NIRI ÎNTRE TRUPE 
Șl PARTIZANI ÎN 
BOLIVIA

Agendă economică
COLABORAREA POLONO-FRANCEZA 
ÎN DOMENIUL ENERGETICII

La centrul atomic de la Swiercze 
Varșovia se construiește un generator 
hidrodinamic experimental, care va 
transformarea directă a energiei calorice 
energie electrică. Proiectele generatorului au 
fost întocmite de specialiști polonezi, iar con
strucția lui este finanțată dintr-un fond comun 
polono-francez. Instalația urmează să fie gata anul 
viitor și va fi destinată cercetărilor comune polo- 
no-franceze, în baza acordului guvernamental de 
colaborare între cele două țări în acest domeniu.

de lingă 
magneto- 

permite 
în

RELUAREA EXPORTULUI DE PETROL 
LIBANEZ CĂTRE TOATE TARILE

La Beirut s-a anuntat oficial că guvernul libanez 
a autorizat luni reluarea exporturilor' de netrol 
către toate țările. Ministrul libanez al economiei 
nationale, Said Hamade. a informat despre această 
măsură pe directorii societăților „Iraq■ Petroleum 
Company" si „Trans-Arabian Pipe-lines".

ÎNTREVEDERE
ÎNTRE MINISTRU COMERȚULUI 
HI CEHOSLOVACIEI Șl TURCIEI

Ministrul comerțului exterior al R.S. Cehoslova
ce, Frantișek Hamouz, l-a primit marți pe minis
trul comerțului al Turciei, Ahmet Tiirkel, cu care 
a discutat probleme referitoare la schimbul de 
mărfuri dintre cele două țări.

21 DE BĂNCI INDONEZIENE ÎNCHISE 
ÎNTR-0 SINGURA SAPTAMÎNA

Zilele trecute, anunță agenția Reuter, la Djakarta 
Si-au închis porțile două bănci particulare. Cu 
acestea numărul instituțiilor bancare indoneziene 
care și-au întrerupt activitatea în cursul săptă- 
mînii trecute se ridică la 21. Aceste bănci și-au 
încetat activitatea datorită, se pare, unui val de 
speculații asupra devizelor străine.

liliilDiIlU
=i 
irjr

Brighton : Demonstrație contra măsurilor de înghețare 
a salariilor

Ministrul de externe 
indian si-a 
prezentat demisia

DELHI 5 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Indiei, Moham
med Chagla, și-a prezentat marți 
demisia, ca urmare a dezacordului 
său cu politica guvernului în ma
terie de învățămînt. Chagla se o- 
pune înlocuirii limbii engleze cu 
limbile autohtone în instituțiile de 
învățămînt ale diverselor state din 
India.

Viaductul peste Valea Polcevera

Remarcabila construcție rutieră

ITn valea rîului Ly, la 45 km de 
Da Nang, au avut loc începînd 
Ide luni dimineața luptele cele 
mai violente înregistrate în ul
timele 45 de zile între trupele 

I americane și forțele Frontului
Național de Eliberare. După 

Icum relatează corespondenții 
de presă , unități ale regimen
tului 5 de infanterie americană 

Iau fost prinse pe neașteptate 
sub focul patrioților. Luptele au 

1 continuat toată noaptea și nu
s-au încheiat nici marți diminea- 

!ța. Conform primelor date co
municate la Saigon, 141 de a- 
mericani au fost uciși și răniți. 

!6 elicoptere care transportau 
întăriri au fost avariate de tirul 

I patrioților. Pe de altă parte, a-
gențiile de presă apreciază că 
rezultatele oficiale ale așa-zi- 

Iselor „alegeri" desfășurate du
minică în Vietnamul de sud nu 

Îvor putea fi cunoscute decît 
peste cîteva zile din cauza nu- 

Smeroaselor fraude, proteste și 
incidente care au determinat 
„repetarea votului" în mai mul- 

!te districte. Citind cazuri de 
fraude electorale, agenția 

I„A.F.P." menționează că în 
provincia Phu Yen, situată în 

I centrul Vietnamului de sud,
se semnalează dispariția 
mai multor urne de vot. în 

