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Vizita in II. R. S. S. a delegației

- de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România

Și-au îndeplinit 
angajamentele anuale
Uzinele chimice ploieștene și-au îndeplinit an

gajamentele luate pentru întregul an. Succesul 
este datorat atît dezvoltării și modernizării acestor 
unități, cît și desfășurării unei intense acțiuni 
pentru ridicarea indicilor de utilizare a agregatelor 
și instalațiilor. Repartizarea materiilor prime în ra
port cu capacitatea și caracteristicile tehnice ale 
fiecărei instalații, Ia Uzina de îngrășăminte chimice 
din Valea Călugărească, a dus la sporirea indi
cilor de utilizare a instalațiilor de superfosfați cu 
5 Ia sută față de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. La Fabrica de hîrtie din Bușteni, 
timpul do folosire a mașinilor a crescut în aceeași 
perioadă cu 8 la sută. La Uzina de anvelope 
„Victoria“—Florești și Fabrica de detergenți din 
Ploiești cu aceleași agregate și în același timp au 
fost fabricate cu 3—4 la sută mai multe produse.

Noi instalații 
in rafinăriile Moldovei

Lucrările de construc- 
fii-montaj la instalațiile 
de reformare catalitică și 
de extracție a aromatelor 
de la rafinăria din ora
șul- Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej se apropie de 
sfîrșit. Concomitent cu e- 
fectuarea ultimelor ope
rații la această unitate, 
constructorii și montorii 
lucrează la realizarea ri
nei instalații de solventa- 
re cu furfurol a motori
nei. Aceasta ca prelucra 
motorina obținută în ra
finărie, din care se ca

extrage materia primă 
necesară fabricării negru
lui de fum. O parte din 
utilaje, schimbătoare de 
căldură, coloane au și 
fost instalate și au fost 
turnate fundații pentru 
montarea altora.

Construirea și darea în 
funcțiune a noilor insta
lații cor permite valori
ficarea intr-un grad mai 
înalt a țițeiului din Mol
dova .și obținerea unor 
produse valoroase pentru 
industria petrochimică.

(Agerpres)

LENINGRAD 8 (Agerpres).
— Trimișii noștri speciali 
transmit: Delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
C.C. al P.C.R., a vizitat 
miercuri orașul Leningrad, 
unul dintre cele mai mari și 
frumoase orașe ale Uniunii So
vietice.

■ Sțrăbptînd principalele ar
tere ale orașului delegația ro
mână s-a îndreptat\ miercuri 
dimineață spre Monumentul 
Eroilor, ridicat la cimitirul 
Piskarevski, unde a depus o 
coroană de flori în memoria 
glorioșilor apărători ai orașu
lui.

După vizitarea muzeului, 
organizat la intrarea în cimi
tir emoționantă evocare a 
rezistenței Leningradului îm
potriva cotropitorilor fasciști
— membrii delegației au sem
nat în cartea de onoare a mu
zeului.

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre cunoscutul 
cartier industrial Vîborg, unde 
se află Uzina de construcții 
metalice „Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S.“.

La intrarea în uzină, delega
ția a fost salutată de directo
rul uzinei — A. A. Gruzdev, 
de secretarul comitetului de 
partid — V. N. Savin și de 
numeroși muncitori.

Această uzină, pionier al in
dustriei sovietice de turbine 
produce agregate care pot fi 
întîlnite în mari unități ener
getice construite în Uniunea 
Sovietică și în numeroase alte 
țări.

Membrii delegației au vizi
tat principalele sectoare de 
producție fiind întîmpinați cu 
căldură de muncitori. Cadre 
tehnice din conducerea uzinei 
au explicat procesul de pro
ducție. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cu 
numeroși ingineri, tehnicieni 
și muncitori, interesîndu-se de 
activitatea depusă pentru rea-

Uzarea unor agregate energe
tice de mare putere.

După vizitarea uzinei mem
brii delegației și persoanele 
oficiale sovietice care îi înso
țesc au participat la un miting 
consacrat prieteniei româno- 
sovietice.

Luînd cuvîntul V. N. Gor-

sentimentul de sinceritate cor
dială cu care a fost întîmpi- 
nată delegația se bazează pe 
prietenia româno-sovietică, 
vorbitorul a spus : „Cu 21 de 
ani în urmă,. în condițiile cre
ate de ofensiva victorioasă a 
armatei sovietice, poporul ro
mân, sub conducerea partidu

• în Leningrad

• Mitingul de la uzina „Congresul
al XXIMea al P.C.U.S/'

deev, șef de brigadă*  G. S. Se- 
galev, constructor principal 
de turbine hidroenergetice, și 
comsomolista Nina Frolova 
au salutat prezența în uzină a 
delegației și au transmis mun
citorilor, întregului popor ro
mân urări de noi succese în 
munca pentru continua înflo
rire a României socialiste.

A luat apoi cuvîntul V. S. 
Tolstikov, membru al Birou
lui C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R., prim-secretar al 
comitetului regional Lenin
grad al P.C.U.S. După ce a 
salutat pe oaspeții români în 
numele tuturor' locuitorilor 
Leningradului, subliniind că

lui său comunist, a înfăptuit 
insurecția armată. Armata ro
mână a întors armele împo
triva hitlerismului și-a luptat 
împreună cu armata sovietică. 
E plăcut și îmbucurător să 
constați că, sub conducerea 
Partidului Comunist, poporul 
român a transformat țâra sa, 
în trecut răm.așă în. urmă, în-, 
tr-un stat socialist. Leningră- 
denii, ca și toți oamenii sovie
tici se bucură din tâata, ini
ma de marile succese dpbîn- 
dite de poporul român,■ sub 
conducerea încercată a Parti
dului Comunist Român.

Vorbind despre contribuția 
activă a oamenilor muncii din

Leningrad la cauza colaboră
rii dintre țările socialiste, V. 
S. Tolstikov a arătat că între
prinderile leningrădene au li
vrat, României mașini și utila
je. Colectivul uzinei pregătește 
în;'prezent pentru România a- 
gregate energetice. La rîndul 
lor, oamenii sovietici știu că 
Uniunea Sovietică primește 
din România strunguri, nave, 
instalații de foraj și alte uti
laje.

,în continuare vorbitorul a 
arătat că oamenii sovietici 
au urmărit , cu multă a- 
tenție lucrările Congresului 
al IX-lea al Partidului Co
munist Român, care a 
marcat o nouă etapă în dez
voltarea României socialiste. 
Oamenii muncii din orașul 
Leningrad, ca și toți oamenii 
sovietici urează din inimă oa
menilor muncii din România 
noi succese în înfăptuirea ma
rilor sarcini trasate de Con
gres^ ■

In încheiere, V. S. Tolstikov 
a vorbit despre necesitatea 
unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste interna
ționale.

în aplauzele participanților 
la rhiting a luat apoi cu
vîntul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer. în numele delegației 
de partid și guvernamentale a

(Continuare în pag. a TV-a)

t
i Pe șantierul Combinatului de 

Îngrășăminte chimice Tg. 
Mureș. Lucrări de construc
ție la Fabrica de acid azotic

, Foto: AGERPRES

RETROSPECTIVĂ PE FLUXUL TEHNOLOGIC
similarea de noi mașini și utilaje cu caracteristici 
tehnico-funcționale ridicate, presupune o activitate 
susținută din partea tuturor factorilor, care concură 
la realizarea produsului respectiv, începînd de Ia 
proiectare și pînă la execuție. Cum stau lucrurile din 
acest punct de vedere cu mașinile de șlefuit cu doi 
cilindri și cu trei cilindri, fabricate la întreprinderea 
mecanică Roman ? Că întreprinderea a obținut în 
ultimul timp realizări meritorii în îmbunătățirea ca

lității este un fapt de necontestat. Totuși, cele două utilaje amin
tite MSC 2 și MSC 3 nu satisfac întru totul exigența beneficiari
lor. Pornind de la această constatare am ținut să cunoaștem mai 
întîi părerea tovarășului inginer Virgil Bogza, directorul între
prinderii.

TELEGRAMĂ

Tovarășului TODOR JIVKOV 
Prim secretar ai Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

Sofia I
Dragi tovarăși,

Cu prilejul marii sărbători naționale a Republicii Populare 
Bulgaria, cea de-a XXI-a aniversare a victoriei revoluției socia
liste, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, în 
numele tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă Ro
mânia și al nostru personal, adresăm un cordial salut tovără
șesc și cele mai călduroase felicitări Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării Populare și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, dum
neavoastră personal și întregului popor frate bulgar.

Poporul român urmărește cu simpatie și se bucură din inimă 
de succesele dobîndite de oamenii muncii din Republica Popu
lară Bulgaria sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, în 
dezvoltarea multilaterală a economiei și culturii socialiste, în 
ridicarea nivelului de trai material și spiritual.

Iri anii puterii populare, între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria s-au dezvoltat relații de prie
tenie și colaborare frățească bazate pe înaltele principii-ale in
ternaționalismului socialist. Se extind an de an legăturile între 
economiile țărilor noastre socialiste, schimburile științifice,, cul
turale și artistice.

Dezvoltarea necontenită a colaborării ‘ multilaterale - între 
partidele și statele noastre corespunde intereselor fundamentale 
ale popoarelor român și bulgar, servește cauza unității și coezi
unii țărilor socialiste în lupta pentru triumful socialismului și 
al comunismului, împotriva politicii agresive a imperialismu
lui, contribuie activ la statornicirea unor relații de colaborare 
și prietenie între popoarele din Balcani și la consolidarea păcii 
mondiale.

în această măreață zi de sărbătoare, vă urăm din toată inima, 
dragi tovarăși, noi și tot mai mari succese în lupta dv. nobilă 
pentru desăvîrșirea construcției socialiste în Republica Populară 
Bulgaria, pentru apărarea păcii și colaborării pașnice între 
popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
Secretar general al Președintele

Comitetului Central al Consiliului de Stat al
Partidului Comunist Român Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România

—- Profilată exclusiv pe fabri
carea de mașini și utilaje pentru 
unitățile industriale de prelucra
re a lemnului, întreprinderea noa
stră a cunoscut o evoluție rapidă, 
dictată de necesitatea asimilării 
unor noi mașini și utilaje. Pe 
baza proiectelor întocmite de In
stitutul de studii și proiectări fo
restiere București și a atelierelor 
de proiectare din Sibiu și Brașov, 
am executat mai multe tipuri de 
mașini cu care au fost înzestrate 
combinatele de la Suceava, Pi
tești, Bacău și altele. Prin urmă- ) 
rirea în exploatare a utilajelor , 
fabricate am reușit să îmbunată- - 
țim an de an performanțele teh
nico-funcționale ale unora din
tre acestea, precum și' calitatea 
execuției.

— Beneficiarii, așa cum rezul
tă din sesizările aflate la contro
lul tehnic, se declară totuși ne-. 
mulțumiți de calitatea mașinilor 
de șlefuit cu 2 și 3 cilindri MSC 
2 și MSC 3 — precum și cele 
de frezat furnir în pachet. Ob
servația lor este și mai îndreptă
țită dacă se ține seama de fap
tul că aceste mașini sînt utilaje 
de bază în combinatele de indu
strializare a lemnului. Care sînt 
cauzele slabei calități la o parte 
din aceste utilaje ; ce părere a- 
veți în legătură cu observația 
beneficiarilor dvs:? •

—■ Un prim factor îl constituie 
faptul că perioada de asimilare a 
acestor utilaje nu a fost judicios 
folosită nici de proiectant dar

nici de către noi, constructorii. 
Pe parcurs o parte din deficien
țele semnalate au fost remediate 
dar utilajele amintite continuă să 
mai producă neplăceri muncitori
lor care le deservesc.

Prin tovarășul ing. A. Serester 
de la Institutul de studii și pro
iectări forestiere Brașov proiec
tantul își spune părerea.

— Majoritatea deficiențelor 
semnalate de beneficiar cu pri
vire la calitatea și performanțele 
tehnice ale utilajelor aflate în 
discuție, se datoresc atît proiec
tantului cît și executantului. Insă 
ele se: mai datoresc uneori și 
modului defectuos cum sînt ex
ploatate.

In proiectul de execuție a ce
lor două tipuri de mașini, ca de 
altfel și a mașinilor de frezat 
furnir în pachet, utilaje concepu
te și proiectate în atelierul no
stru, soluția indicată pentru con
struirea organelor aflate în miș
care nu a fost cea mai fericită. 
Din această cauză ele au o greu
tate prea mare, fapt care produce 
vibrații mari în timpul funcțio
nării mașinii. Unele deficiențe 
s-ar fi evitat dacă prototipurile 
erau supuse unor probe mai în
delungate înainte de omologarea 
lor. Or, acest lucru nu s-a fă
cut.

Pe parcurs cunoșcînd și obser
vațiile beneficiarilor, s-au adus 
unele îmbunătățiri constructive, 
(schimbarea sistemului de acțio
nare mecanică a dispozitivelor

hidraulice), care ne dau garanția 
că utilajele respective vor func
ționa în condiții tehnice normale.

Acesta este punctul de vedere 
al proiectantului. Revenim la Ro
man. Discutăm din nou cu to
varășul director.

— Greșeala, în cazul mașinilor 
de șlefuit, țin să subliniez încă 
o dată, a pornit chiar de la 
proiect. Deficiențele principale 
constau în : construcția insufi
cient de rigidă a batiului mași
nii, fapt care provoacă o dere
glare în timpul lucrului a siste
mului mecanic de acționare, pre
cum și proiectarea necorespun
zătoare a valțurilor de șlefuit, a 
sistemului de fixat, hîrtia abrazivă. 
La acestea s-a mai adăugat și 
folosirea unor rulmenți nepotri
viți scopului destinat (aceste val- 
țuri execută o mișcare compusă 
de rotație și translație axială cu 
o anumită frecvență). Pe parcurs 
s-au mai strecurat unele MICI 
ABATERI DE LA NORMELE 
TEHNICE DE EXECUȚIE (sub
linierea ne aparține), dar acestea 
sînt neesențiale!

Acesta este punctul de vedere 
al tovarășului director. Transcri
em însă din observațiile făcute de 
beneficiari. „Pe lîngă unele defi
ciențe de concepție, mașinile de 
șlefuit fabricate la întreprinde
rea mecanică Roman prezintă o

VASILE DINULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

PE ȘANTIERUL VIITOAREI 
POLITEHNICI

La Ciurel, acolo 
unde, cu cîtva timp in 
urmă a început con
strucția'Institutului po
litehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Ca. 
pitală, freamătul muti
cii pe șantier se ac
centuează cu fiecare zi.

