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Cu planul
pe 9 luni
îndeplinit

• PLOIEȘTI. — Printre 
colectivele întreprinderilor 
din regiunea Ploiești care 
și-au realizat pînă acum 
planul pe primele trei tri
mestre din anul în curs se 
află și cel al întreprinderii 
pentru transportul țițeiului 
prin conducte (I.T.T.C.). 
Acest succes a contribuit 
în mare măsură la înde
plinirea ritmică a planului 
în rafinării și la reducerea 
pierderilor de țiței prin 
transport.

Dotată cu utilaje de 
mare tehnicitate, între
prinderea a reușit ca în 
prezent să transporte zilnic 
— prin conductele ei 
magistrale — spre rafină
rii, de 4 ori mai mult țiței 
față de 1959. Cifrele în
scrise în bilanțul întreprin
derii ilustrează faptul că 
într-un interval de 10 ani, 
pierderile de țiței prin 
transport au scăzut cu 60 
la sută. La acest succes a 
contribuit și înlocuirea ve
chii rețele de conducte, 
precum și folosirea în 
transportul țițeiului a izo
topilor radioactivi.
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Instituirea Comitetului national

pentru sărbătorirea centenarului
Universității din București

în vederea sărbătoririi cen
tenarului Universității din 
București, Consiliul de Miniștri 
a aprobat instituirea unui Co
mitet național și un plan de 
măsuri în legătură cu organi
zarea manifestărilor consa
crate acestui eveniment.

Joi a avut loc la Consiliul 
de Miniștri, sub președinția 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, prima ședință de lucru 
a Comitetului național pentru 
sărbătorirea centenarului Uni
versității din București.

Din comitet fac parte Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, președinte al 
Comitetului național, Emil 
Bodnăraș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., șeful 
Direcției de propagandă și cul
tură a C.C. al P.M.R., Avram

Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, fost recto 
al Universității din București, 
acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, acad. Eugen 
Angelescu, decanul Facultății 
de chimie a Universității din 
București, prof. univ. Corneliu 
Baba, artist al poporului, prof, 
dr. Alexandru Bălăci, prorec
tor al Universității din Bucu
rești, acad. Mihai Beniuc, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă, Ștefan 
Bîrlea, președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din R. P. Romînă, prof. dr. 
Nicolae Botnariuc, decanul 
Facultății de biologie a Uni
versității din București, prof, 
univ. Tudor Bugnariu, mem
bru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, decanul 
Facultății de filozofie a Uni
versității din București, acad. 
Teodor Burghele, rectorul 
Institutului de medicină și 
farmacie din București, Rovin

mem. 
^respondent al Academiei 

R. P. Romîne, prorector al 
Universității din București, 
Ion Cosma, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului

• ORADEA. — Zilele 
acestea Fabrica de con
serve „Avîntul“ din Ora
dea a îndeplinit planul de 
producție pe primele 
trei trimestre. De la în
ceputul anului și pînă 
acum fabrica a produs și 
livrat unităților comerciale 
peste plan 157 000 kg di
ferite conserve de fructe, 
83 000 kg pastă de toma
te și însemnate cantități 
de alte produse : marmela
dă, sirop de bună calitate, 
a căror valoare întrece 
5 720 000 lei. Productivita
tea muncii a crescut cu 12 
la sută față de plan, iar 
valoarea economiilor supli
mentare realizate-prin re
ducerea prețului de cost 
întrece cu peste 150 000 
lei angajamentul anual.

/ Ol COMUNICAT
La invitația președintelui Consiliului de Stat al îblicii 

Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, MajeSr..^a Sa Im
perială Haile Selassie I, împăratul Etiopiei va face o vizită de 
stat în Republica Populară Romînă în zilele de 26, 27 și 28 sep
tembrie 1964.

Popular al Capitalei, prof. dr. 
Ion Creangă, rectorul Univer
sității „Al. I. Cuza“ din Iași, 
prof. dr. Ion Curea, rectorul 
Universității din Timișoara, 
acad. Constantin Daicoviciu, 
rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, prof. univ. 
Ascanio Damian, rectorul In
stitutului de Arhitectură „Ion 
Mincu" din București, Florian 
Dănălache, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., prof. univ. 
Constantin Dinculescu, mem
bru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, rectorul 
Institutului politehnic Bucu
rești, conf. univ. Florica Du- 
mi trescu-Niculescu, prorector 
al Universității din București, 
prof. univ. Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozi
torilor din R. P. Romînă, Pe
tru Enache, prim-secretar al 
C.C. .11 U.T M., acad. Miltiade 
Fili..esc’ prorector al Univer
sități din București, prof, 
univ. Arta Florescu, artistă a 
poporului, prof. univ. Suzana 
Gîdea, președinta Consiliului

(Continuare în pag. a Ul-a)

Vă prezentăm 10 tineri de la Uzinele „23 August*. De la stingă 
spre dreapta: Ion Dumitru, Florea Neagu, Paul Gherman, Stoica 
Constantin, Paul Bodaicu, Devey Wolff, Slavu Nicolina, Ion 
Nisipeanu, Safta Constantin, Paraschiv Iulian. Au toți 20 de ani, 

mulți dintre ei sînt evidențiați în întrecerea socialistă.
Trecerea prin țara

noastră a președintelui
aum acestui produs

Mesajul tovarășului Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romine, către Forumul Mondial 
de la Moscova de solidaritate a tineretului 

și studenților in lupta pentru 
independență și eliberare națională,

Prezidiului Marelui Hural
Popular al R.P. Mongole

POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ
(Agerpres)

generații îi revine 
seamă în lupta po- 
pentru eliberarea 
pentru asigurarea 

economice și

pace

Echipa de lăcătuși mon- 
tori condusă de Ion Că- 
tană, de pe șantierul 
Combinatului siderurgic 
Galați, lucrînd la monta
jul fermelor halei lami
norului de tablă groasă.
Foto: N. STELORIAN

La 17 septembrie, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al ‘R. P. Romine, a 
transmis Forumului Mondial 
de solidaritate a tineretului 
și studenților în lupta pentru 
independență și eliberare na
țională, pentru pace, care se 
desfășoară la Moscova, urmă
torul Mesaj de salut:

Dînd curs cu plăcere rugă
minții Comitetului internațio
nal de pregătire a Forumului 
Mondial de solidaritate a tine
retului și studenților în lupta 
pentru independență și elibe
rare națională, pentru pace, 
doresc să adresez un salut 
cordial reprezentanților gene
rației tinere, întruniți la acest 
Forum pentru a dezbate pro
blemele arzătoare care preo
cupă tineretul zilelor noastre.

Tinerei 
un col de 
poarelor 
națională, 
independenței 
politice a statelor noi elibera
te, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, pen
tru triumful coexistenței paș
nice între state cu sisteme so- 
cial-politice diferite.

Totodată, ea este chemată 
să-și aducă contribuția, alături 
de toate forțele progresiste 
din lume, la zădărnicirea ori
căror acțiuni îndreptate împo
triva păcii și destinderii inter
naționale, împotriva libertății 
popoarelor.

Acordînd o importanță deo
sebită problemei formării ti
neretului în deplina conștiință 
a răspunderii ce-i revine în 
instaurarea unei păci durabile

în lume, Republica Populară 
Romînă a prezentat Organi
zației Națiunilor Unite cunos
cuta propunere de adoptare a 
unei Declarații privind pro
movarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii 
între popoare.

Proiectul de Declarație pre- 
Republica 

la sesiunea 
Generale a 
cu alte 25 

state, urmează a fi definitivat 
din acest an a 

Adunării Generale.
Sîntem convinși că princi

piile și idealurile înscrise in 
acest proiect de Declarație vor 
găsi înțelegere și aprobare din 
partea tuturor guvernelor ca 
și a organizațiilor de tineret 
din întreaga lume. Forumul 
dv. însuși constituie o ma

zentat de către 
Populară Romînă 
a 18-a a Adunării 
O.N.U., împreună

tea

ririi tineret 
întreaga sa <

rtine 
tul fi 

priceperea sa in slujba nobi
lelor idealuri ale păcii fi pro
gresului. pentru a clădi o lume 
fără arme și războaie în care 
popoarele să trăiască In bună 
înțelegere, colaborare și res
pect reciproc.

Dorim ca acest Forum să 
constituie un pas însemnat Ir. 
întărirea unității și cooperă
rii tineretului și studenților 
din lumea întreagă, indiferent 
de concepțiile lor politice, 
ideologice, religioase, în lupta 
pentru independență și elibe
rare națională, pentru pace.

Urez deplin succes lucrări
lor Forumului în realizarea 
înaltelor sale țeluri.

Președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular al R. P. Mon
gole, J. Sambu, însoțit de San- 
dagiin Sosorbaram, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și de alte persoane oficiale, au 
făcut joi dimineață o escală la 
București, venind din R. P. Bul
garia unde au participat la/raani- 

de-a 
Bul-

testările consacrate celei 
XX-a aniversări a eliberării 
gariei de sub jugul fascist.

La sosire, pe aeroportul 
neasa, oaspeții au fost salutați de 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, de funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost de față Togoociin 
Ghenden, ambasadorul R. P. 
Mongole în R. P. Romînă, și 
membrii ambasadei, precum și 
Gheorghi Bogdanov, ambasado
rul R. P. Bulgaria în R. P. Ro- 
mînă.

între președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, și 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular, J. Sambu, a avut 
loc o convorbire care a decurs 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Oaspeții au făcut apoi o vizită 
la Expoziția realizărilor econo
miei naționale, unde au fost în- 
timpinati de Ion Popescu, ad
junct al ministrului industriei 
ușoare, după care au părăsit 
Capitala, indreptîndu-se spre 
patrie.

Bă-

Destinat operațiilor de 
ttrur.jire cilindrică, fron
tala, plană și conică a

Am asistat, cîndva, la o „dispută* foar
te aprinsă între doi filologi, obiectul fiind 
atit de cunoscutul „loc unde nu se întâm
plă nimic*. Tinerii respectivi îl citiseră 
cam de multișor pe Sadoveanu și... nu-și 
mai aminteau precis care a fost, în fond, 
târgul ce a servit drept prototip : Săvenii 
sau Fălticeniul ? (In paranteză fie spus, 
am văzut la DSAPC Suceava proiecte de 
sistematizare și pentru Fălticeni și pen
tru comuna Săveni). Se aduceau argu
mente și în favoarea unei ipoteze și în 
favoarea celeilalte (deși mai simplu ar fi 
fost să se meargă la text); apoi, unul 
dintre ei, susținător al „tezei fălticenene* 
a început să aducă probă după probă, 
care, în cele din urmă, să demonstreze 
că „târgul cu meri* de lingă Rădășeni a 
servit maestrului ca model. Un al treilea 
a intervenit atunci în discuție, cu o fra
ză... ce ne-a pus pe gînduri : „E adevărat 
ceea ce spui. Dar toate s-au potrivit și 
Pașcanilor, și Romanului, și Dorohoiu- 
lui“... Și, într-adevăr, a trebuit să se re
cunoască faptul că atât Fălticeniul cit și 
(să zicem) Romanul puteau la fel de bine 
să constituie un prototip al „locului unde 
nu se întâmpla nimic*. Mi-am amintit a- 
ceastă discuție atunci cînd am început să 
scriu rîndurile acestea despre Roman. 
Prin acest tîrg a trecut Eminescu, Dosof- 
tei, Miron Costin, Ibrăileanu. Și, în 'afa
ră de aceasta ? Ce ați mai auzit despre 
Roman ? Ah, era să uit: berea de Ro
man. In rest, aceleași case mărunțele, 
grămădite de-a lungul „străzii mari", a- 
celeași cartiere-sat, același pavaj găurii

■ț itmul rapid al
i construcțiilor de 
, locuințe pentru 

oamenii muncii a 
cerut și cere, cum 

' e și firesc, un 
mare număr de 

instalații de ascensoare. Ince- 
pînd din anul 1961, acestea se 
execută de către întreprinde
rea de fabricat și montat as
censoare (I.F.M.A.) din Bucu
rești. La realizarea unei ase
menea instalații mai contri
buie și numeroase alte între
prinderi cum sînt: „Neptun"- 
Cîmpina, Uzina de mașini elec
trice — București, „Electromo
tor' — Timișoara, „Electro
magnetica" etc. precum și 
constructorul clădirii unde 
trebuie montat mijlocul de ri
dicat respectiv.

Problema asigurării unei ca
lități superioare instalațiilor 
de ascensoare preocupă de 
multă vreme colectivele amin
tite. Fiecare uzină a analizat 
astfel calitatea produselor pe 
care Ie execută pentru ascen
sor și a luat măsuri pentru 
eliminarea deficiențelor sem
nalate. De asemenea. între anii 
1961—1963 au avut loc cu re
gularitate analize pe plan cen
tral cu reprezentanții în
treprinderilor colaboratoare, 
ale celor care întrețin și ex
ploatează aceste instalații și 
s-au stabilit măsuri concrete 
menite să îmbunătățească con
tinuu calitatea aseensoarel or. 
să contribuie la o bună deser
vire a locatarilor.