[fotografie : Cetățeni din Sai
gon sînt percheziționați îna- 

Iinte de a pătrunde în localul de 
votare

L -___- —__________________

ROMA. (De la coresponden
tul nostru N. Puiceă). In pre
zența președintelui Italiei, 
Giuseppe Saragat, luni după- 
amiază a iost inaugurat via
ductul autostradal peste Valea 
Polcevera, care leagă direct 
autostrada Genova — Savona 
cu autostrada Genova — Mi
lano. în acest mod se evită 
traversarea zonei de apus a 
orașului Genova, iăcîndu-se 
mult mai rapidă circulația 
autovehiculelor.

Lungă de 1 102 metri și 
largă de 18 metri, noua ar
teră de circulație străbate

una din zonele cele mai 
populate și industrializate ale 
Genovei, la o înălțime medie 
de 45 metri. Cele trei arcade 
principale, susținute de piloni 
înalți pînă la S0 metri, au o 
lungime de 207, 202 și 142 
metri. Deși cel mai lung via
duct din lume — cel de la 
Maracaibo (Venezuela) — 
are o arcadă de 235 metri, 
fiind opera aceluiași proiec
tant italian, ing. Riccardo Mo- 
randi, viaductul inaugurat a- 
cum în Italia este superior 
primului prin soluțiile mai 
moderne adoptate în con

strucție. A.cesta este primul în 
Europa și al doilea din lume 
dintre construcțiile asemănă
toare din beton armat.

începută în iulie 1961, a- 
ceastă remarcabilă construc
ție a avut de învins numeroa
se dificultăți, uneori făcîn- 
du-se adevărate acrobații în 
gol deasupra liniilor de cale 
ferată, străzi, clădiri etc. Cos
tul ei se ridică la trei mili
arde 800 mii lire italiene. Se 
prevede că în zilele de lucru 
aici va fi un trafic de circa 
10 000 de automobile în am
bele sensuri.

Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P. C Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
a primit pe tovarășii Gheorghe 
Necula, prim-secretar al Comite
tului regional București al P.C.R., 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Petre Duminică, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Argeș al P.C.R., și Gheorghe Pa-

denumirea de „Pace, umanitate și 
prietenie între popoare". Sînt prezen
tate aproape 500 de lucrări a 200 
de artiști din numeroase țări. în con
tinuarea vizitei, președintele R.S.F. 
Iugoslavia a rostit la Trbovlie o cu- 
vîntare în care s-a referit la unele 
probleme actuale ale economiei iugo
slave, precum și la o serie de proble
me internaționale.

Președintele R. S. Ceho
slovace, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, A. No
votny, l-a primit pe mareșalul 
Uniunii Sovietice, I. I. Iakubov- 
ski, comandant suprem al Forțe
lor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia. A avut loc o convor

bi statele din nord-ves- 
îul S.U.A. continuă lupta împo

triva incendiilor din păduri, conside
rate ca fiind cele mai mari din Ame
rica de Nord. Flăcările au mistuit 
pînă acum peste 93 000 acri de pă
dure.

în apropierea localității 
boliviene Palmarito, la sud 
de Rio Grande, s-au produs cioc
niri între trupele guvernamentale și 
partizani, anunță un comunicat o- 
ficial. Acest comunicat desminte de
clarațiile oficiale, susțintnd că la 
sud de Rio Grande nu mai există 
partizani.

agențiile de presă transmit:
loș, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular -regio- l ; 
nai Oltenia, care s-au "aflat la" ț 
odihnă in Bulgaria. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire cor
dială, tovărășească. Au fost de 
față -loan Belileăn, ambasadorul ■ 
țării noastre la Sofia, și Konstan
tin Telalov, șef de secție la C.C. 
al - P.C. Bulgar. ...

Unități întărite de poli
ție și avioane ale forțelor 
aeriene ale Zambiei au în' 
ceput să patruleze de-a' lungul’ 
rîului Zambezi — graniță cu Rho
desia — s-a anunțat la Lusaka. 
Un purtător de cuvînt. al preșe
dintelui Zambiei, Kerineth Kaun- 
da, a declarat că aceste măsuri 
au fost luate ca urmare a spo
ririi activității armatei rhode- " 
siene în această regiune.