Au fost înălțate o 
serie de clădiri, atelie
re, magazii, depozite, 
vestiare, birouri. Teri
toriul șantierului: este 
brăzdat acum de linii 
de cale ferată cu aju
torul cărora se face

aprovizionarea cu ma
teriale. Paralel Cu lu
crările de organizare- 
a șantierului, construc
torii au început dese
carea zonelor mlășii- 
noase.

(Agerpres)

Instalație modernă de vopsire
La Uzina mecanică din Muscel, 

regiunea Argeș, a intrat în probe 
tehnologice o Instalație modernă 
de vopsire a subânsamblurilor si 
agregatelor produse de întreprin
dere. întregul proces tehnologic,

începînd de la spălare, degresare 
și pînă la vopsire se execută me
canizat. Fazele tehnologice ale in
stalației sînt conduse prin inter
mediul unor tablouri de comandă.

(Agerpres) '

Delegația de partid si guvernamentală a Republicii Socialiste România, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în curtea uzinei „Congresul al XXII-lea a! P.C.U.S.". 

Telefoto: AGERPRES

Hotărî ri ale Consiliului de Miniștri
îmbunătățiri aduse invățămintului 

seral și fără frecvență
Printr-o recentă Hotărîre a 

Consiliului de Miniștri se aduc 
o serie de îmbunătățiri învăță- 
mîntului sărai și fără frecvență 
de cultură generală și superior.

Prin noua Hotărîre se desfiin
țează limita de vîrstă pentru toți 
cei care doresc - să-și- completeze 
studiile în învățămîntul seral 
sau fără frecvență, de cultură 
generală și superior. Pentru cei 
care se înscriu la aceste forme 
de învățămînt, nu se mai cer nici 
un fel de recomandări și nici o 
condiție privind vechimea în 
muncă, specialitatea și califica
rea în producție.

Potrivit reglementării în-vigoa
re, începînd cu noul an școlar, 
învățămîntul mediu seral de cul
tură generală funcționează cu 
clasele IX—XII. La secțiile se
rale sînt admiși oamenii muncii, 
absolvenți ai școlii de 7 și 8' ani, 
sau ai unei școli echivalente, care 
doresc să-și completeze studiile 
medii fără a ■ părăsi. locul de

Potrivit unei Hotărîri a 
Consiliului de Miniștri, în
cepînd cu anul de învăță
mînt 1965 /1966, școala ge
nerală de 8 ani se va numi 
„Școala generală“, iar școa
la medie va purta denumi
rea de „Liceu“.

—i ' ' i ' i il

muncă. Acestor elevi li; se va -a-' 
corda un concediu plătit de 80 
de zile o singură dată, în afara

concediului de odihnă, pentru 
pregătirea și prezentarea Ia exa
menul de maturitate.

Învățămîntul de cultură genera
lă fără frecvență funcționează 
Cu clasele V—XII pentru toți 
cetățenii țării care doresc să-și 
completeze studiile. într-un an 
școlar, elevii pot promova o sin
gură clasă. Ei pot obține anual 
cîte un concediu de studii fără 
plată de 30 zile, în afara con-

; (Continuare in pag. a lll-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului KIM IR SEN 

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

O-sala -luminoasă, în care 
totul strălucește ide curățe
nie și- prospețime; lipsesc 
nurhai chipurile voioase ale 
„locatarilor“. In așteptarea 
lor, la noua școală^generală 
de 8 ‘ani din cartierul Ber- 
cem'-Sudse fac ultimele re

tușuri
Foto : AGERPRES

Tovarășului ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN

Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate Coreene, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, 
al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al nostru personal vă transmitem dumnea
voastră și.prjn dumneavoastră Comitetului Central al Partidului 
Murìéii din Coreea, Prezidiului Adunării Populare Supreme, Ca
binetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene 
și poporului coreean prieten cele mai calde felicitări.

Poporul român împărtășește sincer bucuria prilejuită de 
succesele remarcabile obținute de harnicul popor coreean sub 
încercata conducere a Partidului Muncii din Coreea, în indu
strializarea țării și dezvoltarea agriculturii, în ridicarea nivelu
lui de trai material și cultural al poporului coreean, în înfăp
tuirea unei vieți noi, socialiste, in Republica Populară Demo
crată Coreeană.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de. prietenie și colabo
rare frățească statornicite între popoarele român și coreean pe 
baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist, vor continua să se dezvolte și să se întărească spre 
binele țărilor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Urăm întregului popor coreean noi și strălucite succese în con
struirea socialismului, în Republica Populară Democrată Core
eană, .precum și izbîndă deplină în unificarea pașnică și demo
cratică a patriei sale.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
Secretar general al Președintele

Comitetului Central al Consiliului de Stat al
Partidului Comunist Român Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România



GATA PENTRU

15 SEPTEMBRIE

n raionul Mecigl - 
dia, ca peste #d t 
în țară, în aceste 
zile se fac ulti
mile pregătiri' 
pentru deschide
rea în bune corn- 
diții a anuluii 
școlar.

O analiză temeinică făcută de:
comitetul executiv al sfatului
popular raional încă din luna 
mai a scos la iveală că pentru 
cuprinderea la cursuri a tuturor 
copiilor de vîrstă școlară mai sînt 
necesare 29 de săli de clasă și 
7 laboratoare. Cu cîteva zile îna
inte de începerea noului an șco
lar în satele și comunele i*i»-  
nului se pot vedea înfăptuite 
multe din schițele și planurile 
întocmite încă din iarnă. La Cer-
navodă, M. Kogălniceanu, Cas- 
telu și Medgidia noile școli de 
8 ani și-au înălțat de mult ulti
mile schele cu ajutorul cărora 
constructorii au încheiat finisările. 
Ca buni gospodari, membrii co
mitetului executiv al sfatului
popular al raionului, avînd spri
jinul deputaților, cadrelor didac
tice, al organizațiilor de tineret, 
și a părinților, s-au îngrijit de 
aprovizionarea șantierelor cu 
materialele de construcții din re
surse locale, au asigurat mîna de 
lucru necesară, antrenînd nu
meroși țărani cooperatori la mun
că patriotică. Economiile față de 
prevederile devizelor se ridică, la 
circa 25 000 de lei.

într-un timp scurt a fost ridi
cată școala de 8 ani din Castelu. 
Aici, o bună parte din zidul clă
dirii a fost executat din piatră
extrasă din carie-tle aflate în

raion. Ps lingă faptul că prețul 
de cost a fost redus, construcția 
este rezistentă și are un aspect 
frumos.

Pentru intensificarea ritmului lu
crărilor la terminarea betoanelor 
și la executarea zidăriei școlii de 
8 ani din Medgidia s-a organi
zat munca în două schimburi.

La construcția școlii de 8 ani 
din comuna M. Kogălniceanu, 
săptămînal, cu graficele de exe
cuție în față, un membru al co
mitetului executiv al sfatului

Prefață
la prima zi 

de școală

popular împreună cu cadrele di
dactice. au analizat mersul lucră
rilor si luînd măsurile ce se im
puneau, construcția a înaintat 
fără întrerupere. Aici, ca și în 
alte locuiri, tinerii mobilizați de 
organizațiile U.T.C. au participat, 
alături de vîrstnici la efectuarea 
unor lucțări auxiliare ca finisarea 
lemnului pentru construcție, pre
lucrarea mortarului etc.

în afațră de sălile de clasă a- 
flate în ^construcție s-au mai 
efectuat In raion în acest an re

parații capitale la 2 școli și re
parații curente la alte numeroase 
școli. Și aceste lucrări sînt pe 
terminate. Din totalul de 77 uni
tăți școlare existente în raion, 62 
dintre ele sînt reparate, văruite 
proaspăt, cu ferestrele și pardo
selile curate, aprovizionate cu 
mobilier și combustibil, deci gata 
să-și primească elevii. Rămase în 
urmă cu amenajările sînt la acea
stă dată unitățile școlare din 
Cheia, Oituz, Sibioara și Siminoc.

Secția de învățămînt a sfatului 
popular a distribuit școlilor un 
bogat sortiment de material di
dactic : mulaje, hărți, aparate de 
proiecție și instrumente pentru 
laboratoarele de fizică, substanțe 
chimice, aparate pentru educație 
fizică, planșe, microscoape, dia- 
filme etc.

Merită, de asemenea, subliniată 
preocuparea secției de învățămînt 
pentru distribuirea manualelor 
școlare. în 10 zile de la întocmi
rea notelor de comandă — adică 
la 19 august — distribuirea ma
jorității manualelor s-a încheiat. 
Anul acesta numărul cadrelor di
dactice calificate a sporit cu pes
te 50 ca urmare a repartizării 
unor absolvenți ai institutelor su
perioare.

De curînd a avut loc în raion 
o analiză a felului cum s-a pre
gătit noul an de învățămînt. 
S-au trecut în revistă lucrările 
bune efectuate pînă acum și s-au 
luat măsuri operative pentru ter
minarea tuturor pregătirilor astfel 
îneît la 15 septembrie elevii să-și 
poală începe activitatea școlară 
în condiții optime.

TUDOR CERĂTEANU

In stupina G.A.S. Sighișoara

Foto ; AGERPRES

Clubul energeticienilor
TG. MUREȘ (de la coresponden

tul nostru) :
La lernut (raionul Luduș) s-a 

dat In folosință, de curînd; clubul 
energeticienilor de la centrala 
termo-electrică. Acest nou lăcaș 
de cultură, care dispune de o sa

lă de spectacole cu peste 400 de 
locuri, bibliotecă, cinematograf, 
săli de lectură și de repetiții, va 
găzdui manifestările cultural-ar- 
listice ale energeticienilor și con
structorilor de la Termocentrala 
Luduș-Iernut.

I
I
I
j memorialisticii *)

Prestigiul

al 500-lea

Pamilet
de Teodor Mazilu

Hiena e un animal 
scîrbos din, cale afară: 
după cum se știe hra
na lui priefterată sînt 
rămășițele pămîntești 
ale altor animale. Nici 
măcar nu se războ
iește să-și obțină hra
na ; cadavrele îi stau 
la îndemână. E foarte 

\ scîrbos și foarte co- 
\ mod.

Cunosc ,și eu un in
divid care se poate a- 
seruui cu o hienă. E 
drept, o hienă ceva 
nuri jovială, mereu a- 
mabilă, mereu la 
curant cu toate, me
reu cu o nouă aven
tură sentimentală la 
braț.

Ceea ce îl face să

se asemene cu hiena 
e felul de trai, și, mai 
ales, hrana.

Căci și hiena jo
vială se hrănește cu 
cadavre. Asta e mîn- 
carea lui sentimen
tală. Desigur, nu ca
davre. cadavre. Hiena 
jovială care se consi
deră un bărbat cuce
ritor se hrănește din 
tot felul de rămășițe 
sentimentale, clipe de 
ezitare, certuri si ne
mulțumiri trecătoare. 
Hiena jovială n-are- 
sentimentele lițj pro
prii. El se hrănește cu 

; sentimentele altora — 
mai precis cu senti
mentele obosite sau 
degradate ale altora.

Hiena jovială stă la 
pîndă. Cînd vede că 
doi tineri se iubesc 
— stă și așteaptă. Ca 
orice animal de pradă 
are răbdare și miros 
fin.

dește o ceartă între 
cei doi îndrăgostiți.

Dacă cearta întîr- 
zie — hiena jovială 
o creează el cu mîna 
lui — iar mai exact 
cu ghiara lui. Calom

HIENA
JOVIALĂ
— Acum se iu

besc... Cind sentimen
tul o să se clatine, 
ea o să vină la mine...

Răbdătoare si cini
că, hiena jovială pîn-

niază fatii. Calomni
ază băiatul.

Cînd cearta s-a ivit 
— hiena jovială apare 
proaspăt bărbierit, cu
ceritor și gata de a-

tac. Cînd atacă — 
hiena jovială e bla
jină. Hienă, hienă, dar 
oftează din adîncul 
inimii :

— Te iubesc de 
multă vreme...

Dar chiar și așa, 
printre oftaturi hiena 
jovială strecoară o 
minciună.

— El nu era demn 
de tine... Avea o altă 
legătură sentimentală, 
pe tine te mințea ca 
un nerușinat...

Hiena jovială ofe
ră galant o dragoste 
dincolo de mormînt.

— Aș vrea să fiu 
tot timpul alături de, 
tine, și la bine, și la 
rău...

Sînt și victime na
ive care cad lesne 
pradă hienei cu zîm- 
bet cuceritor.

După victorie, hie
na jovială, nu mai e 
jovială. E pur și sim
plu o hienă. Si încă o 
hienă dezamăgită.

— Degeaba am vi
sat o dragoste curată. 
Ea tot pe el îl iu
bește...

Apoi 'hiena își re
vine repede din ma
rea depresiune sufle
tească și pornește mai 
departe: din nou la 
pîndă, mereu la pîn
dă... Doar, doar va 
mai descoperi un sen
timent care-și trăie
ște agonia... Scormo
nește mereu tot felul 
de rămășițe sufletești.

Cînd o să moară 
hiena sentimentală, 
jovială și scîrboasă, 
nimeni nu o să se a- 
tingă de ea. Poate nu
mai corbii într-o clipă 
de mărinimie...

I
II lit.
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te literară,
tînărului
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Dacă funcția istoriei literare 
este de a crea prin laborioase 
cercetări ierarhii valorice, de 
a plasa într-un circuit spațial 
și temporal mai larg persona
lități și opere artistice țintind 

• în plan educativ — instruc
ția intelectuală, în schimb 
memorialistica literară creează, 
prin autoritatea memorialistu
lui, un cimp magnetic afectiv a 
cărui putere educativă nu 
poate fi trecută cu vederea. 
Specie literară cu tradiție în 
cultura noastră, cartea de 
memorialistică a adus nenu
mărate satisfacții nu numai 
prin deliciile de lectură, sau 
prin evocarea unui climat lite
rar, prin marele volum faptic 
consemnat și interpretat apoi 
de istorici, ci, mai ales, prin 
funcția educativ-patriotică 
pregnantă. Este cazul memo
rialisticii lăsată ca moștenire 
de un Ion Ghica, de George 
Panu ca să cităm doar cîteva 
nume și, în fine, de recentul, 
volum aparținînd maestrului 
Victor Eftimiu. Cartea „Por
trete și amintiri“, tezaur de 
amintiri, generate de peste o 

de veac de activita- 
i, pune la îndemîna 

________ cititor, printr-o 
judicioasă selecție a cărțiltr 
memorialistice mai vechi 
aparținînd aceluiași autor, ca 
și prin numeroasele pagini 
noi adăugite, cîteva tablouri 
evocative ale unor generații de 
scriitori a căror contribuție 
la avansarea literelor româ
nești este substanțială.