Putem spune că în ultimii 
3 ani s-au făcut progrese re
marcabile în ceea ce privește 
construcția instalațiilor de as-

censoare. Astfel, în această 
perioadă s-au proiectat, exe
cutat și omologat un număr de 
33 subansamble care au dus în 
final la un nou tip de ascen
sor pentru persoane. Acesta 
este prevăzut cu motor cu co
mutație de poli, fapt care a 
permis realizarea unui troliu 
cu 2 viteze asigurîndu-se opri
rea în stație cu o viteză redusă 
(0,25 m/isec) ceea ce elimină 
șocurile. Strădaniile construc
torilor noilor tipuri de ascen
soare au fost îndreptate și spre 
realizarea unui aspect plăcut

fi troliile, s-au luat măsuri 
pentru înlocuirea cablului fle
xibil în manta de cauciuc cu 
cabluri în tresă de bumbac 
impregnat, au fost înlocuite 
unele repere din fontă, cu 
piese matrițate din oțel etc.

Acestea sînt numai cîteva 
din acțiunile întreprinse care 
au contribuit nemijlocit la 
îmbunătățirea calității’ ascen- 
soarelor fabricate în țară. Dar 
cu toată munca depusă în a- 
cest sens, cu toate rezultatele 
bune care s-au obținut sîntem 
conștienți — de altfel acest lu-

ASCENSOARELE
PENTRU PERSOANE

și mărirea confortului. Cabina 
a fost confecționată din plăci 
fibrolemnoase melaminate iar 
ușile de acces sînt prevăzute 
cu închidere semiautomată.

In proiectare și apoi în ur
mărirea comportării prototipu
lui și a primei serii s-a căutat 
să se asigure o funcționare cit 
mai bună și să se folosească 
subansamble care să nu dea 
naștere la deranjamente. In s- 
cest scop s-a trecut la coman
da în curent continuu, au fost 
eliminate aparatele care pro
duceau remanenta și deranja
mente in timpul exploatării. 
S-a extins, de asemenea, do-

samble ce ascensor, cum ar

cm ne este confirmat de rea
litate — că nu toate ascensoa- 
rele fabricate de noi se com
portă bine în exploatare.

Analiza defecțiunilor apă
rute la ascensoacele din Bucu
rești în trimestrul II al anu
lui acesta ne dă o imagine 
a modului in care au funcțio
nat acestea, a punctelor .sen
sibile- asupra cărora va trebui 
să fie concentrata atenția în

produs de U.M.E. — Bucu
rești și „Electromotor" Timi
șoara — 20 defecțiuni, apara- 
tajul electric produs la „E- 
lectroaparataj •, , .Electrotehni- 
ca“ și „Electromagnetica" — 
23 defecțiuni etc. La cele 600 
de ascensoare urmărite în ex
ploatare s-au înregistrat astfel 
în total 99 de defecțiuni, în 
46 de cazuri instalațiile nece- 
sitînd opriri pentru un timp 
mai îndelungat.

Cele mai multe defecte oare 
apar la subansamblul produs 
de Uzina „Neptun" — Cînipi- 
na sînt pierderile de ulei de 
la troliu și în unele cazuri fe
nomene de trepidație ale tro- 
liului. Lagărele motoarelor 
produse de Uzina de mașini e- 
lectrice-București se uzează, de 
asemenea, foarte repede. La 
piesele furnizate de această 
uzină s-au găsit însă și defi
ciențe cum ar fi zgomote ne- 
permise in funcționarea mo
toarelor, pierderi de ulei la 
lagăre ș.a.m.d. De asemenea, 
la subansamblele fabricate de 
uzinele „Electroaparataj", „E- 
lectromagnetica" și „Electro
tehnica" se ard în mod curent 
bobinele de la automate, relee, 
inversoare și transformatoare.

Și întreprinderea noastră se 
face răspunzătoare pentru fe
lul defectuos al funcționării 
unora dintre instalațiile de 
ascensoare. Apreciem, că dacă

în această perioadă de timp 
la un număr de 600 de ascen
soare ținute sub observația 
noastră, troliile fabricate de 
Uzina „Neptun" — Cîmpina 
au înregistrat 14 defecțiuni, 
suoansamblul electromotor

Ing. ION COJAR
director 

întreprinderea de fabricat și 
montat ascensoare — Bucu

rești

(Continuare în pag. a 11-a)

piețelor grele și de gaba
rite mari, el poate prelu
cra piese cu un diametru 
de 2 700 mm și înălțimea 
de 1900 mm avînd o gre
utate de 15 tone.

Construcția sa robustă 
permite viteze sporite ale 
axului principal și adin-

Carusel 
Expo- 

econo-

ORAȘUL Șl UZINA
ca și in Botoșanii de altă dată, ca și in 
Birlad... Noua istorie a Romanului a în
ceput odată cu istoria uzinelor sale. Am 
în față o fotografie. Un cîmp. In muchia 
zării, un pilc de copaci. O cărare despar
te un lan de porumb de unul de grîu. Un 
plop cu frunza foșnitoare își înalță rom
burile frunzelor sub arșița amiezii. Cerul 
n-are pic de nor. Este cea dintâi fotogra
fie din albumul Uzinei de țevi. Lanurile 
acestea au rodit în 1953 pentru ultima 
oară. Pentru ultima oară pămîntul și-a 
urcat sevele spre boabele spicului. Și 
brazdele ce au fost întoarse de atîtea sute 
de generații de moldoveni, au fost încăr
cate în autobasculante, părăsind pentru 
întîia oară, după mii de ani, întinsul 
gliei... Altă fotografie reprezintă barăci, 
peisaj obișnuit de șantier. Sus, pe un ca
targ, flutură un steag roșu. încet, încet, 
ca-ntr-un diafilm, se încheagă istoria 
uzinei. Fotografia a patra: săpături de 
fundație. Alte fotografii: ridicări topo- 
metâice. Măsurători. Cîmpul este împîn- 
zit de mire și jaloane. Alte file, alte 
poze. Se construia unul dintre cuptoarele 
rotative: cerc uriaș, așezat pe fundație 
de beton, cu zeci de raze ce-ți evoca o 
mașinărie complicată de ceas elvețian la

scara 1 :1 000. Apoi, o fotografie mai re
centă — sala de mașini: ace indicatoare 
tresăltind nervoase, butoane, hebluri, iar 
pe scaun un om atent, distribuie forță. 
Prima fotografie : un cîmp. Ultima : pa
nourile electronice ale sălii de mașini. 
Distanța intre ele: 10 ani. Distanță în
oare țara noastră, în plină dezvoltare, a 
devenit o țară cu o industrie modernă, 
puternică. A crescut uzina, a crescut și 
orașul. In halele laminorului este ordine 
de farmacie. Străzile Romanului strălu
cesc de curățenie. (De altfel, Romanul 
este posesor al unor distincții pe țară 
pentru buna gospodărire). Am zărit plă
cuțe conținînd inscripția „De strada X 
răspunde detașamentul de pionieri Y". 
Tinerii noului oraș se deprind cu ordi
nea, așa cum s-au deprins mai vîrstnicii 
cu profesiunile noi. Iată pe unul din cei 
care acum zece ani lucra la fundații. 
Biografia acestui om de 35 de ani o voi 
rezuma în cîteva cuvinte : e de loc de pe 
lingă Trifești. A lucrat la construcția U- 
zinei de țevi. S-a calificat. Acum este 
hidropneumatician. S-a căsătorit. Soția e 
laborantă. Locuiesc în bloc. Au doi copii. 
Ne-a arătat o tăietură dintr-un ziar in 
oare se vorbește despre ei.

Spuneam că Romanul a crescut odată 
cu uzinele sale. Pină acum, orașul s-a 
dezvoltat pe orizontală. Astăzi și el se 
deprinde cu verticala. Ni se pare firesc 
să întâlnim „blocuri moderne* pretutin
deni. Deci, și la Roman. Trecînd prin 
vechile cartiere. înțelegi mai bine aceas
tă noțiune de „bloc modern*, de geome
trie luminoasă, de cartier sistematizat. 
Romanul are acum străzi largi — și va 
avea și mai multe. Are blocuri elegante 
— se vor construi altele și altele. Roma
nul are sală de teatru nouă, are un parc 
pentru copii, alei cu pomi — inci firavi, 
dar, peste ani, cu umbră puternică — 
bulevarde străjuite de lămpi fluorescen
te. Devine din ce în ce mai mult un oraș 
modern acest târg moldovenesc... Prezen
ța alăturată a uzinei catalizează parcă a- 
ceastă transformare, grăbindu-i ritmul 
după trepidanta dezvoltare a fabricilor. 
Trecînd prin uriașa hală a laminorului, 
mi-a reținut atenția un amănunt sem
nificativ : o cabină, plină de manete, ace 
indicatoare, butoane și chei, era pustie.

MIRCEA RADU IACOBAN

(Continuare In pag. a Il-a)
Pe Bulevardul Mihai Bravu din Capitală se ridică panorama impunătoare 

a noilor blocuri de locuințe.
Foto : AGERPRES



Concluzii la încheierea practicii
X studenților

1 roblema îmbună
tățirii continue a 
conținutului, or
ganizării și desfă
șurării practicii în

.1 -DUQ.du< ie a stu-

■estuia. 
•actica a 
ÎI și IV.

In 
fost efectuată de 
Această împrejurare a oferit 
condiții mai bune deoarece în
treprinderile au fost mai pu
țin aglomerate cu studenți și 
s-a putut asigura o mai bună 
încadrare a locurilor de mun
că cu cadre didactice necesare 
îndrumării și controlului prac
ticii. Totodată, s-au creat con
diții mai bune pentru aplica
rea prevederilor programelor, 
de masă și cazare a studenți
lor.

Datorită structurii variate a 
institutului nostru, practica în 
producție s-a desfășurat în ta
bere de practică și șantiere 
geologice, în schele de foraj și 
extracție, în întreprinderi de 
prelucrare a țițeiului, a gazelor 
și de petrochimie, în uzine 
constructoare de utilaj petro
lifer din Ploiești, Cîmpina, 
Moinești, Onești, Sibiu — cu- 
prinzînd, teritorial, aproape 
întreaga țară. Această disper
sare însă a ridicat probleme 
serioase de organizare și con
ducere. Pentru desfășurarea în 
bune condiții a practicii, în 
cadrul institutului nostru și al 
comisiilor de specialiști din 
cadrul Ministerului Invăță-

mîntului s-a făcut o revizuire 
a programelor analitice, ceea 
ce s-a reflectat pozitiv în ac
tivitatea de practică. De ase
menea, s-au reexaminat locu
rile de practică pentru a se 
asigura întreprinderile și șan
tierele care oferă mai cuprin
zător elementele de tehnică 
modernă pentru fiecare dintre 
specialități în raport cu pre
vederile programelor de prac
tică, aceasta deoarece practica 
are obiective diferite după 
facultăți și ani de studii. De 
pildă, în general practica anu
lui II este o practică de cu
noaștere a proceselor tehnolo
gice și a utilajelor respective, 
iar cea a anului IV este o 
practică de specializare care, 
pe lingă cunoașterea pro
ceselor tehnologice și a utila
jelor include o etapă în cadrul 
căreia studenții primesc 
sarcini concrete în producție, 
efectuînd și un studiu indivi
dual tehnico-științific. Practi
ca s-a efectuat pe bază de gra
fice, la locuri de muncă stabi
lite astfel ca fiecare student 
să parcurgă, prin rotație. în
tregul circuit urmărit. In a- 
cest mod studenții au avat un 
acces mai bun la observarea 
proceselor tehnologice și a 
utilajelor precum și la docu
mentația tehnică și tehnologi
că aferente producției respec
tive. Și îndrumarea și contro
lul studenților de către cadre
le didactice s-au făcut mai 
bine în aceste condiții.

Tot pentru a concretiza și 
orienta activitatea studenților 
în practică le-am repartizat și

Prof. Ion Mânoiu 
președintele comisiei de prac
tică, Institutul de petrol, gaze 

fi geologie — București

sarcini individuale chiar si 
celor din anul II, ca. de pildă, 
urmărirea fabricației anumitor 
piese, subansamble sau efec
tuarea unor operații sau lu
crări. Așa, de exemplu, stu
denții anului II, de ia facul
tatea de tehnologia țițeiului și 
gazelor, au fost repartizați ca 
dubluri ale operatorilor dia 
instalații reușind in unele ca
zuri să înlocuiască operatorii 
respectivi. Studenții anului II 
de la secțiile de geologie teh
nica și prospecțiuni geologice 
au primit — individual sau pe 
grupe mici — sarcini de cer
cetare pe anumite perimetre, 
în cadrul cărora au elabora» 
complet lucrările necesare. 
Totuși, organizarea studenților 
în muncă efectivă. din motive 
obiective in legătură cu men
ținerea ritmului ce producție, 
s-a putut realiza numai intr-o 
măsură relativ redusă. Această 
problemă este încă deschisă. 
în acest sens s-ar putea face 
un pas înainte dacă, de exem
plu, în secțiile respective, 
s-ar asigura un număr relativ 
redus de locuri de muncă la 
operațiile și utilajele de bază, 
la care studenții să efectueze, 
prin rotație operațiile res
pective sub îndrumarea și 
controlul cadrelor de spe
cialitate. în același scop, este 
însă necesar a fi dezvol
tate atelierele și laboratoarele 
institutului incit o bună parte 
din lucrările practice curente

ȚȚ-

producție care au prezentat 
cu competență elementele de 
tehnică modernă. De aseme- 
nea studenții au arătat iniția
tivă și pricepere în abordarea 
critica a unor operații făcînd 
propuneri pentru îmbunătăți
rea acestora și au cules 
subiecte pentru temele de cer
ce .are științifică care urmează 
a ii elaborate în institut în 
colaborare cu întreprinderea 
respectivă. De exemplu, stu- 
deații din anul II de la Facul
tatea de mașini și utilaj pe- 

:lier. in practica efectuată la 
unele „Independența “-Sibiu

a- abordat o temă privind 
montajul elementelor lanțuri
lor de transmisie care intere
sează in mod deosebit între- 
prinderea respectivă. Studen- 

ar. ui ui IV, cur.oscînd deja 
temele viitoarelor lor proiecte 
c? diplomă, au folosit practi
ca in producție și pentru o do
cumentație mai bogată în a- 
cest scop. Merită, de aseme- 
r.ea. remarcată dorința stu- 
ăerților de a participa efectiv 
la realizarea unor lucrări. Așa- 
car practica din acest an a 
studenților institutului nostru 
ș.-a stins în bună măsură 
scopul.