în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde prin Slo
venia, î°sip Broz Tito a vizitat 
luni Expozițja internațională de pic
tură din ‘Slovengradeț, cunoscută sub

5 000 de muncitori ai 
minelor de salpetru din 
provincia chiliană Antofagasta 
se află în grevă. Ea a fost de- 

■ clarată cu șase zile în urmă, în 
sprijinul revendicărilor de majo
rare a salariilor și de îmbunătă
țire a condițiilor de muncă.

în statul Uttar Pradesh, 
India, ca urmare a revărsării apelor 
Gangelui, 7 000 de sate au fost inun
date, 61 de persoane au pierit și 
35 000 de locuințe sînt distruse, s-a 
anunțat la Delhi. Mari pagube au 
fost provocate culturilor agricole.

Lucrările celui de-al 35- 
lea simpozion astronomic 
internațional organizat de Aca
demia de științe a R. P. Ungare, 
de U.N.E.S.C.O. și de Comitetul 
special al Anului internațional al 
Soarelui calm, au început în ca
pitala R. P. Ungare. La simpozion 
participă 170 de oameni de știință 
din numeroase țări.

bire, la care au participat gene
ralul de armată B. Lomsky, mi
nistrul apărării naționale, și alte 
personalități cehoslovace.

In cadrul expoziției in
ternaționale de artă și li
teratură știintifico-fantas- 
tică, deschisă la Galeriile de artă 
din Berna, a fost proiectat filmul ro
mânesc de desene animate „Alo I 
Alo l” al lui Ion Popescu Gopo, care 
s-a bucurat de un frumos succes. 
Cu mult interes au fost primite, de 
asemenea, exponatele românești din 
domeniul literaturii pentru tineret și 
copii.

Regele Constantin al Gre
ciei, aflat de mai multe zile în 
Canada, și-a început luni vizita 
oficială avînd întrevederi cu pri
mul ministru canadian, Lester 
Pearson, și cu ministrul de exter
ne, Paul Martin.

Aspect din timpul spectacolului prezentat recent la Varșovia de ansam
blul „Perinița"
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In depresiunile adinei ale 
munților lavor, lejița, Cemer- 
no și Rogozna, pe unde și-au 
săpat matca apele tumultuoase 
ale rîului Lim, răsună zgomo
tul caracteristic marilor șan
tiere. Mai întîi la Bistrița și 
apoi la Kokin Brod, construc
torii au ridicat zăgazuri in ca
lea rîului, silindu-l să-și domo
lească apele și să producă e- 
nergie electrică.

Duminică, pe șantierul de la 
Potpeci a avut loc un eveni
ment sărbătoresc. In cadrul u- 
nui miting la care au partici
pat mii de constructori și lo
cuitori din împrejurimi, pre-

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD 
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ședințele Vecei executive a 
Serbiei, Dyurița Ioikici, a inau
gurat în mod oficial intrarea 
în funcțiune a primelor două 
agregate, fiecare de cite 18 
megawați, ale noii hidrocen
trale. Un alt agregat va fi in
stalat mai tirziu. Cele trei a- 
gregate vor produce împreună 
250 milioane kW/oră energie 
electrica anual. La lucrările 
de construcție a hidrocentra
lei de la Potpeci au participat 
46 de întreprinderi iugoslave 
și 5 din străinătate. Cu prile
jul intrării in funcțiune a ce
lor două agregate, mai mulți 
constructori au fost distinși cu 
înalte ordine și medalii.

Hidrocentrala de la Potpeci 
este cel de-al treilea obiectiv 
intrat în funcțiune din salba 
de 14 hidrocentrale proiectate 
a fi construite pe Lim, riul cu 
cel mai mare potențial ener
getic din Iugoslavia. Cind toa
te vor intra in funcțiune cu 
întreaga capacitate, ele vor da 
anual 2,5 miliarde kWlore e- 
nergie electrică.
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