Debutînd la încrucișarea 
dintre două secole, Victor 
Eftimiu a fost contemporan cu 
I. L. Caragiale, Alexandru 
Vlahuță. Al. Macedonski și 
Duiliu Zamfirescu despre care 
ne aduce prețioase și inedite 
mărturii. Ponderea memoria
listică a cărții revine perioa
dei interbelice, epocă de o rară

efervescență artistică, care a 
impus, în condiții sociale vi
trege avîntului creator, valori 
artistice de mare prestigiu. 
Refuzînd tonul superior ca și 
fraza aridă a istoricului spe
cializat, V. Eftimiu realizează 
neuitate portrete printr-un 
verb incandescent și flexibil 
al artistului incontestabil.

Refuzînd superficia festivă, 
autorul realizează amintitele 
portrete din unghiul propriu 
— și prin aceasta deosebit ae 
valoros — al prietenului intim 
a cărui memorie nu e viciată 
de subiectivism. Lui Octavian 
Goga, bunăoară, de care-l 
leagă o lungă amiciție, Victor 
Eftimiu îi dedică în prezentul 
volum nenumărate pagini.

Hote de lector

Inegalabilul poet este evocat 
în întreaga sa complexitate: 
manifestîndu-se ca un artist- 
cetățean arzînd la cea mai 
înaltă temperatură morală 
pentru propășirea națională 
dar și cariat de ambițiile 
parvenirii politice. Din amin
tiri fugare, mărunte în apa
rență este schițat portretul 
moral al criticului ardelean 
Ilarie Chendi față de memoria 
căruia istoria noastră literară 
este datoare. Maliția înverșu
natului polemist se dovedește 
a fi masca disimulatorie a 
unui om timid și generos, cu 
largi disponibilități sufletești.

Indiscutabil că prestigiul 
autorului impune cartea de 
memorialistică atenției istoriei 
literare. Așa se face că cerce
tătorul specializat poate găsi

în paginile de rare virtuți li
terare însumate în „Portrete 
și amintiri" pe lîngă fapte și 
manifestări esențiale, posibile 
de a schimba optica asupra 
unor personalități teatrale și 
literare de mult defuncte, 
nume neglijate nedrept în cer
cetările recente.

O întreagă generație de ac
tori — corifei ai scenelor ro
mânești sau străine — popu
lează amintirile autorului 
feeriei „Inșir-te mărgărite“. 
De Max, Aristide Demetriad, 
Ion Livescu, Io.n Brezeanu, 
Tony Bulandra sau fermecăto
rii poeți ai culorilor românești 
ca Th. Pallady, Camil Ressu, 
sînt alte cîteva excelente por
trete grupate în volum. Vnui 
om dezavuat uneori pe ne
drept i se face un portret 
exact și nepărtinitor: Al. 
Bogdan-Pitești.

Marile satisfacții de lectu
ră sînt conferite mai ales de 
culoarea pitorească a acelei 
boeme literare cu aparenta ne
păsare în fața grijii zilei de 
mîine, cu frământările și nă
zuințele sale, cu bucuria pu
blicării cîtorva versuri într-o 
obscură și efemeră publicație 
dar și cu idealurile proiectate 
într-o lume a valorilor abso
lute, suflete generoase, irosite 
în munci necalificate și prost 
remunerate, durînd în vre
muri vitrege valori cu care ne 
mîndrim. Întreaga carte este 
o lecție de educație, de rele
vare a permanențelor spiri
tuale românești în rîndurile 
tinerei generații, oficiată de 
la o înaltă ținută civică și cu 
verva și prestigiul unui vene
rabil om de cultură.

V. ARACHELIAN

*) Victor Eftimiu : „Portret« 
și amintiri“.

Se lucrează intens la mon

tarea stafiei electrice de 

35/15/6 kW din Baciu, re

giunea Cluj

In regiunea Oltenia 
cinematograf sătesc

CRAIOVA (de la 
corespondentul no
stru)

In comuna Piria 
din raionul Strehaia 
a avut loc zilele tre
cute un eveniment 
deosebit: afișele invi
tau țăranii cooperatori 
la căminul cultural 
pentru vizionarea pri
mului film artistic al 
cinematografului să
tesc deschis în comu
na lor. Cu acest prilej 
a fost organizată și o 
scurtă festivitate, de
oarece acesta era cel 
de al 500-lea cinerna-

tograș sătesc deschis spectacole, fiind vizia
la regiunea Oltenia în 
anii regimului de de
mocrație populară.

Numai cu 17 ani 
în urmă, în întreaga 
regiune existau doar 
13 cinematografe și 
numai în mediul ur
ban. Azi numărul lor 
total trece de 530, la 
care se adaugă și 4 
caravane 
grafice, 
prietenilor 
au crescut 
hil de la un an la al
tul. Pînă la 1 august 
a.c. în regiune au 
fost prezentate 79 653

cinemato- 
RîndurUe 
ecranului 

considera-

nate de un număr de 
peste 6 900 000 spec
tatori, mai 
620 000 față de 
eași perioadă a 
lui trecut.

întreprinderea 
nematografică de 
Oltenia, care a ocu
pat anul trecut locul 1 
pe țară, în cadrul con
cursului organizat de 
Comitetul de Stat 
pentru Cultură și 
Artă, are în planul 
său, ca pînă la sfîrși- 
tul anului toate satele 
Olteniei să fie cinefi- 
cate.

mult cu
ace-
anu-

ci- 
stat

O ultimă repetiție Înaintea Festivalului internațional al teatrelor de păpuși și marionete
Foto i AGERPRES
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I „Acasă
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! la revistă“
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FILMUL

Marile e 
descoperiri
l # J

Triunghiul de aur *)
de DOREL DORIAN

Să fi fost marele Rafael un pasionat al demonstrațiilor 
matematice ? Să-l fi apropiat adevărul proporțiilor pictu
rale de elementele de început ale „celei mai frumoase din
tre științe", cum definea Paul Valéry, matematica ? **)  
N-avem prea multe date pentru a răspunde afirmativ, dar 
emoționanta imagine a lui Pitagora, lăsată de Rafael, pare 
să ne sugereze, din partea marelui artist, o prețuire cu totul 
aparte a „deducțiilor pitagoreice" și a omului care, încă 
acum 25 de secole, pleda pentru deplina rigurozitate a ra
ționamentului.

*) Titlul însemnărilor noastre, fără a consemna el însuși o 
descoperire, își propune încă o dată să sugere drumul logic și 
necesar al descoperirilor și să devină o invitație, mereu înnoită 
la studiul plin de seducții al acestor descoperiri.

**) „Nu sînt un specialist în matematici — scria Paul Valéry — 
ci numai un admirator, un nefericit îndrăgostit de cea mai fru
moasă dintre științe".

Mai întîi, insă, puțină istorie...

Ocupîndu-se de dezvoltarea științelor în Grecia antică, 
John Bernal sugerează existența a 4 etape distincte, deși 
cuprinse, istoric, lntr-o mișcare continuă, unică: prima, 
etapa ioniană (secolul VI î.e.n.), asociată figurilor legendare 
ale lui Thales și Pitagora; etapa a doua, ateniană (anii 480— 
330 î.e.n.), cunoscută și ca o perioadă de maximă strălucire 
a gîndirii clasice grecești (Socrate, Platon, Aristotel); etapa 
a treia, alexandrină sau elenistă, renumită pentru succesele 
spectaculoase ale matematicii, mecanicii, și astronomiei 
(Euclid, Arhimede, Hiparh, Ptolomeu); și în sfîrșit, etapa 
romană, reprezentînd într-un fel „coridorul secret“ dintre 
știința clasică veche inerent limitată și întreaga știință de 
mai tîrziu. (E cunoscută afirmația savantului Robert Oppen- 
heimer după care pe plan științific s-a realizat un progres 
mai important în ultimii 40 de ani de cît în cele 4 milenii 
care i-au precedat... Dar, iarăși, fără cele 4 milenii, n-ar fi 
existat ultimii 40 de ani).

...Șl o precizare care a devenit absolut necesară.

Intorcîndu-ne la etapa ioniană și la descoperirile acestei 
etape (situate în plină epocă a fierului), va trebui, fără în
doială să acordăm cuvîntului descoperiri accepția, mai plină 
de sensuri, a unor mari și pasionante căutări, trepte defini
torii pe drumul fără sfîrșit al cunoașterii. Să ne explicăm.

Thales din Milet, bunăoară, depășind interpretările sim
pliste ale vechilor mituri sumeriene privind „facerea lumii", 
afirma că apa „este cauza primă și principiul tuturor lucru
rilor". „Explicația" lui Thales nu reprezenta în sine, evident, 
o descoperire (cu atît mai mult nu una științifică). Dar prin 
renunțarea lucidă la mitul creatorului inițial stabilea pre- 
miza realistă, științifică, a unei serii întregi de descoperiri. 
Ca și pentru Laplace, mai tîrziu, în cunoscutul răspuns dat 
lui Napoleon, creatorul... nu-i mai servea la nimic: „el nu 
avea nevoie de această ipoteză". Că Thales este mai cunoscut 
azi pentru cunoștințele sale geometrice care-l puteau im
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Scris de doi autori locali (Ion Drăgănescu și Ovi- 
diu Dumitru), recentul spectacol al secției de estradă 
a Teatrului de Stat din Constanța oferă în cele 
trei ore de desfășurare momente agreabile, care-și 
Croiesc drum spre numerosul public pe țâre și l-a 
creat genul, prin calitatea deosebită a comicului,' 
prin culoarea și ritmul generos și inspirat folosite, 
în fine, prin melodiile lansate. Nota aparte a revis
tei amintite o constituie însă dezvoltarea organică 
a lirismului ușor duios, cu exuberanță tinerească, 
oferind satisfacții plenare publicului de vîrste dife
rite. Virtuțile actoricești ale secției de estradă în
drumate de Ion Drugan, semnatarul regiei artistice, 
au pus în valoare un text care nu face rabaturi 
gustului îndoielnic.

Satira își află, în recentul spectacol constănțean, 
ținte precise. Cupletul „Blocul de gheață" este o 
incisivă șarjă la adresa conviețuirii frigide, în timp 
ce Madam Tarzan (excelent susținut de experimen
tata actriță Mariana Cerconi), o femeie voluntară, 
cu reflexe de coană Chiriță, satirizează lipsa de 
urbanism în relațiile diurne. In Decep)il este vizată 
falsa blazare sentimentală. Continuînd bunele tra
diții ale genului revuistic românesc, autorii specta
colului „Acasă la revistă" au realizat cîteva mo
mente de un bun lirism. Cupletul „Vreau să fiu 
artistă" a prilejuit cîteva izbutite evocări ale unor 
ilustre figuri ale operetei și revistei românești din 
care s-a detașat medalionul închinat regretatei Ma- 
ria Tănase. Partitura muzicală a spectacolului sem
nată de Noru Demetriad, Ionel Stănculescu și Aurel 
Bucur a pus în evidență o linie melodică inspirată 
și realizată cu acuratețe. Cîteva melodii cu premize 
de a deveni șlagăre de circulație au cîștigat deja, 
încă din seara premierei, adeziunea publicului. 
„Noapte bună Constanța" șl „Mangalia" de Noru 
Demetriad, „Ne cheamă iubirea" și „Te salut litoral 
iubit" de compozitorul constănțean Aurel Bucur — 
succesele muzicale ale spectacolului — au găsit 
bune interpretări în persoana Ilonei Moțica și Valy 
Manolache.

Dacă sînt numeroase momente de bună calitate 
în spectacol, nu e mai puțin adevărat că el suferă 
de cîteva carențe ce puteau fi înlăturate încă îna
intea premierei. Momentul satiric La o agenlie loto- 
pronosport, lipsit de finalizare și cu un comic im
personal e un balast în economia spectacolului. 
Clntecul noului născut este interpretat de un trio 
la unison fără o preocupare de nuanțare, fiind lip
sit — dintr-un capriciu regizoral, probabil — de un 
fundal coregrafic, cum au beneficiat celelalte bu
căți muzicale.

„Acasă Ia revistă", recentul spectacol montat de 
Teatrul de Stat din Constanța dovedește, în ciuda 
acestor defecte de finisare, că acest gen de mare 
popularitate se simte în intimitate și la Constanta.

A. V.

UNOR REALITĂȚI

TRAGICE
lntr-o manieră care a- 

mintește filmele „Marty" 
sau „Sarea pămlntului', 
avînd vădite influente 
ale școlii documeniaris- 
tice americane, filmul 
lui Larry Peerce se în
scrie pe linia acelor pro
ducții cinematografice de 
peste ocean care își 
propun să creeze un stil 
nou pentru o tematică 
nouă, izvorîtă din puter
nicele contradicții ale 
vieții sociale din S.U.A. 
Ca problematică, filmul 
„Un cartof, doi cartofi" 
se apropie de ancheta 
socială. Ca aspect, Ul
mul ne duce uneori cu 
gîndul la spectacolele de 
balet popular american, 
la poezia lor inedită. In 
multe din secvențele 
filmului, în deosebi la 
scenele de dragoste, ac
torii se mișcă într-un 
ritm neobișnuit (cu pași 
legănat!, preciși și su
gestivi, ca la dans, fie 
mimînd jocurile copiilor 
tot în pași de balet).

Plină de farmec si 
poezie este secvența în- 
tîlnirii fetitei cu tatăl 
aventurier. Aparatul sur
prinde realitatea din 
alte unghiuri și alte 
perspective declt în res
tul filmului creînd o 
ambiantă apropiată de 
cea a basmului. In at
mosfera de puritate pe 
care Ulmul o dezvăluie 
treptat, în care o mamă 
albă părăsită de solul 
ei alb își găsește ferici
rea alături de un negru 
cu care se căsătorește, 
racilele prejudecăților 
rasiale explodează ca o 
bombă cu efect înlîrziat. 
Pentru prima oară ve

dem pe ecran o dramă 
despre rasism fără văr
sări de slnge și violen
te. Filmul înfățișează 
însă violente de o na
tură la fel de tragică ca 
și busculadele rasiale 
atlt de frecvente in 
S.U.A. (Amintim numai 
recentele grave eveni
mente petrecute Ia Los 
Angeles). Este vorba de 
violente sufletești, de 
mutilarea oamenilor. 
Procesul pentru atribui
rea paternității fată de 
un copii alb devine în 
film procesul unui mod 
inuman de gîndire și 
comportare. Filmul nu îl 
șarjează pe tatăl cu re
sentimentele rasiale. La 
început ni-1 prezintă 
chiar în culori frumoase 
(scena întîlnirii cu feti
ta). Pe măsură însă ce 
este cuprins de prejude
cățile rasiale, tatăl de
vine închis, egoist, lipsit 
de sensibilitate. Intole
ranta rasială, ca orice 
intolerantă — spune 
astfel filmul — duce la 
dezumanizare.