Toate aceste concluzii des- 
pcinse cu prilejul practicii în 
producție a studenților vor 
constitui obiectul unor anali
ze la început de an universi
tar. in cadrul catedrelor de 
specialitate al consiliilor știin- 
•pft-ce pe facultăți și institut, 
analize care vor conduce, fără 
îndoiala, la noi măsuri în ve
derea organizării și desfășură
ri: în și mai bune condiții 
a practicii studenților în pro
ducție.

CAlHAffA ACESTUI PRODUS
APe aici, pe unde trece a- u u

cest puternic agregat vor 
crește plopi. Un aspect 
de la lucrările de defri-
șare ce se desfășoară la
Btațușca, regiunea Bucu

rești.

Foto : AGERPRES

POATE F! IMBMTATITĂ
(Urmare din pag. I)

de 
se 
de

SERI ' E)E

Echipa de dansuri a Cooperativei meșteșugărești „Dorna 
Vatra Dornei-Suceava.

Foto: D. VINȚILĂ

(Urmare din pag. I)
Dedesubtul ei aluneoau țaglele dogorin- 
de, conduse nu se știe de unde, de cine 
și in ce fel. Iar pe peretele gheretei, o 
inscripție: a-u-to-ma-ti-zat. Da, toate 
manetele și butoanele nu vor mai fi ma
nevrate de nimeni: un colectiv din uzi
nă a izbutit, cu ajutorul unor celule foto- 
electrice, să automatizeze conducerea ța- 
glelor. Iar pe peretele gheretei, simplu, a 
fost scris „automatizat''. In oraș, pe o 
clădire goală acum, am văzut scris „pen
tru demolare". Și, fără voie, am făcut le
gătură între aceste două inscripții. Am
bele hotărăsc dispariția vechiului, ambele

DIN POȘTA DE IERI
Ce spun cifrele

ZOOTEHNIE
în preocupările Comitetului 

U.T.M. din comuna Cocărăști 
Colț — raionul Ploiești, se 
află și sprijinirea tinerilor 
care lucrează în sectorul zoo
tehnic să-și perfecționeze pre
gătirea profesională. De mult 
interes se bucură „Serile de 
zootehnie". In cadrul lor ti
nerii au ascultat expunerile 
„Cum putem obține producții 
mari de lapte**, 
ența fruntașilor", 
nutritive se 
lapte". Noile 
constituit un 
în obținerea 
superioare.
mai bine munca, folosind ex
periența celor mai buni, tine
rii au contribuit la depășirea 
planului la lapte cu 6 200 li-

„Din experi- 
_ „Unitățile 

preschimbă în 
cunoștințe au 
ajutor prețios 

unor producții 
Organizîndu-și

Contribuția tine
rilor din raionul 
Rîmnicu Vîlcea la 
acțiunile de muncă 
patriotică se poate 
concretiza în cîteva 
cifre: 107 ha îm
pădurite, 55 km de 
drum reparat și în
treținut, 63 de baze 
sportive reamena- 
jate etc. La acestea 
trebuie adăugată 
munca însuflețită 
desfășurată la con
strucția celor două 
școli, 25 săli de 
clasă, a saivanelor, 
grajdurilor, pătule- 
lor din gospodăriile 
agricole colective

din comunele Riu
reni, Berticiu, Ga- 
licea, Bdicepi, Stoi- 
ceni, Roanița etc.

In raionul Rim- 
nicu VUces. tinerii 
au fost prezent la 
amenajare* spații
lor verzi și la tn- 
treținerec. parcu
rilor care ccupă o 
suprafață de aproa
pe 75 000 nup. Pe 
dealul Ccz-ela, în
drăgi: loc a« odih
nă, ei c« plantat 5 
ha. cu arbuști fi
5 000 pomi
mentali în codrul 
bazei sportive «Oî- 
tul“.

cnu-

Ș C 0 A L

PORUMBOIU VERONEL 
tehnician

Pentru acest an școlar și co
piii colectiviștilor din comuna 
Feldru, raionul Năsăud, au 
primit un dar prețios : o nouă 
școală.

marchează nașterea noului... Din orașul 
în care „nu se întîmplă nimic" pornesc 
astăzi țevi către cîteva țări ale lumii, 
prefabricate pentru apartamentele atitor 
orașe, cărămidă pentru atitea blocuri 
turn, piese de schimb pentru mii de mo
toare. Iar acea scurtă biografie despre 
care v-am vorbit mi se pare atît de pli
nă de semnificații, incit are pur și sim
plu capacitate de simbol. Odată cu o 
uzină, acum tînără și puternică, odată 
cu un oraș acum tinăr, puternic, lumi
nos, au crescut și oamenii.

★
Pășeam zilele trecute pe trotuarul unei 

vechi străzi ieșene: Sărărid. Zgomotul

orașului nu pătrundea pînă aici. Era li
niște, soare, cald. O fereastră deschisă 
lăsa să ajungă în stradă o voce izvorind 
dintr-un difuzor al vreunui aparat de ra
dio. Crainicul citea o strofă de 
Lesnea:

„Pășind sub anii uriași, 
De pe colină pe colină, 
Orașul meu, bătrinul Iași 
Iși pune straie de lumină...'

Și m-am gindit la bătrînele orașe moldo
vene, care, ca și lașul, își pun „straie de 
lumină" in anii aceștia de uriașe înfăp
tuiri, in anii aceștia in care scriem, filă 
după filă, noua istorie a patriei socialiste.

George

„CIOC IARĂ"
ste probabil că 
ceea ce i-a atras pe 
Cezare Zavattini 
și Vittorio de Sica 
să ecranizeze roma
nul „Ciociara" de 
Alberto Moravia a

fost marea bogăție de fapte și 
sensuri a narațiunii: o mare pa
noramă a Italiei in cel de-al doi
lea război mondial văzută prin 
prizma unei femei simple care 
nu vrea să știe de nimic altceva 
decît de îndeletnicirea-i negusto
rească și de copilul său. Cesira, 
țăranca care acceptă pentru a 
scăpa de mizeria vieții rurale 
măritișul cu un băcan bătrin din 
Roma, și care a înțeles din pro
pria experiență fi din cea a înain
tașilor săi ca pentru a te ține la 
suprafață îți este permis orice 
mijloc, are un unghi de vedere 
asupra evenimentelor interesant 
pentru descifrarea felului cum o 
pătură socială a Italiei a privit 
războiul. Mult timp acesta t se 
pare o afacere bănoasă, și n-ajun
ge la înțelegerea tragicelor lui 
sensuri decît în urma unor du
reroase experiențe personale. Fas
ciștii, fie ei italieni sau germani, 
lucrătorii cartierelor Romei, mun
citorii, meseriașii, clerul sînt pri
viți ca niște clienți, eventuali 
clienți sau intermediari, fără de 
care negustoria ar fi foarte difici
lă. O asemenea optică individua
listă asupra fenomenelor sociale 
e plina de învățăminte. E vino
vată Cesira pentru mărginita-i 
conștiință care, nedepășind inte
resele personale ori familiale, o 
împing la nenorocire? Aceasta 
este marea întrebare a cărții, 
care, scrisă retrospectiv, la per

soana întii, e implicit și un răs
puns prin procesul de conștiință 
pe care și-l face Cesira. Trăind 
anacronic fi redudnd socialul la 
o simplă relație negustorească, la 
banii cîștigafi de aici, Cesira este 
de fapt un om neavertizat asupra 
sensurilor mari ale războiului, în 
speță ale fascismului, și care, 
datorită întimplării yi banilor «ăi, 
se va strecura neatinsă, un timp, 
printre evenimentele catastrofale.

Autorii filmului, respectind li
niile mari ale romanului, au vrut 
să vorbească spectatorilor tocmai 
despre această opacitate tociolâ, 
despre neputința unor indivizi de

Cronica
cinematografică

a vedea dincolo de propriile lor 
interese. Deși este un film al 
războiului, schimbările masive de 
focuri ori morțile în masă nu aco
peră de loc ecranul. Sint urmări
te in schimb repercusiunile rea
ducerii lumii, de către fascism, 
la un nivel de existență elemen
tară, rănile mai subtile, deformă
rile sufletești, împotriva cărora 
condiția umană trebuie apărată 
cu orice preț. De asemenea con
secințe psihologice ale ultimului 
război se preocupa fi ,Soarta u- 
nui om“, care, subliniind capaci
tatea de redresare morală a unui 
om simplu, sublinia și enorma 
doză de tristețe care îl va urmări 
de aci înainte. Cesira, în refugiu,

cutări de rid, zririuii cu dem
nele Italiei. Fcr»e cxioU, cu 
concluzii de ede f-a multe ori 
amare, pe cart s-.-eu jucat-o «mi 
italieni in cel de-ai doieu tisboi 
mondial, a$cunzindu-ae de ec^eni- 
menie cu ridice-:ul vux struți, 
fără să-yi dea scurus cit de pu
ternic angrenați emu m conflict, 
e reflectată ie soluția Cerni 
care fuge de la Roma fără să-ri 
dea seama ci și la țari se ca 
afla în aceeași rețea de rdațH 
confl.ictuale. Singura griji a fot-

Valoarea econo
miilor care aparțin 
numai tinerilor din 
orașul Rtmnicu Vîl- 
cea se ridică la 
530 000 lei.

Merită remarcată 
participarea entu
ziastă la acțiunile 
de muncă patriotică 
a tinerilor de la 
Centrul forestier, 

școlile medii 
nr. 1 ți 2, precum 
și a coUctiviștUor 
âir. comunele Ra- 
eorișa, SUnlești, 
Bă'zeni, Riureni.

1OX PRFDISOR 
corespondent 

rohcntar
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ILARIE ILIE 
e'.ev

Cadre didactice, conducători 
ai brigăzilor artistice de agi
tație și ai echipelor de teatru 
amatori din regiunea Banat, 
care urmează un curs de pre
gătire organizat de casa re
gională a creației populare, 
s-au intilnit recent cu poeți și 
prozatori ai vieții literare 
bănățene.

Au fost recitate poeziile: 
»,Cîntec pentru Republică", 
„Sus, din tumul Golia“, „In- 
tilnire cu un pescar la Sfîntu 
Gheorghe", „Corespondența" 
de Haralambie Țugui ; „Scri
soarea" și „Fetele" de Alexan
dru Jebeleanu ; „Anina", Moș
tenirea" și „Mîinile iubitei" de 
Nicolae Țirioiu.

In aerninariile care au ur
mat, cadrele didactice au ana
lizat lecturile audiate, modul 
de interpretare, desprinzînd 
concluzii utile pentru activita
tea viitoare a artiștilor ama
tori.

L. DUNAJECZ 
profesor

unele din piesele trimise 
colaboratori se dovedesc a 
uza înainte de termenul 
garanție, și nouă ne revine o 
anumită i'ăspundere. Este ne
cesar, de aceea, să întărim mai 
mult spiritul de răspundere al 
muncitorilor noștri, să dove
dim o foarte mare exigență la 
recepționarea pieselor venite 
de la colaboratori, să nu mon
tăm pe instalație decît ansam- 
blele asupra cărora avem ga
ranția că sînt de cea mai bună 
calitate.

Se mai întîmplă apoi unele 
cazuri cînd dintr-o insuficien
tă atenție a echipelor noastre 
de montaj se fac unele greșeli 
care produc întreruperi de 
funcționare. Conducerea în
treprinderii va lua măsuri în
deosebi pentru întărirea asis
tenței tehnice, a controlului 
interfazic și final.

în munca noastră îndreptată 
spre ridicarea nivelului calita
tiv al ascensoarelor întîmpi- 
năm însă și greutăți de altă 
natură. Este astfel cazul să 
arătăm aici, pe lîngâ faptul că 
producția noastră are o va
riație foarte mare de la un 
trimestru la altul, predarea de 
către întreprinderile construc
toare de locuințe a frontului de 
lucru nu este întotdeauna com
pletă. De pildă, la începutul 
montajului echipele întreprin
derii noastre nu au condiții să 
lucreze din plin, iar în ultima 
fază a montajului sînt nevoite 
să lucreze într-un ritm forțat 
pentru a respecta termenul de 
punere în funcțiune a insta
lației. în asemenea condiții ca
litatea lucrărilor trece uneori 
pe planul al doilea.

