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Concursul de admi
tere la liceele 

industriale, agri
cole și economice, 

sesiunea 
de toamnă

Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL1 AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

I A*

Paslune, hărnicie, spirit de răspundere, disciplină — sini trăsături care-1 ca
racterizează pe tînărul Gheorghe Buturugă, absolvent al școlii profesionale 
de construcții. El' se numără printre cel mai apreciați muncitori de pe șan

tierul de locuințe din Militari
Foto N. STELORIAN
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ÎN CINSTEA
MARII SĂRBĂTORI

Zi și noapte, pe vreme 
bună sau rea, 
păsări uriașe, 
funicularului

. cu minereu de 
zboară peste 
munților spre Hunedoa
ra. Furnalele își pri
mesc pe această cale 
hrana lor obișnuită, 
pentru ca trecînd-o 
prin pîntecele supra
încălzite să extragă din 
ea metalul.

— Avem o sarcină 
deosebit de importantă 
— spunea tînărul Teo
dor Șovăială, șef de 
schimb la funiculare: 
să supraveghem funcțio
narea corectă a utilajului 
pentru a asigura ca în
treaga producție extra
să din adîncuri să par
curgă un drum cît mai 
scurt pînă la Hunedoara.

In anul acesta, funicu- 
larele au avut, în- 
tr-adevăr, mult de lucru. 
Pentru că acolo, în 
adîncuri, întrecerea so
cialistă nu a cunoscut 
răgaz, la suprafață tri- 
mițîndu-se în fiecare zi 
cantități tot mai mari 
de minereu. A fost ne
voie ca minerii să-și 
reînnoiască de două ori 
angajamentele, deoare
ce de tot atîtea ori ele 
au fost îndeplinite și 
depășite.

Dar să coborîm tm. 
preună cu minerii din 
echipa condusă de tînă
rul Constantin Cordon 
în abatajul său îndepăr
tat de la orizontul 100. 
Pînă acolo, drumul tre-

ca niște 
„corsete" 
încărcate 
la Teliuc 

hăurile

buie străbătut vertical, 
în căderea liberă a coli
viei, apoi pe orizontal 
de-a lungul galeriilor și 
din nou coborîrea pe 
suitor, unde ai satisfac
ția de a vedea un abataj 
model.

— Iată în ce constă 
organizarea noastră, în
cepe să ne explice tină- 
rul șef de echipă. In

immr
ÎNALT LA

mur uri-
/umili

primul rină, în discipli
na oamenilor. La noi nu 
poate fi vorba de ab
sențe nemotivate sau de 
întîrzieri de la șut, nici 
de superficialitate în în
deplinirea sarcinilor. 
Din abataj nu pleacă 
nici un miner înainte de 
a preda unealta sa orta
cului din schimbul ur
mător, iar locul de mun
că este pregătit riguros 
pentru activitatea ur
mătoarelor 8 ore. Tot 
minereul este evacuat, 
abatajul curățit, unelte-

le în bună stare de 
funcționare. Schimburile 
se ajută astfel între ele, 
concură reciproc la 
succesele întregii echipe.

Randamentele înalte 
obținute în acest abataj 
sînt lesne de explicat, 
cele, 1 519 tone de mi
nereu extrase peste 
prevederi de către e- 
chipa lui Cordon, presu
punând nu numai en
tuziasm din partea oa
menilor, ci mai întîi or
ganizare științifici te
meinică, pregătire pro
fesională. Prin interme
diul acestui „limbaj" își 
explică și tinerii Ion 
Maican și Ion Marcu 
realizările lor de a- 
proUpe 100 tone minereu 
peste plan extras în 
cinstea zilei de 23 Au
gust. După părăsirea 
adincurilor minei Te
liuc, nu înseamnă că ai 
terminat cu mineritul. 
Dimpotrivă, ponderea 
cea mai mare în produc
ția minei o are sectorul 
I — suprafață. Din 
cariera sa uriașă sub 
forma unui amfiteatru 
circular, excavatoarele 
încarcă în autocamioane 
cîteva mii de tone de 
minereu pe oră. Mine
rul Cosma Culcea, șeful 
unei brigăzi formată în