Semnalăm jocul sobru 
și profund al actriței 
Barbara Barrie (care 
pentru acest film a pri
mit în 1964 premiul pen
tru cea mai bună inter
pretare feminină ex- 
sequo) precum și cel al 
actorului de culoare 
Bernie Hamilton, cunos
cut spectatorilor noștri 
din filmul „Fecioara". 
Filmul lui Larry Peerce 
este unul din acele fil
me pe care nu trebuie 
în nici un caz să-l pier
dem.

ATANASIE TOMA

presiona pe faraonul Amasis (și pe noi prin raportare la 
epocă), pentru precizia cu care a anticipat eclipsa de soare 
din 28 mai 585 î.e.n., pentru stabilirea (demonstrată) a sumei 
unghiurilor unui triunghi sau pentru calcularea valorii lui 
„pi" (cunoscută de egipteni cu 2 000 de ani înaintea lui), ni se 
pare firesc ***).  In toate aceste domenii Thales a fost exact, 
rareori controversat și, implicit, pentru posteritate, un drum 
cert în înțelegerea culturii grecești. Dar Thales din Milet — 
și prin aceasta merita, mai curînd poate, elogiul contempora
nilor săi, acela de a fi fost considerat încă în timpul vieții 
„unul din cei șapte înțelepți" •— a determinat prin ipoteza 
sa materialistă fie și eronată, o direcție, o școală, o pers
pectivă științifică de interpretare a lumii. Anaximandru și 
Anaximene, ca și Heraclit, l-au putut ulterior contrazice 
dar... pornind de la ipoteza lui, de la sensul ei materialist 
și, în ultimă instanță, de la înțelegerea unitară a stărilor 
materiei.

E drept că ipoteza lui Thales ca și cele ale continuatori
lor săi — indiferent care erau elementele considerate a fi 
„primordiale" — avea totuși un caracter descriptiv, pre
zumtiv, nefondat analitic. Cum remarcă, pe drept, John 
Bernal în impresionanta sa lucrare „Știința în istoria socie
tății" : „se simțea nevoia introducerii în filozofie (în expli
carea lumii) a numărului și a cantității". Și tocmai aici in
tervine, în mod evident, marele merit al lui Pitagora, cel 
mai de seamă reprezentant al etapei ionice. Și poate tocmai 
acest merit l-a avut în vedere Rafael realizînd acel splen
did „cap de bătrîn" capul lui Pitagora, care la finele unui 
mare efort de înțelegere, simte parcă nevoia să-și reme
moreze toate etapele procesului, să-și organizeze argumen
tele într-un sistem absolut riguros, într-un cuvînt să de
monstreze, să convingă. Portretul lui Pitagora pare să con
chidă, metaforic, „quod erat demonstrandum".

Lui Pitagora i-a fost atribuită celebra teoremă privitoare 
la triunghiul dreptunghic (cunoscută, indiscutabil, ca o re
gulă practică de către vechii egipteni). Și tot lui i-a fost 
atribuită stabilirea raporturilor proprii așa-numitului „tri- 
unghiu de aur", deși piramida lui Keops presupune, de ase
menea, cunoașterea acestor raporturi ****).  S-a vorbit în 
schimb mult mai puțin de școala lui Pitagora și de faptul 
că această școală (instituție care implică în timp o continui
tate de preocupări științifice) a stabilit pentru prima oară 
sistemul relațiilor dintre măsuri diferite sub forma unor ra
porturi numerice (deci posibilitatea de a opera cu mărimi 
fizice prin reducerea lor la măsură și număr) și s-a întîlnit, 
tot pentru prima oară, cu existența numerelor imaginare.

Pitagora, însumînd din acest punct de vedere și activita
tea lui Thales a introdus — ceea ce a fost hotărîtor pentru 
dezvoltarea matematicii — metoda demonstrației pe calea 
raționamentului deductiv. Or, aceasta ni se pare a fi marea 
descoperire a etapei ionice.

In felul acesta, adevăratul „triunghi de aur" al lui Pita
gora, cel puțin ca metaforă, devine acel triunghiu a cărui 
înălțime tinzînd spre infinit, o constituie logica deductivă. 
Pentru că numai această înălțime, logica proprie matema
ticii, raportată la baza de cunoaștere a epocii, a putut de
termina, în fiece moment al istoriei, aria reală a marilor 
descoperiri

Să fi avut această viziune Pitagora ? S-o fi intuit, în 
timpul Renașterii retrospectiv, marele Rafael ? De ce n-am 
subscrie, în fond, afirmației parafrazată, credem, după Om- 
mar Khayyam că „un matematician care nu-i cît de cît poet 
(deci un mare vizionar) nu poate fi un adevărat matema
tician ?“

***) „Poarta prin care poți aborda lumea greacă — scria po
etul și matematicianul Ion Barbu — nu este obligatoriu Homer. 
Geometria greacă e o poartă mai largă, din care ochiul cu
prinde un peisaj auster dar esențial".

****) „Triunghiul de aur" a fost folosit încă de vechii egipteni 
la stabilirea proporțiilor construcțiilor. In acest triunghi, raportul 
dintre ipotenuză și înălțime este egal cu raportul dintre înălțime 
și bază. Leonardo da Vinci numea aces’ raport „secțiunea de 
aur". Raportul definea, în același tintp, valoarea „numărului de 
aur", notat cu litera grecească „fi", egal, in practică, cu 1,618.
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sament conduce Minev 
cu 2 puncte, urmat de 
Nacu — 1,5 puncte.

Articolele 
toate 

i aceasta 
i cîștigat.

S-au

• în cea de-a doua 
rundă a turneului in
ternațional de șah de 
la Vama, șăhistul ro-
măn Miron Nacu l-a 
Învins maestrul

în zilele de 7 și 8 septembrie 
s-au desfășurat în întreaga țară 
consfătuirile raionale ale cadre
lor didactice. Participanții au 
dezbătut cu spirit dc răspundere 
sarcinile ce revin lucrătorilor din 
învățămînt în lumina documen
telor celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R., arătîndu-și satisfacția 
față de măsurile stabilite pentru 
dezvoltarea învățămîntului.

Materialele prezentate și dis
cuțiile purtate s-au referit la re
zultatele obținute pînă în pre
zent în învățămîntul de cultură 
generală, profesional și tehnic 
Și au analizat-problemele dez
voltării acestuia în viitor. S-an 
adus sugestii și propuneri pre- 

ridicarea ni-

vidului calitativ al învățămîntu
lui, care să asigure elevilor o 
bună pregătire de cultură gene- 

■ rală și temeinice cunoștințe știin
țifice și tehnice. în același timp, 
s-a acordat o deosebită atenție 
activității de educare a elevilor, 
întăririi spiritului de . disciplină, 
cultivării în rîndurile acestora a 
dragostei față de muncă și patria 
socialistă, a devotamentului față 
de partid.

Ședințele pe secții au prilejuit 
un larg schimb de experiență cu 
privire la eficiența folosirii ma
terialului didactic la lecții și în
deosebi a unor noi tipuri de 
material didactic necesare mo
dernizării*  procesului de predare.

INFORMAȚII

ecanizatorii no
ștri au încheiat 
cu bine încă o 
campanie 
colă și se 
gătesc
pentru alta t în- 
sămînțările de 
toamnă. A fost 

o perioadă de activitate bogată 
din care organizația noastră de 
bază U.T.C. a desprins învăță
minte prețioase. Cele 14 brigăzi 
ale stațiunii noastre numără 150 
de mecanizatori și deservesc 10 
cooperative agricole de produc
ție. Majoritatea mecanizatorilor 
sînt tineri. In 11 brigăzi avem 
grupe U.T.C. întrecerea socia
listă organizată de comitetul sin
dicatului este sprijinită activ de 
cei 82 de uteciști, de toți tinerii, 
în fiecare decadă se urmărește 
stadiul îndeplinirii sarcinilor de 
producție. în consfătuirile care 
au loc la brigăzi se analizează 
activitatea fiecărui mecanizator 
în parte, se iau măsuri, se fac 
propuneri. Un stimulent eficient 
îl are stegulețul de mecanizator 
fruntaș, care se află la fiecare 
brigadă. El este înmînat la sfîr
șit de lună aceluia care și-a în
deplinit și depășit sarcinile de 
f>lan. Uneori nu e ușor să stabi- 
ești cine are cinstea să-l arbo

reze la tractorul lui. în brigada 
condusă de Anton Ulmeanu sînt 
13 mecanizatori. Toți au merite 
deosebite în menținerea brigăzii 
pe primul loc în întrecerea so
cialistă. De mai multe luni ute- 
cistul Ion Tănase n-a cedat ste
gulețul. Dar iată că, în luna au
gust, s-au situat în rînd cu el și 
uteciștii Velicu Vișan si Constan
tin Pletea. Toți au depășit cu 
1—2 hectare pe zi viteza de lu
cru, au făcut arături de bună 
calitate. Acestea au reieșit în ca
drul discuțiilor din cadrul grupei 
U.T.C. Firește, s-ar fi cuvenit 
ca fiecare să ia stegulețul. Pînă 
la urmă, au stabilit : să-l țină 
fiecare cîte o decadă și va ră- 
mîne la cel ce va ieși primul pe 
luna în curs.

Dar în cadrul aceleiași unități 
— cooperativa agricolă de »re
ducție din comuna Ștefan Vodă 
— lucrează și brigada condusă 
de Petre Oprea. Amîndouă sînt 
în întrecere. Acum obiectivul lor 
principal este să pregătească te
renul pentru cele 800 de hectare., 
care vor fi îrisamînțate cu'grîu. 
în toată miriștea terenul a fost 
arat și discuit. Acum se execută 
arături în suprafețele eliberate 
de floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr. Deocamdată tot brigada 
lui Anton Ulmeanu se află îna
inte. Ținta comună a celor două 
brigăzi este să execute lucrările 
la timp. Grupele U.T.C. organi
zează periodic discuții colective, 
stabilesc împreună unele acțiuni. 
De exeriiplu, în brigada lui Ul
meanu erau cîțiva tineri fruntași 
care depășeau zilnic viteza de 
lucru cu 1—2 hectare. Ei expli
caseră și celorlalți „secretul“, 
care, de fapt consta în respec
tarea riguroasă a cîtorva lucruri. 
Iată-le: alimentarea tractorului 
la oră fixă, împreună cu meca
nizatorul de schimb, 
din mers a schimbului, 
ceri în loc la capătul
evitarea deplasărilor în gol. Ve
licu Vișan a explicat, apoi a fă
cut citeva demonstrații practice 
la care au asistat toți mecaniza
torii din ambele brigăzi. Rezul
tatul ? Aplicînd aceste reguli 
toți mecanizatorii s-au apropiat 
de nivelul fruntașilor. Așa se ex
plică faptul că diferențele de 
procente dintre cele două bri
găzi s-au micșorat de la decadă 
la decadă. Dacă în iulie era de 
12 procente acum s-au redus la 
două procente.

Comitetul U.T.C. a considerat 
că această inițiativă este deose
bit de utilă. Prin deplasările 
care le-au făcut la brigăzi, mem
brii comitetului au popularizat 
metodele brigăzilor fruntașe. în
tr-o duminică, uteciștii Ion Tă
nase și Velicu Vișan au fost in
vitați de organizatorii de grupă 
din brigăzile conduse de Vasile 
Constantin de la Grădiștea și 
Micuț Stan de la Ceacu, ca să 
le vorbească tinerilor despre felul

cum lucrează ei. Schimbul 
experiență a dat roade. Rămase 
în urmă, brigăzile au început să 
se apropie tot mai mult de cele 
fruntașe. Apoi, comitetul U.T.C. 
a dedicat acestei inițiative două 
pagini, din două numere conse
cutive, ale foii volante care apa
re decadal. Fruntașii au explicat 
amănunțit cum își organizează 
ei munca, cum procedează la 
alimentarea și îngrijirea 
lor și altele. j‘ ' ’ 
dezbătute în 
U.T.C. Și prin 
rea socialistă a 
e îmbucurător.
arăturile pe cele 12 302 
cu miriște, cu 3 zile mai devre
me decît era prevăzut. în ace
lași timp s-au discuit 6 500 de 
hectare. Acum arăturile continuă 
pe terenurile eliberate de floa- 
rea-soarelui și sfeclă și, de citeva 
zile, pe cele de pe care s-a cu
les porumbul.

Se apropie campania' de însă- 
mînțări. Mecanizatorii noștri 
de pus sub brazdă griul 
aproape 10 000 de hectare, 
rînd sprijinul organizației 
partid, comitetul U.T.C. 
alcătuit planul de muncă pe ur
mătoarea perioadă în deplină 
concordanță cu sarcinile de pro
ducție ale brigăzilor. Planul cam
paniei de însămînțări a fost de
falcat pe brigăzi. Fiecare tînăr 
mecanizator va trebui să mun
cească în așa fel, îneît să-și rea
lizeze planul personal conform 
graficului. Pe cele 3 ateliere mo
bile care vor lucra în campanie a 
fost numit cîte un membru al 
comitetului U.T.C. care are da
toria să sprijine și activitatea 
grupelor U.T.C. Pe 25 din cele 
62 de semănători SU 29 organi
zația U.T.C. a recomandat 25 dc 
uteciști. Cu toții s-a făcut un in
structaj de două zile. In zilele 
următoare, se vor organiza là 
sediile brigăzilor demonstrații 
practice la care vor lua parte și 
cooperatorii care vor lucra pe 
semănători. Se urmărește : adîri- 
cimea de semănat, cantitatea de 
sămînță la hectar, rînduri drepte 
și fără greșuri, lucrările imediate 
care se fac după însămînțări. 
împreună cu comitetul sindicatu
lui am totalizat recent angaja
mentele individuale pe care și 
le-au luat mecanizatorii uoștri în 
întrecerea socialistă. Rezultă de 
aici că perioada de însămînțări 
va fi scurtată cu cel puțin 4 zile 
față de cît a fost prevăzută ini
țial. Pe parcurs, comitetul U.T.C. 
din S.M.T va lua și alte măsuri 
care să ducă la antrenarea acti
vă a tuturor tinerilor la îndepli
nirea și depășirea obiectivelor 
întrecerii socialiste.

mașini- 
au fost 
grupele 
întrece- 
BilanțuJ 
încheiat 
hectare

au
pe 

Ce
de 

și-a

CONSTANTIN CUȚĂR 
secretarul organizației U.T.C. 

din S.M.T. Cuza Vodă, 
regiunea București

Noi construcții in Mangalia

Scîntela 
tineretului

A tena va găzdui 
la sfirșitul aces
tei săptămâni a 
XXIV-a ediție
a Jocurilor bal
canice de atle
tism. Concursu
rile sînt preceda
te de Congresul

jocurilor. (Conducătorul delegați
ei române care participă la acest 
congres este tov. Victor Firea, 
secretar general al Federației Ro
mâne de Atletism). Congresul va 
analiza desfășurarea ultimelor 
competiții atletice balcanice, va 
dezbate eventuale perfectări de 
întâlniri atletice cu reprezentati
va de atletism a Balcanilor, se 
va ocupa de organizarea actualei 
ediții. De asemenea, va lua ho- 
tărîri privitoare la competițiile 
vîitoate ale țărilor din Balcani.