Al doilea factor care are un 
rol foarte important în asi
gurarea funcționării instalației 
de ascensor, respectiv men
ține calitatea acestora, îl con
stituie întreprinderile ce exe
cută întreținerea și repararea 
ascensoarelor. Da felul cum

I 
I
I
I
I

italian s-a rrăfCGt «csfxngnerât. Și 
dacă la o prisaă cu
fascismul d scapă cu deși dato
rită derutei fasdștior iteiiem in 
refugiu, pasczzcteu » c* fi fatdă 
în a doua infiînxre, da data ata 
cu fascismul armateior rsderiste 
care se retrag. Xiâ iu^burea cu

reia Cesba U cere draeeaOa, ace
leași alimente pentru cere edi
tării germeni n os&acri du
pă refuz copAd, n-o aju
tă să faci salturi de le conștiința 
individualistă, pur btdogicd, la 
una socidă. Dramul înapoi spre 
Rome, tind Cessn in virtutea 
aedeiași mentdHăti se rupe de 
grupul de refugiezi călătorind de 
una singură, o ca obliga sâ tră
iască nenorocirea pe care încerca
se ptnă atunci s-o evite. Rosetta, 
apărată pînă acum de neajunsuri, 
va descoperi lumea sub una din 
ede mai urite fețe, a dezlănțuirii 
animalice de instincte, și conse
cințele izolării pe care Cesira o 
încercase cu fata ei produc dra
ma : Rosetta are sentimentul că 
a fost înșelată, mințită, că purita
tea nu există; orice ideal de 
frumusețe și încredere umană i 
se surpă, chiar și încrederea în 
mama ei. Rosetta, simbol al puri
tății și viitorului, suportă tragis
mul unor situații ale cărei am
prente le va purta toată viața. 
Războiul s-a sfîrșit. Dar încer
carea Cesirei de a-și sdca fiica, 
soluția aleasă, s-au dovedit fără 
sens.

Ajunși la capătul filmului, pu
tem judeca contribuția Sophiei 
Loren în realizarea acestui perso-

nef. Ka a reufit pe o lungă du
rată să întrețină o mare tensiune 
emoționali, făcînd expresiv carac- 
terul energic fi hotărit al Cesirei, 
cm MX cucer&oare prezență din 
fUm, amestecul de dăruire și 
egoism, complexitatea personaju
lui, totul afirmind o mare actriță, 
ața cum, doar în parte, eviden- 
țiau citeva pelicule anterioare. 
Astorii ftbrtâhn, pe urmele ro- 
manderuhn, au dovedit o mare 
ințetegere pentru felul particular 
de a fi d fiecărui individ, un 
mare respect pentru om, atunci 
cînd in sclcează condiția umană, 
deși filmul ere m centrul atenției 
tocmai un personaj care trăiește 
întemeiat pe cîteva erori de re- 
cepetare a socialului. Zavattini și 
De Sica nu teoretizează, nu 
moralizează fățiș, nu afișează lo
zinci sou rechizitorii, concluziile, 
inevitable, izeorind din forța ar
tistică a filmului, din capacitatea 
lui de a conemge. Nimeni nu se 
poate ascunde de istorie, nimeni 
nu poate evita prin fugă eveni
mentele. Drama Cesirei e prezen
tată ca o dovedii. E nevoie de a 
intimpina forțele nocive înainte 
ca ele să se dezlănțuie și pentru 
a le putea descoperi e nevoie de 
o conștiință socială clară. Ceea 
ce e cu totul deosebit în 
„Ciociard*, in ciuda nenorociri
lor, e încrederea in om și opti
mismul pe care-l respiră întregul 
film. Încrederea in fondul sănătos 
al Cesirei și Rasettei și în acea 
parte a Italiei, care, deși nu ocu
pi un loc de prim plan în film, 
are o evoluție semnificativă. In 
apariții episodice, Giovanni (Raf

Valone), cărbunarul calm și 
hotărit care nu fuge din Roma, 
și șoferul acela simplu (Renatto 
Salvatore) care, intuind la fe
meile pe care le duce în camion 
o bucată de drum, o mare 
dramă, cîntă, nu pentru sine, ci 
pentru a le scoate din c 
de și apatie, completează 
frescă socială a întregii Italii.

Deși prilejuri de a i 
pra aspectelor urîte, 1 
fi fost destule, nimic din ceea ce 
se numește naturalism — 
insistență ostentativă pe i 
anormal și neesențial — nu-și 
află locul în „Ciociara". Chiar 
scenă din biserică, care s-ar fi 
pretat din plin naturalismelor, 
este plină de umanism. Siluirea 
celor două femei, punct culmi
nant al acțiunii este pregătit de 
întreaga desfășurare a filmului. 
Oamenii apar dezlânțuiți, barbari, 
cu o îmbrăcăminte anacronică, 
scoțînd sunete ininteligibile, cu 
rînjete în loc de zîmbet și bărbi 
ciudate. Din vălmășagul de tru
puri, veșminte și coci, totul ireal, 
halucinant, De Sica face scene 
dantești, secvențe de antologie. 
Impresia de întoarcere înapoi pe 
scara istoriei este deplină și 
ochii desnădăjduiți ai mamei, 
uiți nd de sine, care nu-și poate 
apăra fiica dau accente de înalt 
umanism situației. Cu acest sănă
tos echilibru în tratarea f 
izeorit din condiția umanismului 
creatorilor fi interpreților, 
ciara" se reclamă între c. r__
pere.

acestea execută întreținerea și 
repararea ascensoarelor depin
de într-o foarte mare măsură 
numărul de zile de nefuncțio
nare și nivelul calitativ al in
stalației. Din acest punct 
de vedere trebuie să ară
tăm că s-au făcut multe 
lucruri bune. întreținerea și 
repararea ascensoarelor se fac 
în prezent la un nivel mai 
înalt față de anii trecuți. 
Acest nivel este totuși insufi
cient pe lîngă cerințele pe 
care le pune o întreținere 
bună. Considerăm că deficien
ța principală în această pri
vință este nivelul profesional 
încă scăzut al personalului 
care execută întreținerea.

De asemenea, trebuie înlă
turată și practica șefilor unor 
echipe de întreținere a ascen
soarelor care în loc de a reme
dia defectul depistat, recurg 
adeseori la șuntarea unor 
contacte făcînd posibil în fe
lul acesta ca în instalație să 
se producă deranjamente se
rioase.

Cîteva exemple de întreți
nere necorespunzătoare a in
stalațiilor sînt edificatoare. 
Ascensorul din șos. Giurgiu
lui, blocul 14 scara 4 a fost, 
de pildă, oprit din funcțiune 
datorită arderii motorului în 
urma unui reglaj incorect al 
automatului de protecție. Tot 
la acest ascensor s-au găsit 
periile electromotoarelor îm- 
bîcsite cu vaselină și praf. De 
asemenea la blocul B, scara 6 
(tot în șos. Giurgiului) ascen
sorul n-a funcționat din cauze 
asemănătoare mai bine de o 
lună de zile.

Dacă asemenea deficiențe 
cec o muncă permanentă de 
pregătire profesională a mun
citorilor din sectorul de între
ținere, trebuie să arătăm că o 
mare parte din ele sînt cau
zate și de faptul că dotarea cu 
scule și aparate a echipelor 
pentru depistarea acestor de
ranjamente și efectuarea lu
crărilor ce le revine este ne
corespunzătoare.

O altă categorie de cauze 
care duc la degradarea ascen
soarelor se referă la cei care 
exploatează aceste instalații. 
Trebuie arătat în mod obiectiv 
că în multe cazuri ascensoarele 
sînt exploatate necorespunză
tor de către unii locatari du- 
cînd, în final, la defectarea 
lor. Căratul gheții său nisipu
lui în vase necorespunzătoare 
care permit curgerea, infiltra
rea apei la contactele electrice 
și deteriorarea lor, încărcarea 
ascensorului peste sarcina ad
misă, transportul unor mate
riale cu volum mare forțînd 
instalația să funcționeze în 
condiții nepermise sau zgîrie- 
rea cabinelor și a ușilor — 
iată cîteva din neregulile ce 
se mai petrec din acest punct 
de vedere. De asemenea, joa
ca copiilor cu ascensorul, în 
afară că poate provoca acci
dente, duce în mod implicit la 
deteriorarea instalației.

Considerăm că pe viitor 
este necesar să fie conjugate 
într-o mai mare măsură efor
turile celor trei factori amin
tiți în așa fel încît fabricarea, 
întreținerea și exploatarea as
censoarelor să se facă la un 
înalt nivel calitativ, pentru ca 
instalațiile respective să con
tribuie la buna deservire a 
oamenilor muncii.
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NOUL
AN ȘCOLAR

M. UNGHEANU

Școlile din învățămîntul de cul
tură generală, profesional și teh
nic sînt frecventate anul acesta 
de aproximativ 3 700 000 de e- 
levi. în școlile generale de 8 
ani învață aproape trei milioane 
de elevi, cu peste 400 000 mai 
mulți decît în anul 1963-1964. 
Anul școlar recent început so 
caracterizează nu numai prinți-o 
creștere simțitoare a numărului 
de elevi, ci și printr-o sporire a 
numărului membrilor corpului 
didactic. Aproape 1S5 000 de în- 

profesori, cu 14 000 
mulți decît în anul școlar 

anterior, au întîmpinat pe elevi 
ia deschiderea anului școlar și 
le-au înmînat noile manuale a- 
cordate gratuit claselor I-VIII. 
Editura didactică și pedagogică 
a tipărit pentru ei mai mult de 
24 500 000 manuale.

(Agerpres)



Instituirea Comitetului național
pentru sărbătorirea centenarului

Universității din București
• Patru zile (Urmare din pag. I)

cu propagandiștii la raion
Pentru propagandiștii care 

nu au participat la cursurile 
de instruire cu durata de 10 
zile, Comitetul regional U.T.M. 
București a organizat cursuri 
de pregătire pe centre de ra
ioane cu o durată de patru 
zile. Unul din aceste cursuri, 
Ia care au participat peste 130 
de propagandiști din raioanele 
Răcari, Titu și Oltenița, și-a 
desfășurat activitatea la Școa
la pedagogică din Buftea. Pro
gramul cursului a fost pregă
tit cu deosebită atenție, astfel 
ca fiecare zi să fie folosita 
din plin. Ținînd seama că ma
joritatea propagandiștilor vor 
conduce cercuri de învățămînt 
politic U.T.M. la sate, s-a pus 
un accent deosebit pe însuși
rea de către aceștia a princi
palelor probleme de economie 
agrară. Astfel au fost predate 
lecții privind activitatea eco
nomică a G.A.S., întărirea 
economică-organizatorică a 
G.A.C., sarcinile organizațiilor 
U.T.M. de la sate în mobiliza
rea tineretului la dezvoltarea

intensivă și multilaterală a 
agriculturii socialiste etc.

Pentru ca aceste lecții să 
fie bine documentate și mai 
ales să fie pe deplin înțelese 
de cursanți, biroul comitetului 
regional U.T.M. a invitat să 
facă expuneri activiști de 
partid și de stat.

Organizîndu-se judicios pro
gramul de studiu al materia
lului bibliografic, acordîndu-se 
ore de consultații, seminariile 
care au avut loc la o parte 
din lecții au prilejuit dezba
teri interesante, au contribuit 
la îmbogățirea cunoștințelor 
politice și ideologice ale pro
pagandiștilor.

Cursul de pregătire a urmă
rit în același timp să înarmeze 
pe propagandiști cu o seamă 
de cunoștințe metodice pri
vind tinerea expunerilor, or
ganizarea convorbirilor etc. 
Pentru aceasta, mulți propa
gandiști au fost anunțați din 
vreme să pregătească referate 
pe diferite teme cum ar fi : 
„Cum am procedat ca lecțiile 
să fie cît mai strîns legate de 
preocupările permanente ale

tinerilor*, „Cum folosesc ma
terialul intuitiv în timpul ex
punerilor și convorbirilor", 
..Cum ajut cursanții în stu
diul individual" și multe al
tele. Asemenea referate ținute 
de propagandiști cu multă ex
periență ca : Elena Stancu, A- 
driana Boerescu și alții, au 
ajutat pe ceilalți să cunoască 
forme și metode interesante 
care le vor fi de folos în acti
vitatea viitoare.

Programul cursului de la 
Buftea de pregătire a propa
gandiștilor a cuprins și cîteva 
activități practice. Astfel, a 
fost organizată o seară cultu- 
ral-educativă, o vizită la stu
dioul cinematografic Buftea, 
iar după încheierea celor 4 zile 
de curs a fost organizata o 
excursie prin Capitală unde 
propagandiștii au vizitat locuri 
istorice legate de lupta po
porului nostru condus de 
partid pentru eliberarea pa
triei, Expoziția realizărilor 
economiei naționale etc.