Astăzi' după-amiază, stadionul 
Panatinaikos, impresionantă con
strucție sportivă din marmură în 
stil antic, va găzdui deschiderea 
festivă a Jocurilor, precum și so
sirea din cursa de Maraton. Ca 
și în edițiile precedente desfășu
rate la Atena, cursa de Maraton 
va avea loc pe traseul clasic; a- 
tleții vor lua startul din satul 
Maraton și își-vor continua cursa 

traseul pe care legendarul 
Filipide a alergat să aducă vestea 
murei victorii repurtată de ar
matele elene.

Concursul propriu-zis va începe 
a doua zi, vineri 10 septembrie 
pe stadionul Karaiskakis, o nouă 
bază sportivă a Atenei.

Lotul atleților noștri se află 
la Atena, cu dorința de a confir
ma din 
edițiile

nou succesele cucerite in 
precedente ale Balcania-

preluarea 
întoar- 

tarlalei,

pas de
domnește
întreceri-

în tabăra noastră 
atmosfera caracteristică 
lor importante, în care lupta pen
tru primul loc este deosebit de 
strînsă. Victoriile repurtate, anul 
trecut la București, atît de echipa 
feminină cit și de formația mas
culină, obligă pe reprezentanții 
noștri să realizeze performanțe 
superioare. Ultimele zile petrecu
te de atlefii noștri la Snagov,
precum și ultimele verificări . de 
săptămîna trecută au demonstrat 
seriozitatea cu care s-au pregătit 
atleții noștri. Totuși, mai ales la 
băieți, echipa nu este suficient

Azi Încep la Atena,

Jocurile balcanice

de atletism

de omogenă, avînd încă probe 
deficitare pe plan internațional 
(sprint, prăjină, greutate). Fină 
cînd nu vom lărgi mai mult nu
mărul de atleți care să intre in 
atenția specialiștilor, mai ales la 
probele deficitare, nu vom putea 
remedia această situație, și în
totdeauna întâlnirile pe echipe 
vor fi dificile pentru noi. Echipa 
feminină, mai puternică aecît la 
alte concursuri are prima șansă 
pentru ocuparea locului I și pen
tru cucerirea celor mai multe ti
tluri balcanice. Băieții în schimb, 
deși la Zagreb în Cupa Europei 
au surclasat echipa Iugoslaviei, 
au o misiune mai dificilă, deoa
rece în concursul de la Zagreb 
s-a participat cu un singur con
curent de probă în timp ce aici

fiecare țară participă cu doi 
concurenți, situație care pare să . 
fie în favoarea, atleților sîrhi. De 
asemenea și atleții bulgari sînt 
pretendenți la locul I, și citeva 
performanțe realizate în ultimul 
timp de ei, constituie o bună 
carte de vizită. în afara lor dacă ' 
ținem seamă ca întreoerea șe des
fășoară la Atena, la multe probe . 
desigur că și atleții greci vor a- 
vea un cuvînt greu de spus, pu
tând 'încurca multe socoteli ale 
celor care șe întrec pentru lo
cul I.

Nu ne rămâne decît să aștep
tăm cu încredere evoluția atle
ților noștri: Gheorghe Zamfires- 
cu, Al. Tudorașcu, Ioana Petres- 
cu, V. Suciu, I. Noghi, Sanda 
Angelescu, Erica StoenescU, Lia 
Manoliu, Mihaela Leneș, Gheor
ghe Cbstache, Al. Bizim, C. So- 
col, T. Voicu, I. Popa și a celor
lalți care ne vor reprezenta in 
aceste întreceri, și să le dorim 
din toată inima să se întoarcă 
victorioși.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

perioada 1-8 • x
Ministerul Învățămîntului a or
ganizat în București un curs de 
pregătire pentru profesorii care 
predau disciplinele de marxism
leninism în licee, școli profesio
nale și tehnice.

La țurs s-au studiat și dezbă
tut în mod aprofundat Docu-

- » j , i < ,
mentele Congresului al IX-lea 
Partidului Comunist Român, s-au 
purtat discuții cu privire la mo
dul lor de studiere, s-au relevat 
sarcinile ce revin profesorilor de 
specialitate în munca instructiv.- . 
educativă a elevilor în noul an 
școlar.

• Ieri 
Frankfurt 
disputat 
fotbal dintre echipa 
locală Eintracht și 
selecționata diviziona
ră română. Victoria a 
revenit echipei gazdă 
cu scorul de 1—O 
tl—0) prin punctul- 
marcat de Grabowski 
în minutul 37. După 
cum transmite agen
ția sportivă SID, , din 
echipa română s-au re
marcat doar .portarul 
lonescu, Ghergheli și 
Pircălab. •. •

maghiar Pogats. 
kirch
Popov 
Baumbach, 
bolov —

Nei- 
a cîștigat la 
și Minev la 

Partida Bo- 
Matulovici

• Echipa leminină ' 
de handbal a U.R.S.S., 
care va întreprinde un 

. turneu de trei meciuri 
în România, va pleca 
astăzi spre București. 
Antrenorii Lazar Cure- 
viei și lanis Grinber- ' 
gas au selecționat Un : 
lot de 12 sportive, 
printre care se află și 
cunoscutele. internalio- . 
nale Valentina Bo
brova, Nina Gromova, 
Galina Tuliakova, Ta
mara Strelnikova și 
Nina Altamaeva.

• Simbătă și duminică 
piscina stadionului Dinamo 
Capitală se va desfășura 
concurs internațional de natație 
la care vor participa sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D, Germană, Grecia, Unga
ria și România. Concursul se 
anunță a fi foarte disputat, de
oarece fiecare țară participan- '• 
fă prezintă loturi valoroase.

Din echipa1 R. D. Germane se 
remarcă Utte Noack, Nerger, 
Winkler și Resch, iar din cea 
a Bulgariei săritorii de Ia

în 
din 
un

Constantina. Popova
Repre-

trambulină
și Dimitar Gheorghiev. 
zentativa maghiară are în frun
te pe Campionul țării la 100 m 
fluture Gabor Csaba.

Din selecționata țării noastre 
nu vor lipsi Cristiria Balaban, 
Ingrid Ungur, Anghel Șopterea- 
nu, Costea Vasile, Ion Ganea 
și P. Decuseară.

Întrecerile se
In fiecare zi de

vor desfășura 
la ora 17.

(Agerpres)

■ Cu ocazia celei de-a 17-a a*  
niversări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, Corneliu Mănescu mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a transmis lui Pak Son Ciol, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Democrate 

' Coreene, sincere felicitări și 
urări de noi succese în nobila 
sa activitate..... *

Miercuri a avut loc la sediul 
Uniunii Ziariștilor din Repu
blica Socialistă România o 
adunare a ziariștilor din Ca
pitală consacrată „Zilei soli
darității internaționale a zia
riștilor“. Adunarea a fost des
chisă de tov. Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

Despre semnificația acestei 
zije a vorbit tov. ion Găle- 
teanu, director general adjunct 
al Agenției Române de Presă 
— Agerpres.

în încheiere, adunarea a 
adoptat o telegramă adresată 
Organizației Internaționale a 
Ziariștilor.

Ambasadorul Italiei în. Re-'- 
publică Socialistă România, 
Niccolo Moscato, a. oferit 
miercuri după-amiază o re
cepție în saloanele ambasadei 
cu prilejul vizitei. în țara 
noastră a ministrului comer
țului exterior al italiei, Ber
nardo Maifârella.

Au participat Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, 'mem
bri ai guvernului,: reprezen
tanți âi conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, func
ționari superiori ai unor mi
nistere.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Aflat la București, cu oca
zia unei' comenzi importante 
de material telefonic încredin
țată de țâra noastră industriei 
belgiene, : dl. F. Pepermansj 
președinte, administrator 
legat și director general 
Societății Bell Telephone 
nufacturihg Company 
Anvers, Belgia, â 
miercuri seara o masă 
staurantul" „Pescăruș“.

Au participat Vasile 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, Grigore Ma
rin, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomuni
cațiilor, funcționari superiori 
ai unbr ministere, precum și 
alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
Van O'vérberghe, însărcinat cu 
afaceri ad-iriterim al Belgiei, 
la București, alți membri ai 
ambasâdei; precum și repre
zentanți aj Sdcietății belgiene 
Bell Telephone.

(Agerpres)

ane-, 
de

al 
Ma- 
S.A. 

oferit 
la re-

Răuță,

■-

temelia recoltei 
Arături adinei de 
la C.A.P. Tirgșorul 
raionul Ploiești, exe- 

de brigada 17-a

sa 
r____  la
sută din parchetele destinate ex
ploatării să asigure întregul vo
lum de masă lemnoasă prevăzută

Se pune 
1966. 
vară 
Vechi, 
cutate

S.M.T. Bărcănești

Foto : AGERPRES

îmbunătățiri 
aduse 

învățămîntului 
seral și fără 

frecvență
Pregătiri pentru însămmțări (Urmare din pag. I)

• Au fost stabilité datele 
desfășurării etapelor pe zonă 
ale „Cupei Agriculturii", care 
cuprinde întreceri sportive la 
9 discipline sportive: atletism, 
gimnastică, 
pice, volei, 
fotbal. In 
septembrie, 
se vor întîlni campionii regi
unilor Hunedoara, Oltenia, Ar
geș și București. Orașul Su
ceava va găzdui în zilele de 
25 și 26 octombrie întrecerea 
regiunilor Iași, Bacău, Mureș- 
Autonomă Maghiară și Sucea
va. Cea de a treia etapă zo
nală va avea loc în zilele de 2 
și 3 octombrie la Bistrița Nă- 
săud. Aici se vor întrece cam
pionii regiunilor Banat, Mara
mureș, Cluj și Crișana. La a- 
ceași dată, la Tg. Secuiesc se 
vor întrece campionii regiuni
lor Galați, Dobrogea și Brașov.

ciclism, trîntă, po- 
handbal, oină și 

zilele de 11 si 12 
la Roșiorii de Vede

(Agerpres)
Foto : AGERPRES

Ambarcațiunile sportive construite la Reghin se bucură de o 
remqrcabilă cartedevizită : succesele canotorilor noștri (care 
au concurat în marile Întreceri internaționale cu material 

care poartă marca Reghin)

La Piscul Negru a fost con
struit și dat recent în folosință 
un canton pastoral modern. A- 
cesta cuprinde locuințe pentru 
muncitorii și tehnicienii care lu
crează la curățirea și fertilizarea 
a peste 7 000 lia pășune alpină 
cuprinsă între rîurile. Capra și 
Topolog. Cantonul este dotat cu 
depozit pentru îngrășăminte chi
mice, instalații de apă și lumină.

(Agerpres)

Pregătiri pentru noul an forestier
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru). —
în aceste zile, colectivele de 

muncă din cadrul D.R.E.F. Ma
ramureș, desfășoară concomitent 
cu îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe anul în curs și pregătirea 
noului an forestier 1966.

în acest sens au fost stabilite 
folosirea unor procedee moderne 
economicoase care aplicate ~~ 
permită la mai mult de 90

pentru producția noului an fo
restier. Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de cazare a muncito
rilor forestieri au fost construite 
la Ghicera, Novicior, precum și 
în alte 11 parchete cabane mo
derne, spațioase.

în raza de activitate a unor 
importante unități silvice, printre 
care cele din Lăpuș, Baicu-Tigleș, 
Rîșcova etc. în zilele următoare 
vor intra în exploatare drumul 
forestier auto pe o distanță de 
120 de km. Se apropie de sfîrșit 
construirea a 20 de remize pen-

tru mașini, tractoare, mecanisme 
și diverse utilaje. De asemenea, au 
intrat în funcțiune noi instalații 
mecanice pentru executarea scoa
tere și apropiat a materialului 
lemnos iar în prezent se lucrea
ză la instalarea a 30 funiculare.

Cît de mult va crește gradul 
de mecanizare al lucrărilor cu 
volum mare de muncă o spun 
citeva cifre: încărcarea mecani
că în vagoane cu 23 la sută, iar 
la bazele scos-apropiat cu 26 la 
sută în comparație cu indicii rea
lizați în 1965.

Baclius 
la Murfatlar

Inițiativa Agenției O.N.T.
„Carpați“ de a organiza în Po
iana Fîntînița din Pădurea Mur- 
fatlarului Sărbătoarea recoltei 
strugurilor și vinurilor din regiu
nea Dobrogea a fost primită cu 
deosebit interes de oaspeții lito
ralului.

Seară de seară, într-un cadru 
pitoresc, original, în prezența 
„Zeului Baclius“ (în persoana ac
torului Ovid Teodorescu) și a 
Ansamblului folcloric „Briulețul’' 
al Sfatului popular al regiunii 
Dobrogea, avînd de a alege me
niuri bogate în surprize culinare, 
din care, nu lipsesc batalul la 
proțap și vinurile de Murfatlar, 
turiștii își petrec clipe plăcute, 
de adevărată destindere. Printre 
cei care ău luat parte pînă aemn 
la sărbătorirea recoltei struguri
lor fac parte aproape 2 000 
turiști suedezi, norvegieni, 
landezi, danezi, germani,

adevărată destindere. Printre

de 
fin-

v aus
trieci, elvețieni, francezi, italieni, 
englezi și alți turiști străini.

(Agerpres)

în gospodăriile de stat pregă
tirile pentru însămînțările de 
toamnă se apropie de sfîrșit. 
Pînă în prezent lucrătorii din a- 
ceste unități au executat arături 
pentru însămînțarea griului și 
orzului de toamnă pe 98 și res
pectiv 95 la sută din suprafețele 
planificate. Gospodăriile agricole 
de stat din 27 de trusturi, cum 
sînt cele din Slobozia, Constan
ța, Argeș, Iași, Galați, Bacău și 
altele au terminat această lucra
re.

O dată cu executarea arături
lor s-a făcut și fertilizarea solu
lui. Din suprafața ce va fi însă- 
mînțată cu grîu și orz de toamnă 
au fost fertilizate cu 
minte chimice și organice 
400 000 de hectare.

în afară de lucrările în 
o atenție deosebită se 
condiționării semințelor. Pînă la 
această dată lucrătorii din gos-

podăriile agricole de stat au pre
gătit aproape 90 la sută din să- 
mînța de grîu și au 
condiționarea 
toamnă.

celei de
terminat 
orz de

★

Ploiești, se fac 
pentru însă1

îngrășâ-
peste

cîmp 
acordă

în regiunea 
ultimele pregătiri, 
mînțările de toamnă. Condiționa
rea semințelor a fost terminată, 
iar mecanizatorii din S.M.T. au 
reparat și revizuit pînă acum 95 
la sută din mașinile și utilajele 
necesare apropiatei campanii ,t- 
gricole. S.M.T. Ciorani și Sihlea 
sînt gata pentru începerea 
sămînțărilor.

în regiune continuă tot 
intens arăturile, efectuate , 
acum pe 142 000 ha. în același 
timp, au fost încorporate în sol 
aproape 150 000 tone îngrășă
minte.

în-

mai 
pînă

( Agerpres)

cediului de odihnă pentru 
zentarea la examene.

învățămîntul superior seral 
funcționează în cadrul institute
lor tehnice. în această categorie 
de învățămînt sînt admiși oa
menii- muncii absolvenți ai școlii 
medii de cultură generală, cu 
examen de maturitate, sau ai 
unei școli echivalente cu diplo
mă, care doresc să obțină o cali
ficare superioară în specialitatea 
activității lor, sau într-o specia
litate înrudită, fără a părăsi lo
cul de muncă. Pentru prezenta
rea o singură dată la concursul 
de admitere, la examenele de 
an și la examenul de stat, li se 
acordă anual cîte un concediu 
de studii plătit de 30 zile, în a- 
fara concediului de odihnă.

Învățămîntul superior fără 
frecvență se organizează în uni
versități, institute pedagogice, la 
Institutul de științe economice și 
la Institutul de cultură fizică. 
Sînt admiși oamenii muncii care

pre-

au absolvit școala medie de cul
tură generală cu diplomă de ma
turitate sau o școală echivalentă 
cu diplomă și care doresc să ob
țină o calificare superioară. Ei 
beneficiază de cîte un concediu 
anual de studii fără plată de 30 
zile, în afara concediului de o- 
dihnă, pentru prezentarea la 
concursul de admitere și la exa
menele anuale, precum și un sin
gur concediu plătit de 30 zile 
pentru prezentarea la examenul 
de stat. Cadrele didactice cu
prinse în această categorie de 
studii primesc concedii plătite 
pentru sesiunile de examene care 
nu coincid cu vacanțele școlare.

Admiterea în ambele categorii 
de învățămînt superior, precum 
și în clasa a IX-a de învățămînt 
seral și fără frecvență se face 
prin concurs, în limita locurilor 
stabilite anual. Cei care studia
ză în învățămîntul seral de cul
tură generală și superior vor fi 
programați în schimburi de pro
ducție care să le permită frec
ventarea regulată a cursurilor și 
nu vor presta ore de muncă su
plimentară în zilele de curs. Ce
lor care studiază în învățămîntul 
fără frecvență de cultură gene
rală și superior li se asigură un 
sistem de ajutor și control pe 
parcursul anului (lucrări de con
trol, consultații, meditații) pen
tru a le înlesni prezentarea lor 
la examene în cele mai bune 
condițiuni.

Retrospectivă 
pe fluxul tehnologic

(Urmare din pag. I)

prin întindere de ambele capete. 
Paralel cu preocuparea pentru 
îmbunătățirea proiectelor, pentru 
perfecționarea din punct de ve
dere cdnstructiv a mașinilor res
pective, in întreprindere s-au a- 
plicat și o serie de măsuri care 
să asigure o execuție cît mai 
bună pe întregul flux tehnologic. 
Anul acesta de pildă a crescut 
gradul de echipare cu SDV-uri 
de la 0,8 la 2 la sută.

Enumerînd unele măsuri luate 
de conducerea uzinei, tovarășul 

• inginer Kujik a „scăpat“ din ve
dere acele „mici abateri de la 
normele tehnice de execuție“ des
pre care vorbea tovarășul direc
tor Bogza. Vizitînd secțiile între
prinderii, urmărind în sens invers 
fluxul tehnologic, ele au ieșit însă 
în evidență. La secția mașini u- 
nelte, prelucrarea unor repere se 
face necorespunzător din care 
cauză pe parcurs, în timpul mon
tajului sînt necesare o serie de 
remedieri. Nu sînt respectate in
dicațiile tehnologice, normele de 
execuție prevăzute în proiect. Șe 
înlocuiesc unele materiale cu al
tele de calitate inferioară. Multe 
deficiențe își au izvorul și în sla- 

t muncitori. 
Este adevărat că în întreprin
dere au fost organizate cursuri' 
de ridicare a calificării. Ele însă, 
nefiind . îndeaproape urmărite, 
s-au desfășurat formal, frecvența 
cursanților' fiind redusă.

Deficientele de execuție au fost 
cauzate uneori și de tehnologia

serie de greșeli de execuție. Din 
această cauză au apărut uzuri 
premature la axe și reductoare 
(este vorba de uzura pinioanelor 
etc.). De asemenea datorită pre
lucrării necorespunzătoare a dife
ritelor subansamble se produc 
spargeri de piese, ruperi de axe 
și angrenaje. Din aceste motive, 
utilajele amintite nu au randa
mentul prevăzut. (C. I. L. Sucea
va, C.I.L. Pitești etc.)“.

Următorul interlocutor tovară
șul inginer ■ Mihai Kujik, șeful 
serviciului constructor șef.

— La aceste utilaje ne-am iz
bit la un moment dat de o anu
mită greutate: dereglarea mași
nii în timpul transportului și în 
timpul funcționării. Pe baza stu
diului efectuat de specialiștii în
treprinderii, de comun acord cu 
proiectantul, adoptând noi soluții 
constructive, defecțiunea este pe 
cale de a fi înlăturată. Prin mo
dificările aduse batiului mașinii ba pregătire a unor 
construcția este acum suficient 
de rigidă. Am îmbunătățit și exe
cuția voltului, schimbînd sistemul 
de fixare a hârtiei abrazive. Ini
țial aceasta era prinsă pe genera
toare ca un rulou, iar acum hîr- 
tia abrazivă se înfășoară în elice

de fabricație, care nu întotdea
una a fost cea mai indicată. Val- 
țurile de la mașinile de șlefuit 
s-au executat o bună bucată de 
vreme fără să fie rectificate la 
cotele de rulmenți, (deși normele 
tehnice în vigoare nu admit a- 
cest lucru). Anul trecut și în pri
mele luni din acest an, în secția 
de montaj nu au existat planuri 
de operații. într-o asemenea si
tuație, este și firesc, că nu s-au 
putut prevede de către tehnologi 
sculele și dispozitivele cele mai 
adecvate. Din cauza pregătirii 
insuficiente a tehnologiei de fa
bricație au apărut apoi derogă
rile, atît 
cît și a 
care se 
repere.

Cum este și firesc o parte din 
aceste deficiențe puteau fi evi
tate, printr-o mai bună1 organi
zare a procesului de producție. 
Am consemnat părerea unui re
prezentant al controlului tehnic 
de calitate, tovarășul Solomon 
Herșcu din secția mașini-unelte.

— Mulți dintre beneficiarii 
noștri ne-au sesizat uzura prema
tură a pinioanelor și a roților din
țate care intră în componența 
diferitelor angrenaje de mașini. 
Așa stau lucrurile la mașinile de 
șlefuit, de frezat furnir, precum 
și la alte utilaje. Cel mai recent 
caz s-a întâmplat la circularul cu 
avans mecanic de tivit cherestea 
și la mașina de rîndeluit la gro-

de natură dimensională 
calității oțelurilor din- 
confecționează anumite

Sime. Deși s-a executat un număr 
însemnat de piese (roți, pinioâne) 
dintr-un material OLC 45, ace
stora li s-au aplicat un tratament, 
termic neeprespunzător. . Numai 
în urma sesizării beneficiarilor 
s-a luat măsură de a se mări re
zistență reperelor respective, im- 
bunătățjndu-se tratamentul ter
mic al acestora.

în aceste condiții este și firesc 
că piesele nu au fost de calitate 
corespunzătoare. Și asta numai 
din cauză că a lipsit un control 
eficient din partea noastră.

-k
Ce concluzii se desprind din 

această anchetă ? în primul rînd 
se cere o mai strînsă colaborare - 
între proiectant și constructor ast
fel incit anumite deficiențe să 
poată fi înlăturate încă din 'faza 
de execuție. Important este apoi 
ca în întreprindere să se ia mă
suri pentru întărirea serviciilor 
de concepție în vederea unei mai 
bune pregătiri a procesului de 
fabricație. Condiții pentru îm
bunătățirea activității există. în 
întreprindere lucrează un colectiv 
harnic, Care este dornic să mun
cească tot mai bine, să realizeze 
mașini unelte cu performanțe 
tehnico-funcționale cît mai ridi- 
căte. Este necesar însă ca unele 
cadre de conducere din între
prindere să lase de o parte auto- 
mulțumirea și să ia măsuri ener
gice pentru înlăturarea neajunsu
rilor care mai stăruie aici.



ele peste i 
hotare î

Marea sărbătoare a poporului bulgar
stazi poporul bulgar 
sărbătorește a XXI-a 
aniversare a victo
riei revoluției socia
liste. Actul <lc la 
9 septembrie 1944 
a marcat o eră nouă 
în destinele poporu
lui vecin și prieten :

începutul vieții sale noi, socia
liste.

In cei 21 de ani care au trecut 
de atunci oamenii muncii din 
Republica Populară Bulgaria, sub 
conducerea Partidului Comunist

Bulgar, au înregistrat însemnate 
progrese. Pe baza rezultatelor ob
ținute în dezvoltarea industriei 
și agriculturii, în sporirea venitu
lui național, a crescut nivelul de 
trai, material și cultural al celor 
ce muncesc. Realizări de seamă 
au fost obținute, în domeniul in- 
vățămîntului, în dezvoltarea cul
turii și științei. Succesele Repu
blicii Populare Bulgaria în toate 
domeniile de activitate sînt măr
turii ale capacității creatoare a 
unui popor stăpîn pe soarta sa.

Oamenii muncii din patria noa
stră urmăresc cu simpatie și se 
bucură sincer de rezultatele mun
cii poporului bulgar.

Relațiile de prietenie dintre 
popoarele noastre, formate de-a 
lungul veacurilor, s-au transfor
mat în anii puterii populare în 
relații de tip nou, bazate pe co
munitatea orinduirii noastre so
cialiste, pe idealul comun al con
struirii socialismului și comunis
mului.

VIZITA INII. 8. S. S. Â DEIEGAJIEI Dl PARTID j 
SI GWVERNAMENTAEE A RIPÖBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA !
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.. (Urmare din pag. I)

Republicii Socialiste România, 
al întregului popor român, 
vorbitorul a transmis munci
torilor uzinei și locuitorilor o- 
rașului Leningrad un fierbin
te salut tovărășesc și urări de 
prosperitate și fericire.

Amintind de zilele glorioase 
ale Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, el a spus că 
făurirea Uniunii Sovietice, 
primul stat socialist din is
torie, , a răsunat în conștiința 
popoarelor ca o chemare în
flăcărată la împlinirea spe
ranțelor și aspirațiilor lor de 
libertate și progres, de elibe
rare de sub jugul social si 
național.

Subliniind lupta eroică a a- 
părătoriloi' orașului din anii 
războiului pentru apărarea pa
triei, vorbitorul a spus : Ne 
înclinăm cu respect în fața e- 
roilor săi.

Succesele obținute azi de 
întreprinderile leningrădene, 
avîntul cu care dați viață 
politicii Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice — avan
garda încercată a poporului 
sovietic în construirea comu
nismului — puterea de crea
ție, talentul și inițiativa 
muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor și specialiștilor le- 
nîngrădeni au rodit din plin 
în anii planului șeptenal.

Vizitînd uzina dumneavoas
tră — a spus vorbitorul — 
am fost impresionați de nive
lul înalt de înzestrare tehni
că a întreprinderii, buna or
ganizare a muncii, calificarea 
și priceperea muncitorilor și 
tehnicienilor.

,Vă sînt cunoscute, a spus 
în continuare tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, eforturile 
pe care țara noastră le face 
pentru a-și dezvolta industria 
și a-și făuri o economie 
modernă. Potrivit prevederi
lor planului său de stat, Ro
mânia înfăptuiește un pro
gram susținut de investiții, 
construiește fabrici și uzine 
noi. Mobilizîndu-și în acest 
scop toate resursele de care 
dispune, țara noastră dezvol
tă totodată colaborarea eco
nomică cu celelalte țări și, în 
primul rînd, cu țările socia
liste. în acest spirit, am 
încheiat de curînd un a- 
cord cu Uniunea Sovietică, 
pe baza căruia țara dv.

Conflictul
indo-pakistanez

Ciocnirile dintre forțele amin
te indiene și pakistaneze au con
tinuat în ultimele 24 de ore. Po
trivit agenției Press Trust of In
dia, trupele indiene au deschis 
al doilea front în sudul Pa
kistanului de vest, îndreptîndu-se 
spre orașul Haiderabad, situat la 
160 kilometri de frontieră. Pe de 
altă parte, agenția France Presse 
menționează, citind postul de ra
dio Karaci, că în apropierea o- 
rașului Lahore continuă lupte 
grele între trupele pakistaneze și 
cele indiene. Agențiile de presă 
au anunțat miercuri după-amia- 
ză deschiderea celui de-al trei
lea front de către trupele indie
ne, în regiunea Jammu.

Ministrul indian al apărării, 
Chavan, care a anunțat în parla
ment deschiderea celui de-al tre
ilea front, a făcut cunoscut că 
trupele indiene au ocupat deja 
orașul pakistanez Gadra.