GH. NEAGU

• La cursul seral
De curînd, la 

încheiat cursul 
gătire a propagandiștilor. El 
a fost frecventat de 215 pro
pagandiști. ~ 
punerile și 
au avut loc, 
gandiștilor 
nbștințelor 
zarea celor mai bune metode 
de conducere a unui cerc, cu
noașterea sarcinilor concrete 
pe care partidul le-a pus în 
fața organizației noastre în a- 
ceastă perioadă..Expunerile au 
fost exemplificate cu nu
meroase fapte concrete din re
giune, din întreprinderile ti
mișorene. Tovarășa Eugenia 
Alexandru, secretara comite
tului orășenesc de partid, a 
vorbit în fața propagandiști
lor despre „Victoria insurec
ției armate din August 1944 
organizată și condusă de către 
P.C.R.", iar pentru a cunoaște 
profundele transformări pe
trecute în anii care s-au 
scurs de la eliberarea patriei 
tovarășul Ilie Morodan, secre
tar dl comitetului orășenesc 
P.M.R., a vorbit despre dezvol
tarea economică și culturală a 
orașului Timișoara în cei 20 
de ani de la eliberare.

O mare atenție s-a dat pro
blemelor legate de viața inter
nă de organizație. Tovarășul 
Ion Bușe, prim secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M., 
a vorbit în fața propagandiști
lor despre „Sarcinile organiza
țiilor U.T.M. pentru îndepli
nirea planului de producție. 
Metodele de muncă ale orga
nizațiilor U.T.M. din întreprin
deri și de pe șantierele de 
construcții în mobilizarea ti
neretului în producție'.

Timișoara s-a 
seral de pre-

Cursul, prin ex- 
seminariile care 

a prilejuit propa- 
ăprofundarea cu- 
politice, generali-

Cu multă atenție au urmă
rit propagandiștii și expune
rea tovarășului Alexandru Go
nea, secretarul comitetului o- 
rășenesc U.T.M. despre munca 
de educare comunistă a tine
rilor, sarcină importantă în
credințată de partid organiza
ției U.T.M. Expunerea s-a ba
zat pe exemple concrete din 
viața tinerilor din oraș, evi
dențiind comportarea înainta
tă a acestora la locul de pro
ducție, în societate. Vorbitorul 
a evidențiat totodată și acele 
metode care și-au dovedit 
eficacitatea în activitatea or
ganizațiilor U.T.M., tn munca 
de educare a tineretului în 
spiritul înaltelor trăsături ale 
moralei socialiste.

Mulți propagandiști care au 
mai îndeplinit această muncă 
au dobîndit de pe acum o 
bună experiență, așa cum sînt 
ing. Mircea Cîrjilă de la Uzina 
de reparații, Simion Vasile de 
la Fabrica de pălării și alții. 
Experiența lor și a altora a 
fost generalizată cu ocazia 
convorbirilor metodice organi
zate în timpul orelor de curs. 
Tovarășa Aurelia Vlaicovici 
a fost anul trecut propagan
distă la cercul „Curs politic 
U.T.M." de la Fabrica de cio
rapi din Timișoara. Vorbind tn 
fața propagandiștilor dtnsa a 
scos tn evidență cit de eficace 
a fost faptul că lecția despre 
opoziția dintre știință și reli
gie — de pildă — a ținut-o la 
Muzeul regional al Banatului. 
La fiecare idee enunțată a pu
tut da exemple avînd la dispo
ziție în muzeu un bogat ma
terial ilustrativ. Ca urmare, 
convorbirea care a avut loc 
după aceea a fost mult mai

vie, mai antrenantă, la ea par- 
ticipînd marea majoritate a 
cursanților.

Este bine că asemenea dez
bateri metodice — cum pregă
tim și ținem expunerea ? — 
cum ajutăm cursanții în stu
diu ? — cum îi antrenăm la 
dezbateri în timpul convor
birilor ? etc. — au fost or
ganizate pe forme de în
vățămînt. Aceasta a dat po
sibilitatea să se dezbată a- 
profundat o seama de proble
me specifice fiecărui cerc po
litic în parte. Sînt însă o 
seamă de chestiuni de metodă 
generale, valabile pentru toa
te cercurile politice U.T.M. Și 
comitetul orășenesc U.T.M. s-a 
orientat bine ținînd o expu
nere metodică în fața tuturor 
propagandiștilor, menită să 
generalizeze tot ceea ce a fost 
mai valoros în activitatea pro
pagandiștilor din anul trecut.

In timpul cursului, comite
tul orășenesc U.T.M. a orga
nizat și o serie de activități 
practice care s-au bucurat de 
aprecierea unanimă a propa
gandiștilor și de manifestarea 
hotărîrii lor de a proceda ase
mănător în cercurile politice 
pe care le vor conduce. Prin
tre cele mai interesante se 
numără vizita la Muzeul re
gional al Banatului, unde se 
află expoziția ,^20 de ani de 
mărețe înfăptuiri în regiunea 
Banat", vizionarea filmului 
.J'ile din istoria patriei", în
vățarea unor cîntece patriotice 

revoluționare etc.
ILIE BRINDESCU 

corespondentul 
„Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Banat

International „ George Enescu
RECITAL MUZICĂ PRECLASICĂ

DE BALET
Dacă spectacolul de balet este 

edificator sub raportul concepției, 
a! unității și al valorificării ansam
blului, recitalul oferă în schimb 
avantajul de a putea cunoaște în- 
tr-un timp scurt un mare număr 
de soliști, de a urmări posibilita
tea lor de trecere de la un rol la 
altul, de a admira varietatea de 
genuri fi de mijloace. In privința 
aceasta, colectivul balerinilor so
vietici se vădește a fi o sursă 
inepuizabilă de revelații. Pe 
parcursul a 14 numere coregrafice, 
spectatorului i se oferă lntr-un 
adevărat iureș, imaginea vestitei 
școli de balet care formează an 
de an noi valori artistice. Pe unii 
interpreți îi mai întîlniserăm în 
rolurile principale din „Lacul Le
bedelor" sau „Floarea de Piatră*. 
Posibilitățile altora — în majorita
te foarte tineri — ni se impuneau 
pentru prima dată. Dar, fie că este 
vorba de intens expresiva Varta
nova, care. în „Dansul țigănesc" 
realizează o dublă creație, core
grafică și actoriceasca, sau de a- 
vîntatul Vlasov, de supla Fillip- 
pova, de farmecul juvenil al So- 
rokinei, de talentul portretistic al 
lui Simaciov, de acrobatica impe
tuoasă a lui Kasani sau de plastica 
viri’fi a lui Becak — pentru a nu 
cita decît o parte din cei aproape 
30 de protagoniști ai recitalului, 
fiecare apariție a însemnat nu nu
mai o perfectă demonstrație de teh
nică, ci și prilejul de a consemna 
personalități artistice afirmate sau 
în plină afirmare.

Binevenit între ma
nifestările cu profil 
atit de complex ale 
Festivalului, concer
tul susținut de Lieb
ner (bariton) și 
Pischner (clavecin) 
s-a distins prin uni
tate stilistică, prin 
acea notă de concen
trate frumuseți, pro
prie în genere mani
festărilor de „muzică 
veche*.

Mai ales partea a 
doua ne-a relevat un 
cuplu omogen, capa
bil de a realiza mo
mente propriu zis ar
tistice. Am remarcat 
la Liebner tonul cald, 
agilitatea tehnică pre
cum și ingenioasa in
tegrare în discurs a 
unor efecte proprii 
baritonului.

I. HRISTEA

Național al Femeilor din R. P. 
Romînă, acad. Horia Hulubei, 
fost rector al Universității 
din București, prof. Victor 
Iliescu, directorul Școlii medii 
„Gh. Lazări din București, 
acad. Theodor V. Ionescu, de
canul Facultății de fizică a 
Universității din București, 
acad. Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romîne, fost rector al Uni
versității din București, 
acad. Ion Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
R. P. Romînă, acad. Athanase 
Joja, profesor la Universitatea 
din București, prof. dr. Jean 
Livescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, fost rector al 
Universității din București, 
prof. univ. Manea Mănescu, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, șeful 
Secției învățămînt sănătate a 
C.C. al P.M.R., acad. Gheor- 
ghe Mihoc, rectorul Universi
tății din București, prof. 
Gheorghe Mierlea, directorul 
Școlii medii „I. L. Caragiale" 
din București, acad. Grigore 
Moisil, profesor la Universita
tea din București, acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Romîne, 
rector al Universității 
București, prof. univ. Costin 
Nădejde, adjunct al minis
trului învățămîntului, acad. 
Andrei Oțetea, profesor la 
Universitatea din București 
acad. Eugen Rădulescu, recto
rul Institutului Agronomic 
„N. Bălcescu" din București, 
prof. dr. Grigore Răileanu, de
canul Facultății de geologie- 
geografie a Universității din 
București, prof. univ. Grigore 
Rîpeanu, decanul Facultății de 
științe Juridice a Universității 
din București, acad. Alexandru 
Rosetti, decanul Facultății de 
limba și literatura romînă, 
fost rector al Universității din 
București, acad. Nicolae Sălă- 
geanu, fost rector al Univer
sității din București, prof. dr. 
Gheorghe Ștefan, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne, decanul Facultății de 
Istorie a Universității din 
București, acad. Nicolae Teo- 
dorescu, decanul Facultății de 
matematică-mecanică a Uni
versității din București.

Comitetul național a anali
zat în timpul ședinței stadiul

fost 
din

pregătirilor în legătură 
sărbătorirea centenarului și a 
Btabilit programul desfășurării 
festivităților.

In zilele sărbătoririi cente
narului va avea loc o adunare 
festivă. consacrată acestui 
eveniment, la care vor lua 
parte, ca și la celelalte mani
festări, reprezentanți ai uni
versităților din numeroase alte 
țări. Totodată va avea loc o 
sesiune științifică jubiliară, 
care se va desfășura timp de 
două zile pe facultăți și sec
ții. Pînă acum au fost în
scrise peste 1000 de comuni
cări. Este prevăzută de aseme
nea, o sesiune pe facultăți a 
cercurilor științifice studen
țești. Va fi deschisă cu prile
jul centenarului expoziția 
„Dezvoltarea Universității din 
București", 
prinde, de 
meroase alte manifestări, din
tre care unele sînt organizate 
în mod deosebit pentru oaspe
ții străini ce vor lua parte la 
sărbătorirea centenarului. A- 
cest eveniment a prilejuit tot
odată editarea în cinci limbi a 
unui volum festiv și a unui 
pliant, precum și a unui isto
ric și a anuarului Universi
tății. Va apare, cu acest prilej 
și o serie de mărci poștale 
intitulată „Centenarul Uni
versității din București". Cu 
ocazia acestor festivități, vor 
fi bătute o medalie jubiliară 
inspirată după medalia din 
1857, cu ocazia punerii pietrei 
fundamentale a clădirii Uni
versității, precum și o insignă 
care va reprezenta emblema 
centenarului. Aceste festivi
tăți vor fi marcate totodată de 
dezvelirea unei plăci comemo
rative. în zilele premergătoare 
sărbătoririi vor fi dezvelite 
busturi ale oamenilor de 
știință care și-au desfășurat 
activitatea în universitatea 
bucureșteană.

Comitetul național a stabi
lit sărbătorirea centenarului 
Universității pentru perioada 
14—19 octombrie, aceasta con
stituind un eveniment de sea
mă al vieții culturale și 
științifice a țării. Această 
sărbătorire coincide totodată 
cu împlinirea a 270 de ani de 
la înființarea primei instituții 
de învățămînt superior din 
București — Academia dom
nească de la mînăstirea Sf. 
Sava — un alt moment impor
tant în istoria învățămîntului 
superior romînesc.

Programul 
asemenea,

cu- 
nu-

(Agerpres)

INFOR MÂȚII
• Delegația $ 

romînă condusă 
Mosora, ministrul 
strucțiilor, care 
deschiderea celui 
Tîrg internațional 
la Plovdiv, 
Capitală.

• La 
pentru activitatea socială a fe
meilor iugoslave, o delegație a 
Consiliului Național al Femeilor 
din R.P.R., condusă de tov. Va-

guvernamentală 
de Dumitru 

industriei con- 
a participat la 

i de-al XXI-lea 
1 de Mostre de 

s-a înapoiat joi în

invitația Conferinței

leria Drafta, secretară a Consi
liului, a plecat la Belgrad, într-o 
vizită pentru schimb de expe
riența.

• La invitația Consiliului Na
țional al femeilor din R. P. Un
gară, a plecat la Budapesta, în 
vizită pentru schimb de expe
riență, o delegație a Consiliului 
Național al Femeilor din R.P.R., 
condusă de Dida Mihalcea, se
cretară a Consiliului.

(Agerpres)

Fază din meciul de baschet R. R. Romînă — Turcia. Novacek înscrie din nou pentru 
Romînia Foto: E. COJOCARU
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Balcaniada de baschet

Prima victorie
■j iua a doua din cadrul balcaniadei de baschet 

masculin a fost pentru noi ziua primei confruntări 
li oficiale a reprezentativei naționale (selecționata de 
I tineret a R.P.R. ia parte la întreceri în afara con- 

1 cursului; dar chiar și în această postură de sparing- 
partener, echipa de tineret depune mult suflet și 
ambiție în joc și aseară nu a lipsit mult să întreacă 

supla reprezentativă a Eladei *,— a pierdut la un coș diferență, 
rezultat care mi se pare a fi mai mult decît onorabil).