Miercuri dimineața, nave pa
kistaneze au atacat portul .indi
an Dwarka, bombardînd, după 
cum menționează agenția Reuter, 
instalațiile radar care au fost fo
losite pentru raidurile aviației 
indiene în regiunea orașului Ka
raci. în luptele aeronavale care 
au avut loc, ambele părți au 
suferit pierderi. Postul de radio 
Karaci a mai anunțat, potrivit 
agențiilor de presă, că aviația 
pakistaneză a efectuat raiduri a- 
supra localităților din regiunea

Premierul canadian a cerut 

ne va livra instalații și va 
acorda asistență tehnică la 
realizarea marii hidrocentra
le pe care o construim pe Du
năre în zona Porților de Fier, 
în colaborare cu R.S.F. Iu
goslavia. Acordul prevede li
vrarea a trei grupuri hidro
energetice complete cu o pu
tere de 178 MW fiecare, pre
cum și a unor piese necesare 
pentru trei grupuri hidroener
getice de aceeași putere, care 
urmează să se construiască în 
țara noastră. O bună parte 
din aceste utilaje vor fi fabri
cate aici, la Leningrad. Pe noi 
ne bucură această colaborare, 
care, în cazul de față, este 
puternic luminată de legături
le prietenești statornicite în
tre țările și popoarele noastre. 
Aceasta ne dă convingerea că 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din Leningrad, ca și 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii uzinelor din România, 
vor conlucra rodnic și vor 
face totul ca utilajele fabrica
te să fie de un înalt nivel teh
nic.

Vă putem asigura că, la rîn- 
dul lor, oamenii muncii din 
România, care fabrică instala
ții de foraj, utilaje petroliere, 
echipament pentru industria 
chimică și rafinării, nave flu
viale și maritime, motoare e- 
lectrice, țevi, cauciuc sintetic 
și alte produse destinate li
vrărilor in Uniunea Sovietică, 
își dau toată silința ca acestea 
să corespundă exigențelor, să 
se bucure de aprecierea dv. 
pozitivă.

Vorbitorul a exprimat apoi 
satisfacția pentru faptul că și 
în domeniul schimburilor de 
bunuri culturale — tehnico- 
științifice și artistice — rela
țiile dintre cele două țări e- 
voluează pozitiv, arătînd că și 
în acest domeniu există toate 
condițiile de a adînci continuu 
relațiile dintre România și 
Uniunea Sovietică.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la succesele obținute 
de poporul român, la hoțărî- 
rile Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Partidul Comunist Român, 
guvernul și întregul popor, a 
spus tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, prețuiesc relațiile de 
prietenie strînsă și alianța 
frățească cu țările socialiste, 
în cadrul acestor relații, între 
România și Uniunea Sovietică 
s-a statornicit o strînsă prie- 

orașelor Srinaghar și împotriva 
unităților indiene care luptă în 
apropierea orașului Lahore.

Marți seara a fost dat publi
cității la Rawalpindi textul unei 
declarații a președintelui Ayub 
Khan, care constituie un răspuns 
la apelul de încetare a focului, 
adresat de U Thant. Președintele 
Pakistanului a condiționat înce
tarea focului de organizarea u- 
nui referendum, în care popu
lația Cașmirului să se pronunțe 
în legătură cu poziția Indiei și 
Pakistanului față de acest terito
riu.

Agenția Reuter relatează că și 
primul ministru indian, Lai Ba
lladur Shastri, a făcut o declara
ție marți seara în care afirmă că 
guvernul său este dispus să ac
cepte o mediere în legătură cu 
încetarea focului, dar nu în le
gătură cu situația din Cașmir.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a plecat spre Rawal
pindi, . unde va sosi joi diminea
ța. După convorbirile cu autori
tățile pakistaneze, el va pleca la 
Delhi, iar la 13 septembrie ur
mează să prezinte Consiliului de 
Securitate un raport referitor la 
rezultatele misiunii sale de apla
nare a conflictului. Miercuri. U 
Thant a făcut o escală la Lon
dra, unde s-a întreținut cu mi
nistrul de externe britanic, Mic
hael Stewart, în problema con
flictului indo-pakistanez.

dizolvarea Camerei Comunelor

de toamnă a’ parlamentului. Tn 
continuarea mesajului său, Pear
son, după ce trece în revistă 
unele realizări ale guvernului 
condus de el, menționează că 
„rămîn încă multe de făcut“.

Primele comentarii, legate de 
hotărîrea guvernului canadian 
de a organiza noi alegeri parla
mentare înaintea de termen, de
monstrează: ' intenția guvernului 
de a obține o majorițate parla
mentară, care să asigure- viitoru
lui guvern o bază ’concludentă 
atunci cînd diferite planuri ale 
guvernului vor fi supuse dezba
terilor din Camera Comunelor. 

tenie și legături trainice, înte
meiate pe țelurile comune ale 
construirii socialismului și co
munismului, ale apărării păcii, 
pe stimă și respect reciproc, pe 
colaborarea frățească. O ex
presie profund grăitoare a a- 
cestei prietenii este însăși pri
mirea cordială pe care ne-ați 
făcut-o aici, ospitalitatea cu 
care ne-ați întimpinat, cuvin
tele pline de căldură rostite 
aici la adresa țării noastre, a 
Partidului Comunist Român, a 
poporului nostru. Vă asigu
răm, la rîndul nostru, că parti
dul nostru, guvernul român, 
vor milita și pe viitor pentru 
adîncirea continuă a priete
niei și colaborării frățești din
tre țările și popoarele noastre, 
pe baza principiilor internațio
nalismului socialist, respectă
rii suveranității, independen
ței naționale, egalității în 
drepturi, a avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești.

In problemele majore ale a- 
părării păcii și securității 
mondiale, țările noastre, îm
preună cu celelalte țări socia
liste, cu toate forțele iubitoare 
de pace se află în același mare 
front de luptă. Statornicirea 
unei păci trainice nu este, de
sigur, o sarcină ușoară. Dar 
așa cum a arătat istoria, o 
cauză mare generează în
totdeauna și energii mari. Și 
asemenea energii mari și unite 
sînt necesare, căci evenimen
tele actuale demonstrează încă 
o . dată că cercurile imperia
liste agresive încearcă pe toate 
căile să perpetueze cursa înar
mărilor și a războiului rece, să 
mențină focare de neliniște în 
lume, nu renunță la felurite 
imixtiuni în treburile interne 
ale altor popoare.

Unitatea tuturor țărilor so
cialiste, coeziunea mișcării co
muniste sub steagul marxism- 
leninismului, înlăturarea a tot 
ceea ce ar fi de natură să o 
slăbească, unirea tuturor for
țelor largi care militează pen
tru pace și progres social con
stituie cerințe esențiale pentru 
victoria cauzei socialismului și 
păcii în întreaga lume.

.tn încheiere, vorbitorul a ex
primat în numele delegației 
convingerea că schimburile de 
vederi, discuțiile purtate în 
spirit tovărășesc cu conducă
torii de partid și de stat sovie
tici, întîlnirile cu populația vor 
marca o contribuție pozitivă la 
întărirea colaborării și priete-

Adunarea festivă de la Phenian
La 8 septembrie, în sala 

Teatrului Mare din Phenian a 
avut loc o adunare festivă cu 
prilejul celei de-a 17-a ani
versări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene. Au participat con
ducători ai partidului și gu
vernului, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești și ai vie
ții culturale, numeroși oameni 
ai muncii.

Raportul la adunare a fost 
prezentat de Kim Koan Hiop, 
vicepreședinte al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea și 
vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri. După ce a felici
tat pe oamenii muncii cu pri
lejul aniversării Republicii, 
raportorul a trecut în revistă 
succesele importante realizate 
în ultimii 17 ani în toate sec
toarele economiei naționale.

• ÎN DUPĂ-AMIAZA zilei 
de 8 septembrie, la sediul Am
basadei române din Sofia a a- 
vut loc solemnitatea înmînării 
diplomelor și insignelor de 
membru de onoare al Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia academicianului Todor 
Pavlov și de membru cores
pondent al Academiei, aca
demicianului Sava Ganovski.

• LA ROMA js-a. anunțai '.oficial 
că președintele Italiei, Giuseppe 
Saragat, insolit de ministrul aia- 
cerilor externe AmintOre Faniani 
va părăsi la 10 septembrie Italia 
pentru o vizită in America Latină. 
Prima etapă a călătoriei președin
telui Italiei va Ii Brazilia. In 
timpul șederii sale in Brazilia Sa
ragat va avea Întrevederi cu pre
ședintele Republicii, Castelo Bran- 
co, iar ministrul de externe ita
lian Faniani cu colegul său Vasco 
Leitao da Cunha. Următoarele 
țări pe care Ie va vizita Saragat 
vor ii Uruguay, Argentina, Căile, 
Peru și Venezuela.

• IN. CAPITALA Portugaliei >.s-a 
anunțat că la 9 septembrie va avea 
loc, la Badajog, la.cererea avocați- 
lor familiei fostului lider al opozi
ției portugheze, Humber.to Delgădo, 
autopsia cadavrului. După cum1 se 
știe, fostul lider al opoziției por
tugheze a fost asasinat în luna 
februarie la frontiera dintre Spa
nia cu- Portugalia. 

niei dintre țările noastre, a re
lațiilor dintre popoarele ro- 
mîn și sovietic, în interesul ce
lor două popoare, al unității 
tuturor țărilor socialiste, al so
cialismului și păcii.

La terminarea mitingului, di
rectorul uzinei a înmînat to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
dar o paletă de turbină în mi
niatură.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
„Țin să vă mulțumesc pentru 
primirea frățească făcută de
legației noastre. Noi vedem în 
aceasta o manifestare a prie
teniei româno-sovietice. Cînd 
am intrat în uzină, tovară
șul director ne-a povestit des
pre munca dv., despre jertfele 
aduse de muncitorii acestei, 
uzine în lupta împotriva fas
cismului. Poporul nostru cu
noaște lupta poporului sovie
tic, cunoaște contribuția mare 
adusă de locuitorii Leningra
dului la victoria asupra fas
cismului. Ceea ce înfăptuiți 
astăzi în uzina dv. este o mare 
contribuție la construcția co
munismului în U.R.S.S. Prin 
utilajele pe care le livrați al
toi' țări socialiste, printre care 
si României socialiste, aduceți 
o contribuție de preț la întă
rirea prieteniei dintre țările 
socialiste, în spiritul unității 
țărilor socialiste. Noi vă felici
tăm din toată inima și vă do
rim succese și mai mari.

Doresc să vă spun, tovarăși, 
că muncitorii români, între - 
gul popor român sînt prieteni 
de nădejde ai poporului so
vietic și Sînt hotărîți să întă
rească continuu prietenia de

Plecarea din Leningrad I 
a delegației !

Miercuri seara, delegația de 
partid și guvernamentală a, 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu persoanele ofi
ciale sovietice care o însoțesc, 
a părăsit Leningradul, îndrep- 
tîndu-se cu trenul spre Mos
cova.

La plecare, membrii delega
ției au fost conduși de V. S. 
Tolstikov, V. I. Isaev, și alți 
conducători ai organelor lo-

• PRIMUL ministru al Sudanului, 
Mohamed Ahmed Mahgoub, a de
clarat marți seara că în prezent 
acțiunile grupurilor de secesioniști 
din sud sînt aproape anihilate. 
Guvernul, a spus premierul suda
nez, studiază problema rezolvării 
problemei acestor regiuni avind 
in vedere In primul rind dezvol
tarea lor economică. In acest sens, 
se ailă in curs de elaborate un 
plan care vizează, in primul rinei, 
iolosirea tuturor resurselor natu
rale din aceste teritorii.

• In ședința de marți a Comite
tului celor 18 pentru dezarmare 
de la Geneva, reprezentantul 
Uniunii Sovietice S. K. Țarapkin, 
a sprijinit propunerea R.A.U. 
privind extinderea valabilității 
Tratatului de la Moscova cu pri
vire la' interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii și asupra 
experiențelor nucleare subte
rane care depășesc o anu
mită forță. Delegatul sovie
tic a propus, de asemenea, 
ca puterile nucleare să de
clare un moratoriu, liber consim
țit, pentru toate celelalte expe
riențe nucleare subterane pînă la 
încheierea unui acord cu privire 
la interzicerea totală a experien
țelor nucleare.

Delegatul S.U.A., W. Poster, 
a repetat punctul de vedere ame
rican în problema interzicerii 
experiențelor nucleare subterane, 
insistînd asupra controlului in
ternațional. El a respins propu
nerea R.A.U., calificînd-o drept 
„o jumătate de măsură“.

Lucrările Consiliului 

pentru comerț și dezvoltare

Consiliul pentru comerț și dez
voltare, ale cărui lucrări se des
fășoară la Geneva, a abordat li
nul din punctele importante de 
pe ordinea de<zi: măsuri în ve
derea realizării unui acord < asu
pra ansamblului de principii gu- 
vernînd relațiile comerciale inter
naționale și politicile economice, 
principii de natură să favorizeze 
dezvoltarea economică.. în cadrul 
dezbaterilor a luat cuvîntul de
legatul român, T. Cristureanu.

• La Tel Aviv s-a anunțat că 
pentru cele 120 de locuri în Par
lamentul- Izraeluluir se,vor înfrun
ta în noiembrie 18 liste electorale 
incluzînd-1-324 de candidați. Un 
anumit număr de liste electorale 
au fost eliminate în ultimul mo
ment, întrucît nu au putut întru

nezdruncinat dintre poporul I 
sovietic și poporul român.

Noi vedem in această pale
tă de turbină pe care ne-o I 
dăruiți, avînd gravată pe ea | 
chipul lui Lenin și drapelele. 
Uniunii Sovietice și României I 
socialiste, un simbol al | 
prieteniei de nezdruncinat 
dintre partidele și popoarele J 
noastre. Marxism-leninismul | 
este cea mai puternică bază 
pentru unitatea tuturor țări- i 
lor Socialiste, pentru asigura- j 
rea victoriei socialismului si 
păcii în lumea întreagă“.

în cursul după-amiezii de- I 
legația a vizitat Muzeul Rus, 
care păstrează adevărate co- I 
mori ale artei ruse și Muzeul I 
de Stat Ermitaj ale cărui co- . 
lecții reprezintă un tezaur al I 
artei universale. Apoi, oaspe- I 
ții români au vizitat la Smol- * 
nîi sala unde a fost procla- | 
mată puterea sovietică și fos- I 
ta locuință a lui Lenin, deve
nită astăzi muzeu.