Meciul de mijloc (ca programare) a opus formațiile Iugosla-

de 14 puncte, fără să se întrebuințeze vre.o clipă la modul grav, 
i, cu o echipă aproape radical întinerită față de prece- 

___ ediție, le-au opus rezistență numai pe perioade mici (e 
bine totuși ca băieții noștri să nu-i judece doar prin prisma 
_ „2_2 cu toate astea, am observat la ei o înclinare 
spre atacul robust, înclinare, cîteodată, demnă de invidiat, și 
mai cu seamă o mare putere de rezistență nervoasă.

Cel mai bun om al meciului a fost iugoslavul Korac — om, 
aș zice, născut special pentru a face exchibiții cu mingea de 
baschet. Stilul lui, asemănător cu al profesioniștilor americani 
care ne-au vizitat țara anul trecut, îl situează la loc de frunte, 
stea de primă mărime în Europa. Veșnic în gardă și totdeauna 
pe traiectoriile mingei (ori cît ar fi de fanteziști oamenii care 

: rămîne pericolul nr. 1 pentru orice echipă îm
potriva căreia luptă. __

G. FIROA

Marii seara, In sala mare a Palatului R. P. Romîne, a avut loc concertul Orchestrei Filarmo
nicii din Viena, sub conducerea renumitului dirijor Herbert vo n Karajan. în fotografie : aspect 

din sala de concert

1 c ' ’

băieții noștri, dirijați în chip excepțional de către Nedef (ală- 
1__2 22_ ”2__2__* t rămîne unul din oamenii care au știut
totdeauna să rupă apărarea adversă, s-o destrame și, lucru 
foarte important, s-o silească să săvîrșească greșeli) s-au distan-

... _2„2_2 1- 2—1 cu 82—67.
Dezavantajați de înălțime (problemă care la noi, se pare, nu 

poate întră definitiv în rezoluție) reprezentanții noștri au ac- 
,1__ . 2.1 mare viteză și prin pătrunderi surprinzătoare (Nosie-
vicl, Niculescu, Spiridon, Popescu). Albu, pe care la ora aceasta 

' omul cel mai sigur din echipa noastră, a excelat în 
______ 1 de la semidistanță. Doctorul Novacek, care a marcat 
cele mai multe puncte (31) a realizat o partidă magistrală. 
Calmul, liniștea, eleganța cu care planează spre minge, înălțîn- 
du-se în mijlocul tuturor jucătorilor, asemenea lui Ioli, merită, 
aș spune, salvele de aplauze cu care galeria de la noi îi întâm
pină pe marii răsfățați ai sportului-rege : fotbalul. Novacek are, 
indiscutabil, clasă continentală.

Echipa Turciei a practicat un joc uneori foarte bine gîndit și 
spectaculos. Kaplanoglu, căpitanul echipei, este un jongleur cu 
fantezie diabolică, numai mușchi și nervi încordați (în sensul 
bun al cuvîntului) și un aruncător de asemenea precizie cum 
și-ar dori-o chiar mulți oameni din loturile de tir.

Am învins pe merit (echipa Turciei n-a știut sau n-a putut 
să facă față ritmului din ce în ce mai ascuțit din ultima parte 
a jocului). Antrenorii sînt datori, însă, să elimine, cît mai e po
sibil în faza actuală, tendința unor componetnți ai lotului — 
vizibilă mai ales în momentele cînd echipa adversă atacă în 
forță — de a se refugia unul înapoia celuilalt, lăsînd în felul 
acesta tot greul pe umerii a doi sau trei oameni.

In serile următoare vom asista, avem convingerea, la partide 
și mai aprig disputate și, nădăjduim că odată cu aceasta, la 
victoriile în șir ale echipei noastre.

FANUȘ NEAGU

Astăzi, începe prima ediție

a Campionatelor europene

de juniori la atletism

„Sînt foarte mulțumit că am venit la București11
45 de minute cu HERBERT VON KARAJAN

In abundentul program de concerte, repetiții, 
vizite programate pentru cele două zile petre
cute la București, Herbert von Karajan, artis
tul unanim socotit drept unul din cei mai 
mari șefi de orchestră contemporani, a fixat 
gazetarilor o întrevedere de doar 10 minute. A 
trecut însă jumătate de oră și pasionantul co
locviu continua tumultos.

— Sînt foarte mulțumit — ne declară Her
bert von Karajan, că am venit la București. 
Am încă proaspătă în memorie amintirea con
certului pe care l-am dat la București acum 
20 de ani. Încă de atunci aprecierea publicului 
bucureștean m-a impresionat deosebit. Schim
bările pe care le-am observat după două dece
nii sînt extraordinare. Sînt creații la înălțimea 
timpului nostru, a contemporaneității. Am 
vizitat Expoziția realizărilor economiei națio
nale a R. P. Romîne. Totul oferă imaginea unei 
evoluții și ascensiuni continue. Sîntem foarte 
mulțumiți că participăm la Festivalul Interna 
țional „George Enescu". Inițiativa organizării 
unui concurs care poartă numele marelui ar
tist este cu totul remarcabilă și trebuie să 
spunem că faptul acesta face onoare unei țări 
ca Romînia care a cinstit în mod deosebit me
moria lui Enescu.

— Cum vi s-a părut sala în care ați concer
tat f

— Aveți o admirabilă sală și orchestra s-a 
simțit în largul său din prima clipă. Totdeauna 
o sală nouă mă fascinează ca să-i exploatez 
resursele, să-i valorific posibilitățile. De 
aceea am și făcut ieri repetiția, cu toate că

programul era aproape același ca de la ulti
mele concerte din Veneția. Eram curios sa 
aud cum sună. Și nu numai eu ci și 
toți membrii orchestrei. Am observat instalații
le pentru amplificarea reverberațiilor. Le-am 
încercat și ne-am amuzat în compania tehnici
enilor care sînt formidabili și fac maximum 
posibil în meseria lor. Trebuie sa spun că teh
nica actuală este într-adevâr capabilă să con
struiască o sală ireproșabilă, și o probă con
vingătoare am avut la Salzburg. Dar un lucru 
și mai important decît toate la sala dvs. este 
că are aceeași acustică și pentru concert și 
pentru operă. Sînt săli admirabile pentru ope
ră, — Scala de pildă — dar nepotrivite pentru 
concerte. Aici — unic în lume — sala este 
bună pentru ambele genuri de muzică, și 
cu o vizibilitate excelentă. Fiecare spectator 
are un mare unghi de vizibilitate, grație lăr
gimii scenei, aproape dublă față de cel mai 
mare teatru din lume.

— Pentru un șef de orchestră, cu totul ab
sorbit de activitatea sa interpretativă, munca 
pedagogică prezintă un interes deosebit ?

— Desigur. Contactul cu tinerii muzicieni 
îmi aduce satisfacție. Un elev care mai tîrziu 
ajunge director sau dirijor al unei mari or
chestre îmi aduce mai multă bucurie decît 
toate concertele.

Este foarte interesant pentru mine să formez 
ca dirijori, tineri de talent. Am făcut acest lu
cru la Lucerna și Berlin, și sînt foarte feri
cit că 5 sau 6 dintre elevii mei apar la pu
pitrul unor orchestre importante. Totdeauna 
am spus tinerilor că ceea ce pot să-i învăț

este să transmită orchestrelor concepția, gîn- 
direa lor, In termeni muzicali. Le spuneam me
reu : n-am să vă învăț o tehnică anumită, pen
tru că aceasta nu exista. Apelați doar la expre
sia voastră. Expresia aceasta vine numai dină
untrul vostru.

Discuția continuă pe cele mai diverse planuri.
— Ne-ar interesa cîteva din proiectele dvs ?
— Plec acum în Uniunea Sovietică, unde voi 

dirija o serie de spectacole cu Boema și Re- 
quiemul de Verdi în compania „Scalei". Apoi, 
la sfîrșitul lui septembrie voi lua parte la 
Festivalul muzical de la Berlin. In toam
na acestui an voi pune în scenă la Salz
burg opera „Trubadurul" de Verdi cu cîntă- 
reții de la Scala. In continuare, voi dirija la 
Munchen „Boema" cu ansamblul de la Scala. 
După aceia, voi lucra la o nouă înscenare a 
„Travialei" pregătită pentru deschiderea sta
giunii de la Scala. In ianuarie voi concerta în 
S.U.A. cu Orchestra filarmonicii din Berlin. La 
sfîrșitul lui martie voi conduce un mare turneu 
al Filarmonicii din Viena, în Germania, Lon
dra și Paris. Voi mai lua parte în cursul anului 
viitor la Festivitățile muzicale de la Helsinki 
organizate cu prilejul centenarului lui Sibelius, 
după care voi face și un turneu în cîteva ora
șe din Suedia și Norvegia. După aceea, vom 
începe pregătirile pentru Festivalul de la Salz
burg, cu prilejul căruia voi pune în scenă 
„Boris Godunov" (cîntat în limba rusă), voi 
prezenta „Electra" și poate „Don Giovani".

— Ce impresie v-a făcut publicul bucu- 
reștean ?

— Sînt fericit că l-am revăzut, și sper că nu 
peste 20 de ani 11 voi întîlni din nou.

IOSIF SAVA

arți seară cu trenul 
și joi dimineața cu 
avionul au plecat 
la Varșovia atleții 
juniori romîni care 
vor participa la 
prima ediție a Cam

pionatelor europene de atletism. 
Din delegația noastră, condusă de 
tovarășul Florian Laslău, secretar 
general adjunct al Federației ro
mîne de atletism, fac parte 7 atle
te și 16 atleți, antrenorul federal 
pentru juniori, Lixandru Pândele, 
precum și antrenorii Gheorghe 
Stănel și Gheorghe Teșu.

Cu cîteva ceasuri înainte de 
plecare, ne-am adresat conducăto
rului tehnic al delegației, tov. Li
xandru Pândele.

—- Am putea spune, ne-a declarat, 
că pregătirile au început mai de 
mult, odată cu inițierea acțiunii 
de depistare a elementelor dotate 
pentru atletism și cînd a fost pu
să în practică noua orientare me
todică în pregătirea juniorilor cu 
accent principal pe pregătirea 
multilaterală. In acest an însă, în 

I planificările întocmite de antre
nori, Campionatele europene de a- 

Itletism pentru juniori au constitu
it obiectivul principal. Succesele 
obținute de juniorii noștri în în- 

Itîlnirile cu juniorii unguri, polo
nezi și iugoslavi trebuie socotite 
doar ca diferite etape de pregătire 
în vederea acestei competiții, eta- 

E pe care ne-au dat încrederea că 
■ mergem pe un drum bun.
E — Cunoașteți amănunte privind I participarea celorlalte țări la aces

te întreceri ?

— Știu că și-au anunțat partici- 
Iparea 16 țări. Cehoslovacia a în

scris 35 de atleți, Polonia și 
Turcia cite 30 de atleți, Bulgaria, 
Danemarca, Franța, R.D.G., Unga- 

Iria și U.R.S.S. cite 20 de atleți, 
R.F.G., Italia -cîte 15 atleți. S-au 

mai înscris și alte țari. Nu s-au 
primit înscrieri din Anglia, Olan- 

~ ‘ “ ’ . Dintre
__ ________ r- -- pot aminti 
cîteva nume și performanțe care 
pot ilustra de pe acum valoarea 
ridicată a acestor întreceri. La fe
te, poloneza Kirsenstein cu 11,5

I primit înscrieri din Anglii 
da, Portugalia și Spania, 
atleții participant! se po

I

sec. pe 100 m plat, 23,7 sec. pe 
200 m plat și 6,39 m la săritura în 
lungime se anunță ca favorită prin
cipală la cucerirea titlului de cam
pioană în aceste probe. De ase
menea juniorii Mustakavi (Finlan
da) cu 4,75 m la prăjină și Skvov- 
tov (U.R.S.S.) cu 2,11 m la înălți
me au șanse de a ocupa primele 
locuri.

— Dar atleții noștri ?
— în acest an juniorii noștri au 

întrecut în competițiile internațio
nale speranțele noastre și acum 
ne-am obișnuit să așteptăm de^ la 
ei mai mult chiar decît ne lasă să 
așteptăm calculul... performanțelor.

Victorii ne-ar putea aduce Leon- 
tina Frunză și chiar Elisabeta Ba
ciu la 600 m, probă care la noi în 
țară s-a disputat foarte rar, De alt
fel Frunză are pînă acum și cea 
mai bună performanță europeană 
a anului. Mihaela Peneș la suliță, 
(ea deține de asemenea recordul 
mondial de juniori cu 55,3.8 m) are 
ca adversară pe Richter cu 55,01 tn, 
fosta deținătoare a recordului. De 
asemenea, Gabriela Rădulescu la 
lungime.' La băieți au șanse să 
urce pe podiumul primilor 3 cla
sați, Petre Ciobanu cu 10,5 sec. pe 
100 m și 21,5 pe 200 m plat, Naghi 
Iosif la disc, Constantin Perju 
la 1 500 m obstacole, Viorel Su- 
ciu la 110 m g. In ceea ce pri
vește pe Gheorghe Costache (de
ținătorul recordului mondial de 
juniori la aruncarea ciocanului de 
5 kg) el se va întrece cu germa
nul Bayer care a realizat 64,34 m 
cu ciocanul de seniori (7,257 kg) 
în timp ce recordul lui Costache 
cu acest ciocan este de 61,40 m.