Primul ministru canadian, Les- 
ter Pearson, a anunțat marți sea
ra într-un mesaj radiotelevizat că 
a cerut guvernatorului general, 
George Vanier, să semneze de
cretul de dizolvare imediată a 
Camerei Comunelor în vederea 
organizării de noi alegeri, la data 
de 8 noiembrie a.c. Motivînd 
hotărîrea de dizolvare a Camerei 
Comunelor și stabilirea de noi 
alegeri parlamentare în Canada, 
Lester Pearson a arătat că șefii 
partidelor de opoziție au făcut 
recent declarații din care reiese 
că intenționează să înlăture gu
vernul de la putere de îndată ce 
vor fi reluate lucrările sesiunii

★ I
Comitetul regional Lenin

grad. al P.C.V.S. și Sovietul 1 
orășenesc Leningrad au oferit j 
miercuri seara o masă în cin
stea delegației de partid și I 
guvernamentale a Republicii I 
Socialiste România.

Au participat membrii de- I 
legației, în frunte cu tovarășul I 
Nicolae Ceaușescu, precum și ’ 
A .N. Șelepin, V. S. Tolstikov, I 
V. I. Isaev și alte persoane I 
oficiale.

In timpul mesei, care s-a I 
desfășurat într-o atmosferă ’ 
caldă și prietenească, tovară- I 
șii V. S. 'Tolstikov și Nicolae ■ 
Ceaușescu au rostit toasturi. I 

cale de partid și de stat, de I 
reprezentanți ăi organizâțiilbr I 
obștești și ai instituțiilor cui- I 
turale, de numeroși locuitori . 
ai orașului Leningrad.

Pe peron era aliniată o • 
companie de onoare. Au fost ■ 
intonate imnurile de Stat ale | 
Republicii Socialiste România 
și U.R.S.S.

Tovarășii Vasili Tolstikov I 
și Alexandru Bîrlădeanu au I 
rostit cuvîntări.

ni semnăturile sau garanțiile fi- j 
nanciare necesare.

Printre cele 18 liste se numă- . 
ră cea a Partidului Mapai, care | 
s-a unit cu Partidul Ahdut Avo- I 
da. Această listă are în frunte pe , 
primul ministru Levi Eshkol, pe I 
președintele parlamentului Kad- I 
dișh Louz și pe ministrul aface- . 
iilor externe Golda Meir. Cea I 
de a doua listă cuprinde grupul | 
dizidenților din Partidul Mapai, . 
și este condusă de fostul pre- I 
mier Ben Gurion.

Pe această listă se află, de 
asemenea, generalii Moshe Da- I 
van, Zvi Tsur și Yakov Dori, | 
foști șefi de stat major, precum 
și fostul ministru al apărării I 
Shimon Peres. Sînt prezentate, j 
de asemenea, liste ale Partidului 
comunist, socialist și liberal.

• La invitația lordului primar al 
orașului Adinburgh, Duncan M. | 
Weatherstone, a sosit la Edin- | 
burgh, o delegație a Sfatului 
Popular al Capitalei condusă de I 
Ion Cosma, președintele Co- | 
raitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei. Oaspeții ro- i 
mâni au fast întîmpinați la ae- | 
roport de Sir Duncan M. Weat
herstone și membri ai Consiliului I 
municipal al orașului. Au fost de | 
asemenea de față membrii amba
sadei române din Londra.

Lordul primar al orașului a ofe- j 
rit un dejun în cinstea oaspeților 
români la care au participat con- I 
silieri municipali și reprezentanți | 
ai conducerii Festivalului de la 
Edinburgh, precum și Alexandru I 
Lăzăreanu, ambasadorul Republi- | 
cii Socialiste România la Londra.

• IN REGIUNEA Palazzoli, in |

apropiere de Siracusa (Sicilia ră
săriteană), a fost descoperit un I 
drum datină din secolul al VI-lea ] 
î.e.n. Drumul făcea parte din ora- I 
șui antic grec Akrai. • ■

• LA PEKIN a sosit un ansam- |
blu de artiști de circ români în 
cadrul schimburilor prevăzute în | 
acordul de colaborare culturală I 
chino-român pe 1964—1965. ’

• VATICANUL a anunțat că I 
papa Paul al VI-lea va pleca la I 
New York la 4 octombrie. El ur- ■ 
mează să viziteze Organizația Na- I 
Hunilor Unite și să rostească o 
cuvititgre • in fata Adunării Gene- I 
râie.

PE SCURT

iatră dezgolită, vînătă, straniu pei
saj de o asprime ce răscolește. Sute 
de kilometri ne-a însoțit stînca uni
formă ca o secvență de film pe care 
operatorul se ambiționează. să o 
mențină pe ecran. Pornisem de la 
Sofia spre Tîrnovo' și muntele ne 
era tovarăș de drum. Peretele abrupt 
străjuia amenințător marginea șose

lei înguste care se înghesuia printre uriașii de 
piatră. Ne iscodeau înălțimi încremenite într-o 
expresie de severitate pe care o îngroșau tăcerile 
netulburate de pasul omului. Așezările bulgărești 
lăsate moștenire de secolele refugiate în istorie 
au împrumutat această severitate. Tîrnovo este 
pitoresc, un muzeu de vaste proporții, mai exact 
un oraș-muzeu. Dar vechile cartiere, în pantă, din 
orașul de pe Yantra n-au aroganța unor bătrîne 
metropole apusene, ci se înfățișează austere, evo- 
cînd o melodie tristă cu unde nostalgice. Case de 
piatră stau cocoțate pe dealurile ce desenează un 
vast amfiteatru. Arhitecții vremii n-au căutat 
spectaculosul. Natura i-a silit pe oameni să bir 
ruie stînca, să lupte pentru fiecare metru de pă- 
mînt și așa s-a născut uluitoarea îngrămădire de 
căsuțe ce par să se proptească unele în altele. 
Prietenii bulgari 
ne-au condus pe 
o colină din tru
pul căreia ar
heologii au scos 
la iveală frumu
seți ale trecutu
lui. Poposim pe 
locul unde cu 
secole în urmă 
se aflase sala ide 
recepții a palatu
lui regilor bulgari. Ziduri frînte și fragmente de 
coloane conturează liniile străvechiului edificiu. 
Cîteva ceasuri mai tîrziu ascultam ecourile vre
mii ce s-a stins în așezarea Arbanasi. Aceeași po
veste a istoriei depănată molcom și care te invită 
la reflecții. Cărămida a rezistat timpului într-o 
surdă și necruțătoare înfruntare. Gîndul ne poar
tă către oamenii acestor meleaguri față de care 
natura nu a fost prea generoasă, dar care cu dîr- 
zenie și tărie de caracter au supus piatra, au lup
tat cu sărăcia, transmițînd eternității dovezi ale 
puterii lor de creație.

Tîrnovo înseamnă ziua de ieri căreia prezentul 
i-a adăugat durabile frumuseți. Replica Bulgariei 
contemporane la monumentele trecutului se ex 
primă în zidurile proaspete ale combinatului me
talurgic din Kremikovți. Construcția a ajuns la 
vîrsta împlinirilor. Un cuptor electric de 100 tone 
a intrat în funcțiune. Sfîrșitul acestui an va tre
bui să-l găsească cu o producție totalizată ta 
50 000 tone oțel. Dar constructorii n-au părăsit 
încă șantierul. Ei lucrează la darea în exploatare 
a unui furnal, a fabricilor de înnobilare și de a-

lungea țesătura fragilă de pe o

Note de drum
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La sud de Dunăre

Î n ultimii ani, întreprinderi
le industriale din Sofia 
și-au reînnoit în mare par

te utilajul. In perioada 1960— 
1963, industria constructoare de 
mașini și-a reînnoit utilajul în 
proporție de 36 la sută, indus
tria electrotehnică — 40 la sută, 
industria chimică — 44 la sută, 
industria de prelucrare a lemnu
lui — 42 la sută.

Au fost reînnoite și numeroase 
clădiri industriale.

Țn partea de sud a Sofiei se1 construiește cel mai mare 
orășel studențesc din R. P. 

Bulgaria. Aici vor fi concentrate 
institutele superioare pentru știin
țe tehnice : Institutul de con
strucții de mașini-electrotehnice, 
cu 12 000 de , studenți la cursu
rile de zi, Institutul chimico-teh- 
nologic — cu 6 000 de studețnți, 
Institutul de construcții-cu 9 000 
de studenți, Institutul de mine 
și geologie cu 1500 de studenți 
etc. •

În apropiere de localitatea 
Vrața, din R. P. Bulgaria, 
se construiește un combi

nat chimic, care va avea o ter
mocentrală pe bază de gaze na
turale, aduse printr-o conductă 
lungă de ,20 de kilometri de la 
zăcămintele. Giren.: Termocentrala

Adunarea festivă de la Sofia
Cu prilejul celei 'de-a 21-a 

aniversări a victoriei revolu
ției socialiste în Bulgaria, la 
8 septembrie la Sofia a avut 
loc o adunare festivă. în 
prezidiul adunării au luat 
Ioc conducătorii de partid 
și de stat în frunte cu 
Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bul
gar și președintele Consiliului 
de Mihiștri al R.P. Bulgaria. 
Pencio ’ Kubadinski, membru

glomerare a minereului, la termocentrala care va 
avea o putere de 50 megawați. Kremikovți, odi
nioară înecat în anonimatul nomenclatorului 
micilor așezări, dobîndește acum renumele unei 
cetăți industriale. Călătorul nu descoperă coloana 
de marmură dezgropate din adîncuri însă poate 
admira panorama furnalelor, decorul industrial 
care a modificat radical înfățișarea acestor locuri.

Citeam că industria bulgară a dat în prima ju
mătate a acestui an o producție peste: plan care 
echivalează cu 400 milioane leva. Vasil Gheor- 
ghiev ar fi putut să ne precizeze cu cît a contri
buit la această sumă și uzina de mașini agricole 
din Russe. Uzina aceasta cu 4 000 de muncitori 
(în 1945 avea... 420 !) are în halele ei mulți tineri 
harnici despre care ni s-a vorbit în termeni plini 
de căldură. Inginerul șef se declara*  mulțumit de 
tînăra generație de muncitori ai uzinei care nu 
numai că a deprins de la cei vîrstnici complicate 
meșteșuguri, ci și conștiința responsabilității so
ciale.

La 30 kilometri de Russe, la Novo Selo, am pe
trecut ceasurile dinaintea unei înserări. Ni s-au 
înfățișat case arătoase de pereții cărora atîrnau 
frunze de tutun, ca uil covor ruginiu ce-și pre- 

uliță pe alta. Aro
mele toamnei 
pluteau în at
mosfera calmă, 
potolită a după- 
amiezii. Gospo
darii, cu mîn- 
drie nereținută, 
ne-au purtat pe 
la ferma vacilor 
de lapte, pe la 
atelierul destinat 
reparării utilaje

lor agricole, prin sala dc festivități cu ambiții de mi- 
cro-teatru și pe terenul de sport. Văzusem și alte 
sate, dar Novo Selo părea pe o treaptă mai sus. 
Istoria lui are puncte comune cu cea a multor 
așezări bulgare. La masa încărcată de bunătăți 
pe care gazdele ne-au oferit-o sub cupola înste
lată a cerului, am avut ocazia să ascultăm relatări 
privind dezvoltarea comunei. Fusese pe aici o 
pădure neprietenoasă la marginea căreia se dura
seră mai multe colibe sărace. Istorie fără compli
cații, fără ani și bătălii, fără palate și regi. Dom
nitor atotputernic fusese sărăcia. Trecutul se iden
tifica cu sărăcia. „Priviți comuna noastră acum și 
imaginați-vă drumul parcurs“ — repetau local
nicii. Am urmat îndemnul...

Cînd am traversat Dunărea spre a reveni pe 
țărmul românesc gîndeam că la vecinii noștri din 
sud semnelor secolelor trecute li s-a transmis ceva 
din asprimea pietrii, din duritatea ei. Prezentul 
își definește însă semnalmentele ca pretutindeni 
în lumea socialismului prin încărcătura sa de 
lumină.

M. RAMURĂ

Cu prilejul 
sărbătorii 
najionale 

a Bulgariei
Cu prilejul celei de-a XXI-a 

aniversări a victoriei revoluției 
socialiste din Bulgaria, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov, a oferit 
miercuri o recepție.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Gheorghe » Rădulescu, Leonte 
Răutu, membri’ai C.C. al P.C.R. 
și ai guverrțului, membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, conducători ai unor in
stituții centrale, oameni de știin
ță. și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★
Cu prilejul celei de-a XXI-a 

aniversări a victoriei revolu
ției socialiste în Bulgaria, 
ambasadorul acestei țări in 
Republica Socialistă România, 
Gheorghi Bogdanov, a rostit 
o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune.

★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Bulgariei, la cinemato
graful „Modern“, din Pitești a 
fost organizat miercuri un 
spectacol de gală, la care au 
luat parte oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituți
ile orașului, precum și o dele
gație de cineaști bulgari, pre
zentă în țara noastră cu acest 
prilej- .

Ă fost prezentat filmul „Ho
țul de piersici“, producție a 
studiourilor bulgare.

(Agerpres)

va avea inițial o putere de 50 
megawați, iar mai tîrziu se va 
ajunge la o putere de 200 de 
megawați. Ea va încălzi prin ter- 
moficare combinatul chimic, lo
cuințele muncitorilor și unele 
cartiere din Vrața, precum și se
rele din apropierea orașului.

Tn anii puterii populare, în 
/ R. P. Bulgaria au fost ob

ținute succese, remarcabile 
in domeniul ocrotirii sănătății. In 
prezent, în țară există 480 spitale 
de trei ori mai mult decît în sep
tembrie 1944. Anul trecut, nu
mărul paturilor în spitale și sana
torii se ridicase la 68 000, nu
mărul locurilor în creșe — 22 500 
iar în instituțiile de asigurări so
ciale — 8 000. în rețeaua de o- 
crotire a sănătății își desfășoa
ră activitatea ■ 13 585 medici, 
34 000 cadre niedicale cu pregă
tire medie și alte peste 30000 
care fac parte din personalul 
medical auxiliar.

a șantierul naval „Gheor
ghi Dimitrov“ din Russe 
a fost construită prima 
hidraulică de 800 tone fo- 

L
presă
losită în construcții navale. Ea
va permite realizarea unor eco
nomii anuale la prețul de cost în 
valoare de 100 000 leva.

supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, a vor
bit despre importanța insu
recției populare din 9 septem
brie 1944 și despre succesele 
obținute de poporul bulgar în 
construcția socialismului.

în încheiere a avut loc un 
concert la care și-au dat con
cursul artiștii teatrelor din 
Sofia.
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