Dar dincolo de victorii și perfor
manțe, aceste jocuri europene vor 
fi un prețios schimb de experiență 
și în primul rînd, prilej de strîn- 
gere a legăturilor de prietenie în
tre reprezentanții diferitelor țări 
participante.

— Vă mulțumim pentru aceste 
informații interesante și vă urăm 
succes în această competiție eu
ropeană.

SILVIU DUMITRESCU



VIENA

Conferința
Cuvîntarea
delegatului 

R. P. Romîne
VIENA 17 Corespondentul 

Agerpres, Șt. Deju, trans
mite :

In cea de-a treia zi a lucră
rilor celei de-a a 8-a Confe
rințe a Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.) care-și desfășoară lu
crările la Viena, delegatul 
țării noastre, prof. Ion Ursu, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P. Romîne, a prezen
tat în cadrul Comisiei progra- 
me-buget și probleme tehnice, 
al cărui președinte este șeful 
delegației R.P. Romîne, acad, 
prof. Horia Hulubei, un me- 
moriu explicativ privind pro- 
iectul rezoluției „Anul coope
rării internaționale", care a 
fost adoptat în unanimitate. In 
cuvîntul său, prof. Ion Ursu a 
subliniat scopul „Anului coo
perării internaționale", care 
constă în „Stabilirea unui cli
mat de natură să înlesnească 
soluționarea problemelor in
ternaționale, să promoveze a- 
numite acțiuni destinate dez
voltării relațiilor pașnice între 
state. La această inițiativă 
este necesar ca toate statele și 
organizațiile internaționale din 
familia Națiunilor Unite să-și 
aducă contribuția".

Delegația romînă la Confe
rința generală A.I.E.A. împreu
nă cu delegațiile Algeriei, Cey-

Ionului, Ghanei, Indiei. Indone
ziei, R.S.F. Iugoslavia, Nige
riei, R.A.U. au pregătit și pro
pus actualei conferințe gene
rale proiectul de rezoluție pri
vind „Anul cooperării inter
naționale" care marchează a 
20-a aniversare a activității 
Organizației Națiunilor. Pro
iectul a fost inițiat de delega
ția R. P. Romîne. Delegatul 
țării noastre a subliniat că 
„Anul cooperării internațio
nale" va prilejui numeroase și 
variate manifestări a căror 
trăsătură comună va trebui să 
fie promovarea păcii, înțelege
rii și cooperării între țări și 
popoare.

în încheiere, prof. Ion Ursu 
a subliniat că „Adoptarea 
proiectului de rezoluție pre
zentat în cadrul celei de-a 8-a 
Conferințe generale a A.I.E.A. 
se înscrie printre acțiunile po
zitive care au ca scop promo
varea înțelegerii și cooperării 
internaționale".

VIENA 17 (Agerpres). — La 
cea de-a 8-a Conferință a Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică (A.I.E.A.) s-a anunțat 
încheierea unor acorduri legate 
de folosirea energiei atomice în 
conservarea alimentelor și în a- 
gricultură.

Sondajul 
Institutului

Gallup
WASHINGTON 17 (Agerpres). 

— Institutul pentru sondarea o- 
piniei publice, Gallup, a anunțat 
că ultima anchetă întreprinsă în 
privința rezultatelor viitoarelor 
alegeri prezidențiale din S.U.A. 
arată că 65 la sută din alegătorii 
americani se pronunță în favoa
rea președintelui Johnson, 29 la 
sută pentru senatorul Goldwater 
și 6 la sută s-au arătat nedeciși. 
George Gallup, directorul insti
tutului, a declarat că este pentru 
prima oară în cei 29 de ani de 
existență ai acestui institut cînd 
se afirmă o majoritate atât de 
pronunțată în favoarea unui 
candidat la președinția S.U.A.

Ancheta a arătat în același 
timp că 27 la sută din alegătorii 
republicani intenționează să vo
teze pe președintele Johnson, iar 
8 la sută din alegătorii demo
dați, în special din regiunile din 
sudul S.U.A., se pronunță în fa
voarea lui Goldwater.

Aceste sondaje, arată agenția 
France Presse, sînt confir
mate și de sondajele parțiale e- 
fectuate în diferite state, avînd 
o mare importanță electorală. In 
statul California 62 la sută din 
alegători s-au pronunțat pentru 
alegerea lui Johnson, în statul 
Pensilvania 63 la sută, iar în 
statul New York republicanii re
cunosc că în ziua alegerilor can
didatul lor va pierde aici un mi
lion și jumătate de voturi.

Măsuri pentru dezvoltarea 
comerțului bulgaro-olandez

SOFIA 17 (Agerpres). — 
Ziarul „Rabotnicesko Delo" 
informează că reprezentanții 
firmei olandeze „Stemlerim- 
pex“ și ai întreprinderii co
merciale de stat bulgare „Ma
șini export" au căzut de acord 
pentru înființarea unei asocia
ții bulgar o-olandeze pentru 
vînzarea mașinilor, cu sediul 
Ia Hilversum, în Olanda. Aso
ciația este menită să contri
buie Ia dezvoltarea schimbu
rilor comerciale dintre Bul
garia, Olanda și alte țări din 
Europa occidentală.

românești
HAVANA — Recent, pianistul 

Cornel Gheorghiu, care între
prinde un turneu în Cuba, a sus
ținut primul său concert cu or
chestra simfonică națională din 
Havana, dirijată de Manuel Bu- 
chesne Cuzan.

La concert a asistat Carlos 
Lechuga, președintele Consiliului 
Național al Culturii din Cuba, 
membri ai corpului diplomatic, 
numeroși oameni de artă și cul
tură.

Concertul a fost repetat și 
transmis la televiziunea cubană.

Ambele concerte s-au bucurat 
de un deosebit succes.

TOKIO. — Recent a avut loc 
la Tokio Conferința internațio
nală privind teoria circuitului 
microundelor și teoria informa
țiilor, organizată de Institutul 
japonez de ingineri de electro- 
comunicații și sub auspiciile 
Consiliului științific japonez la 
care au participat reprezentanți 
din peste 17 țări, printre care și 
R.P. Romînă. Comunicările știin
țifice prezentate de acad. Grigore 
Moisil și prof. Mihai Drăgănescu 
au fost primite cu deosebit inte
res de către participanții la con
ferință.

Comitetul celor 18 state
și-a întrerupt lucrările

(Agerpres). — 
celor 18 state

R. P. Chineză. Unul din noile 
cămine studențești din Nankin

Forumul mondial
al tineretului și studenților

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
La 17 septembrie, în cadrul 
primei ședințe plenare a Foru
mului mondial al solidarității 
tineretului și studenților în 
lupta pentru eliberare și in
dependență națională a fost 
adoptat raportul Secretariatu
lui permanent al Comitetului

internațional de pregătire, 
prezentat de Behnam Petros 
(Irak). Delegații au adoptat, 
de asemenea, regulamentul de 
desfășurare și programul Fo
rumului.

în continuare au urmat dez
bateri pe marginea programu
lui Forumului.

Lucrările
mondiale

Conferinței
a energiei

GENEVA 17 
Joi, Comitetul 
pentru dezarmare de la Ge
neva și-a întrerupt lucrările 
în legătură cu apropiata sesi
une a Adunării Generale a 
O.N.U. La această ultimă șe
dință s-a adoptat cel de-al 
doilea raport al copreședinți
lor cu privire la rezultatele 
tratativelor purtate în ulti
mele șapte săptămîni și care 
urmează să fie prezentat celei 
de-a 19-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Reprezentanții mai multor 
delegații, printre care U.R.S.S., 
S.U.A., Brazilia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, au făcut bilanțul 
tratativelor purtate.

Reprezentantul U.R.S.S., 
Țarapkin, a subliniat că 
U.R.S.S. și celelalte țări socia
liste au depus permanent 
eforturi pentru a 
tetul din impas, 
obține acorduri

scoate comi- 
pentru a se 
concrete în

CONSILIULUI

a consultat pe repre- 
organizațiilor lor în 

constituirii Consiliu-

NAȚIONAL"

problemele discutate. Uniunea 
Sovietică — a spus el — este 
gata ca și pînă acum să depu
nă eforturi în comun pentru 
a fi transformată în realitate 
orice posibilitate de a se a- 
junge la un acord în cadrul 
Comitetului celor 18.

Reprezentantul S.U.A., Wil
liam Foster, a declarat: „Sper 
că vom face în mod rapid 
progrese în domeniul nedisi- 
minării armelor nucleare cînd 
ne vom întoarce la viitoarele 
tratative". El a dat apoi citire 
mesajului adresat de către 
președintele Johnson Comite
tului celor 18.

Conferința pentru dezar
mare de la Geneva din anul 
acesta și-a desfășurat lucră
rile in perioada 21 ianuarie- 
17 septembrie cu o întreru
pere de cinci săptămîni. 
își va relua lucrările la 
ceputul anului 1965.

Cancelarul Austriei 
a vizitat pavilionul 

R. P. Romîne 
la Tirgul internațional 

de la Viena

LAUSANNE 17 (Agerpres). 
— La Lausanne continuă 
lucrările celei de-a 14-a se
siuni a Conferinței mondiale 
a energiei la care participă 
peste 1 500 delegați din 52 de 
țări.

Tema sesiunii este lupta 
împotriva pierderilor de ener
gie. La lucrări participă o 
delegație romînă condusă de 
ing. N. Gheorghiu, adjunct al 
ministrului minelor și energiei 
electrice, președinte al Comi
tetului național romîn al Con
ferinței mondiale a energiei. 
Delegația romînă a participat

la o primă ședință a Consiliu
lui Internațional Executiv, 
care este organul de condu
cere al conferinței și a luat 
parte activă la dezbaterile 
ședințelor de lucru de pînă 
acum.

Delegația română a susținut 
rezoluția privind recoman
darea Conferinței mondiale a 
energiei pentru adoptarea 
unui mod de construcție al 
clădirilor cu pierderi de căl
dură mai mici și a fost una din 
cele două inițiatoare a rezo
luției referitoare la oportuni
tatea extinderii termoficării 
urbane.

Anglia. Vedere a intrării în parcul istoric Greenwich din 
apropierea Londrei, cu faimosul Observator Greenwich

Guvernul francez a dezbătut 
proiectul de buget pe anul 1965

PARIS 17 (Agerpres). — îna
inte de a fi prezentat în fața 
Adunării Naționale, proiectul de 
buget pe 1965 a fost dezbătut 
de guvernul francez și pe mar
ginea lui au fost înfățișate opi
niei publice diverse aspecte ale 
situației economiei franceze. In
tr-o declarație făcută reprezen
tanților presei și într-un interviu 
televizat, primul ministru, G. 
Pompidou, s-a pronunțat pentru 
menținerea „disciplinei necesare 
continuării planului de stabili
zare". El a arătat că aplicarea 
acestui plan a dus la crearea 
unor noi locuri de muncă și la 
sporirea cantității de devize în 
cadrul echilibrării balanței de 
plăți. Totodată, G. Pompidou a 
semnalat dificultățile existente în

anumite sectoare, cum ar fi con
strucțiile navale caro — potrivit 
părerii sale — au de făcut față 
„unei concurențe extrem de vii 
și violente". Primul ministru 
francez a arătat că se produce o 
concentrare industrială, ceea ce 
înseamnă practic înghițirea mici
lor întreprinderi de către cele 
mai puternice. El a spus că exi
stă, de asemenea probleme difi
cile în industria de automobile.

In legătură cu proiectul de 
buget pe 1965, G. Pompidou a 
indicat orientarea generală a a- 
cestuia, menționînd că se va pune 
accent pe menținerea cheltuieli
lor la un nivel moderat, și pe 
sporirea investițiilor în domeniul 
productiv.

Parlamentului japonez, ce vor avea 
Ioc în vara anului viitor.p e scurt*:Pe scurt

VARȘOVIA. — La 17 sep
tembrie a sosit la Varșovia, la 
invitația lui E. Ochab, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, Haile Selas
sie, împăratul Etiopiei.

La aeroport înaltul oaspete 
a fost întîmpinat de W. Go
mulka, E. Ochab, J. Cyran- 
kiewicz, Adam Rapacki, mem
bri ai Consiliului de Stat și 
guvernului R. P. Polone și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Varșovia.

se întîlnește din nou cu prințul Su- 
fanuvong, vicepremier și președin
te al Comitetului Central cJ Parti
dului Neo Lco HaksaL Cei doi 
prinți vor încerca să impulsioneze 
actualele tratative de la Paris 
dintre cele trei părți din Lcos.

Suvanna Fumma 
se va reîntoarce în Laos

DJAKARTA — Președintei 
Indoneziei, Sukamo, a părăsit joi 
Djakarta, plecând spre Caraci. 
Aceasta este prima etapă a vizi
tei pe care președintele urmează 
să o facă într-o serie de țări din 
Asia și Europa. El va participa, 
de asemenea, la Conferința la 
nivel înalt a țărilor neangajate, 
ce se va deschide la începutul 
lunii octombrie la Cairo.

lean Yaracuy, un grup de par
tizani au atacat o cazarmă a 
poliției și centrala electrică 
din localitate. Se anunță, tot
odată, că in capitala Venezue- 
lei s-a produs un schimb de 
focuri între grupuri înarmate 
și poliție.

Naționalizarea unor ziare 
în Birmania

Ea 
în-

Vietnamul de sud

VIENA 17 Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite:

Pavilionul R.P. Romine de 
la Tirgul Internațional de la 
Viena continuă să fie vizitat 
de înalte personalități din 
Austria. în cursul zilei de joi, 
pavilionul R.P. Romîne a fost 
vizitat de președintele Aus
triei, dr. Adolf Schărf. A fost 
de față ambasadorul R.P. 
Romîne la Viena, Mircea 
Ocheană. consilierul economic 
al ambasadei, Constantin Stoi
ca, și directorul pavilionului, 
Nicolae Enescu.

Președintele Austriei, dr. 
Adolf Schărf, și-a exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea 
bunelor relații dintre Austria 
și R. P. Romînă și a declarat 
că există încă largi posibilități 
pentru extinderea lor.

Problema cipriotă
ATENA 17 (Agerpres). — Joi, 

primul ministru grec, Gheorghios 
Papandreu, a avut o întrevedere 
cu președintele Ciprului, Maka
rios. După cum transmite agen
ția France Presse, la întrevedere 
au participat generalul Grivas, 
comandantul Gărzii naționale 
cipriote, Stavros Kostopoulos, 
ministrul grec al afacerilor ex
terne și Petros Garufalias, minis
tru grec al apărării naționale.

La sfîrșitul întrevederii primul 
ministru grec a precizat că s-a 
discutat problema cipriotă și că 
politica Greciei și guvernului 
Ciprului în această chestiune 
este „pacificarea insulei și orien
tarea spre soluționarea acestei 
probleme în cadrul O.N.U.".

Pe de altă parte, ministrul afa-

cerilor externe Kostopoulos a de
clarat că partea greacă este pe 
deplin de acord cu campania de 
pacificare inaugurată de către 
președintele Makarios. Kostopou
los și-a exprimat părerea ca a- 
ceastă campanie va avea fără în
doială urinări bune.

ANKARA — Consiliul de 
Miniștri al Turciei s-a întrunit 
sub președinția primului mi
nistru, Ismdt Inonii, pentru a 
examina planul președintelui 
Makarios adresat secretarului 
general al O.N.U. Intr-o decla
rație făcută după ședința Con
siliului de Miniștri, ministrul 
turc al afacerilor externe, 
Erkin, a ridicat obiecții față 
de planul președintelui 
karios.

Ma-

ÎNCERCĂRI PENTRU CONSTITUIREA

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Generalul Duong Van Minh, 
președintele Vietnamului de 
sud a avut la 17 septembrie 
întrevederi cu o serie de per
sonalități politice în vederea 
constituirii așa-numitului înalt 
consiliu național. El a declarat 
unui corespondent al agenției 
Associated Press că va figura 
printre cele 15 persoane care 
vor face parte din consiliu și 
a căror listă va fi dată publi
cității săptămînă viitoare.

Potrivit ziarului „Saigon 
Daily News", înaltul consiliu 
național urmează să se întru
nească la 5 noiembrie în pri
ma sa ședință, pentru a de
semna pe membrii noului gu
vern de tranziție. Agenția 
A.P., menționează că „nu se 
așteaptă ca acest consiliu să 
aibă puteri administrative 
reale, dar că el va avea mi
siunea de a crea o Convenție 
constituțională, care va avea, 
eventual, împuterniciri legis
lative".

Chiar 
cari de 
consiliu 
țelegeri. 
solicitate să participe în con
siliu, Phan Khac Suu, a de
clarat ziarului „Vietnam Cong 
Thuong“ că nu acceptă invita
ția lui Minh, deoarece „per
soanele chemate să participe 
la un organism cu caracter 
legislativ trebuie să fie alese, 
nu desemnate".

Totodată, agenția A.P. men-

ționează că în cercurile stu
dențești se manifestă nemul
țumiri din cauză că generalul 
Minh nu 
zentanții 
vederea 
lui.

de la primele încer- 
constituire a acestui 
s-au semnalat neîn-

Una din persoanele

BOGOTA. — In departamentul 
columbian Tolima s-a produs o 
ciocnire armată între trupeie gu
vernamentale și partizani. Jn a- 
cest departament, detașamentele 
de partizani sînt formate, în pri
mul rlnd. din țărani care luptă 
pentru pămlnt. In cursul ciocnirii 
cinci polițiști au fost uciși, iar unul 
rănit. Pierderile partizanilor se ri
dică la 10 oameni.

DE TOATE
• Spectacole in peșteră

copii. Rolul principal urmează să 
fie interpretat de actorul american 
Frank Sinatra.

PARIS. — Primul ministru lao
țian, prințul Suvanna Fumma, a 
anunțat că se va reîntoarce luni 
în Laos pentru a face pregătirile 
necesare in vederea participării 
unei delegații laoțiene la Confe
rința țărilor neangajate, care ur
mează să se deschidă la începutul 
lunii viitoare la Cairo. Prințul 
Suvanna Fumma va conduce dele
gația guvernului laoțian la această 
conferință.

Astăzi, prințul Suvanna Fumma

Ziua independenței 
Mexicului

RANGOON. — In ultimele 
două săptămîni, autoritățile 
birmane au naționalizat trei 
ziare importante, intre care 
cel mai răspindiî ziar de lim
bă engleze „Daily Guardian". 
Toate bunurile acestor ziare 
au trecut in proprietatea sta
tului.

Ratificarea unui acord 
americano-canadian

OTTAWA

ziMEXICO — Cu prilejul 
lei independenței — sărbătoa
rea națională a Mexicului — 
la Mexico a avut loc o paradă 
militară, urmată de o demon
strație de masă.

TOKIO. — în orațal Sapporo, 
din Japonie, s-a deschis joi șe
dința Comitetului central executiv 
al Partidului Socialist din Japonia, 
care urmeaxâ să adopte programul 
partidului în legătură cu alegerile 

Superioarăpentru

s-a

Președintele 
t Johnson. însoțit 

de prirui! ministru al Canadei, 
Lester Pearson, au sosit miercuri 
In orașul Vancouver, din provin
cia canadiană Columbia britanică. 
Aici, în cadrul unei festivități, a 
avut loc ceremonia finală a ratifi
cării acordului americano-canadian 
cu privire la exploatarea în co- 
num a resurselor hidroelectrice ale 
fluviului Columbia. Pe acest fluviu 
vor ii construite trei hidrocentrale 
pe teritoriul canadian și una pe 
teritoriul S.U.A., care vor furniza 
celor două țări o Însemnată canti
tate de energie electrică. Cei doi

Peșterile din Aggtelek se nu* 
mără printre cele mai inte
resante curiozități turistice 

din Ungaria. într-una din aceste 
peșteri se află „Observator" — 
stalagmita cea mai mare din lume, 
care are o înălțime de 25 m. Pen
tru a pune în evidență această 
minune a naturii, ea va fi lumina
tă cu 17 proiectoare. Tot aici, în 
una din cele mai mari săli cu 
stalactite, caro se bucură de o a- 
custică perfectă, se va amenaja o.... . .

© Simțul exactității

In legătură cu recentele tra
tative duse de primul ministru 
al Rhodesiei de sud cu primul 
ministru al Angliei, corespon
dentul din Londra al ziarului 
„New York Herald Tribune", 
Charles Portis, scrie :

După o săptămînă de trata
tive, dl. Smith și primul mi
nistru sir Alec Douglas Home 
au căzut de acord într-un co
municat redactat cu grijă că 
independența trebuie să fie pro
clamată numai cînd majoritatea 
rhodesienilor — negri și albi — 
își vor da aprobarea pentru ac
tuala constituție.

Cum poate fi organizat un a- 
semenea plebiscit nu este deloc 
clar. Poarte puțini rhodesieni 
pot vota, potrivit prevederiloi 
actualei constituții, din pricina 
ceasurilor de educație și de 
avere. Populația țării numără 
4 milioane, dar guvernul este 
controlat de 241 000 de cetă
țeni .neafricani .

oameni de stat au făcut apoi îm
preună o călătorie cu' avionul de-a 
lungul 'văii fluviului Columbia.

Agențiile occidentale de. presă 
subliniază faptul că aceasta a fost 
prima călătorie făcută de Johnson 
într-o altă țară, de cînd a preluat 
postul de președinte al S.U.A.

Ministrul comerțului 
exterior al R P. Polone 

în Austria

VIENA. — La invitația mi
nistrului comerțului și recon
strucției al Austriei, dr. Fritz 
Bock, a sosit la Viena W. 
Trampczynski, ministrul co
merțului exterior al R.P. Po
lone.

NEW YORK. — In Comitetul 
„celor 24" pentru examinarea 
aplicării Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale a conti
nuat dezbaterea problemei ad
ministrării insulelor Falkland 
(Malvine), asupra cărora Argen
tina revendică controlul care în 
prezent îl deține Anglia.

CARACAS — La San-Feli-
pe, capitala statului venezue-

sală de spectacole cu 500 
locuri.

• Proiectele Iui

Vittorio de Sica

ita-
so- 
cu 

scenaristul Cesare Zavattini, pen
tru realizarea unui fim intitulat în 
mod provizoriu „Lumea nouă". 
Tema filmului o constituie difi
cultățile de care se izbește tinere
tul din lumea modernă. Printre in- 
terpreții angajați do Vittorio de 
Sica pentru noul film figurează 
Geraldine Chaplin — fiica lui 
Charles Chaplin, și celebrul actor 
francez Jean Gabin.

Vittorio de Sica intenționează 
să pună în scenă la Paris la Co
media Franceză piesele „Mincino
sul" de Goldoni și „Șase perso
naje în căutarea unui autor" de 
Pirandello.

După ce se va întoarce în Italia, 
Vittorio de Sica, va turna un 
film cu un subiect' de război. Este 
vorba de masacrul săvîrșit de tru
pele naziste în 1944 la Villa S. 
Anna, unde și-au pierdut viața 600 
de civili, în majoritate bătrîni și

Cunoscutul regizor și actor 
lian Vittorio de Sica a 
sit la Paris împreună

2- egile engleze în materie de 
produse alimentare conser- 

J vale în cutii sînt foarte 
drastice și acest lucru este normal 
într-o țară în care se consumă 
foarte multe conserve, iar~ 
țenii britanici se grăbesc să 
la cunoștința autorităților 
încălcare a legii.

Se știe că în Anglia sînt 
răspîndite conservele 
Dispozițiile în vigoare impun 
în fiecare cutie să se introducă un 
anumit număr de boabe de fasole, 
și anume — 394. Au existat per
soane care au avut răbdarea să 
numere boabele de fasole și des
coperind că în cîteva cutii existau 
numai 379 sau 381 de boabe au 
trimis cutiile de conserve înapoi, 
cerînd să li se dea cutii cu 394 
de boabe.

iar în prezent instalațiile 
desalinizare a apei marine
Kuweit furnizează '.....
30 000 000 litri de apă potabilă.

• 0 hartă astronomică
săpată in piatră

cetă- 
aducă 
orice

foarte 
de fasole, 

ca

• Lupta pentru apă potabilă

uvemul Kuweitului a anun
țat că va participa la con
ferința consacrată desalini

zării apei de mare, ce va avea 
loc la 'Washington între 3 și 10 
octombrie.

Această țară care nu dispune 
de resurse de apă potabilă, a 
fost prima care a instalat, în luna 
martie 1953, o centrală de desa
linizare a apei de mare, cu o ca
pacitate zilnică de 4 500 000 litri 
de apă. In luna februarie 1955, 
în Kuweit a fost instalată o a 
doua distilerie de apă, cu o capa
citate zilnică de 9 000 000 litri,

? de 
din 

zilnic

In timpul dinastiei Kokuryo
(de la jumătatea sec. I î.e.n. 
pînă în secolul VII e.n.) a 

fost gravată în piatră o hartă as
tronomică. Ulterior, în timpul 
unui război, harta a dispărut și 
nu a mai rămas decât o copie a 
ei pe hârtie. în 1395, la începutul 
dinastiei Ri, harta a fost recopia
tă în piatră și s-a păstrat pînă 
în zilele noastre. Pe ea sînt în
semnate 282 de constelații și 
1 467 de aștri.

Harta astronomică din timpul 
dinastiei Kokuryo posedă toate e- 
lementele necesare unei harți as
tronomice modeme. Pe ea sînt 
marcate, între altele, polul Nord, 
ecuatorul ceresc, ecliptica, indicii 
care arată corect echinocțiul de 
primăvară și cel de toamnă —•> 
punctele de întretăiere a ecuato
rului cu ecliptica.

Harta astronomică din epoca 
Kokuryo est un catalog de stele 
fixe, cel mai vechi catalog de a- 
cest fel din Coreea. Ea reprezintă 
nu numai un monument cultural 
de mare valoare pentru poporul 
coreean, dar și un jalon impor
tant în dezvoltarea astronomiei 
mondiale.

Recent familia Lantenbach din localitatea Deinum (Olanda) a trăit un eveniment însemnat. 
Cei patru gemeni ai familiei au început cursurile școlii ele montare, lată-i în fotografie pe 

gemeni la prima lor vizită la școală.
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