ROMULUS LAL 
corespondentul „Scînteii 
tineretului" pentru re

giunea Hunedoara

(Continuare 
tn pag. a ,V-a)
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CERTITUDINI PENTRU
4 MILIOANE DE TINERI

Acad. prof. Miltiade Filipescu

La marile noastre sărbători 
obișnuim să scrutăm drumul 
străbătut intr-un domeniu sau 
altul, viitorul. De 22 de ani 
facem acest lucru cu certitu
dinea că rememorarea etape
lor, precum și privirea in vii
tor, Înseamnă, este egal, cu 
bucuria împlinirilor și a prefi
gurării viitoarelor împliniri.

Avem această certitudine. Ea 
își are izvorul, forța, în făuri
torul tuturor împlinirilor visu
rilor noastre — Partidul, care, 
ca un înțelept conducător tra
sează cu mina sigură cucerirea, 
pas cu pas, a viitorului Româ
niei socialiste, scrie istoria de 
azi și de mîine a țării.

Sînt dascăl, și-mi vine, fi
rește mai la îndemînă să răs
foiesc fugar marea carte a șco
lii românești, cu tradiții în 
veacuri dar cu o viață cu ade
vărat grandioasă ce se dezvol
tă în anii din urmă — în anii 
noștri, cum le spunem, azi.

Fără să vrei, cifrele te fură. 
Există o statistică pe care o 
lecturezi ca pe un poem, cu 
plăcere. Pentru că din ea des
prinzi faptele. Realitatea. Cind 
mă gîndesc la școală îmi vine 
în minte un număr — patru 
milioane. Peste patru milioane 
de oameni din țara noastră în
vață. O școală cu milioane de 
elevi, intr-o țară care a pășit 
spre socialism avind drept „zes
tre" de la burghezie patru mi
lioane de analfabeți. Să fie ci
fra doar o simplă coincidență?

Un recensămint din anul de

tristă amintire — 1930 — ne 
spune, pnn cifre prea îndea
juns’ de grăitoare că, atunci, 30 
la sută din numărul copiilor nu 
mergeau la școală, că numai 
2,1 la sută din totalul absol
venților de clase primare pu
teau să urmeze cursul secundar 
și numai 2 la mie pe cel uni
versitar. Și în ce-condiții grele 
învățau acești 2 la mie !

Perspectiva absolvenților u- 
niversitari ? Același recensă- 
mînt răspunde : 5 la sută aveau 
prin condiția lor socială și prin 
legăturile de familie, posturi a- 
sigurate, 63 la sută își puteau 
cîștiga existența prestînd o 
muncă inferioară calificării ob
ținute în facultate și capacită
ții lor, 32 la sută erau osîndiți să 
rămînă șomeri. In timp ce în 
domeniul științei de carte dom
nea neștiința, în Cameră se a- 
uzeau (am citit lntr-un ziar re
latarea) asemenea intervenții i 
„Ia mal terminați, domnilor, 
cu școlile, cu dascălii, cu anal
fabetismul la sate și orașe I 
Dacă toată lumea are să înve
țe carte, ni se va urca la cap !' 

Iată, așadar, că nu e vorba de 
o coincidență întimplătoare de 
cifre. Patru milioane de anal
fabeți aparțineau unei societăți 
care avea nevoie, prin însăși 
structura sa, de exploatare și 
mizerie, de întuneric în minți. 
Peste patru milioane de oa
meni care învață In școli și alte

In parcul
poporului

din Craiova

Un puternic pion al industriei noastre chimice — Combinatul 
de cauciuc și produse petrochimice din orașul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej

Vizita în Danemarca
a președintelui 

Consiliului de Miniștri 
Ion Gheorghe Maurer

COPENHAGA. — De la tri
mișii Agerpres Ion Cîrje, Ni- 
colae Puicea șl Alexandru 
Cîmpeanu :

Continuîndu-șj. vizita oficia
lă în Danemarca, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit 
de ministrul Afacerilor Ex
terne, Corneliu Mănescu, a 
întreprins vineri dimineața o 
călătorie în nordul Seelandei, 
una din cele mai dezvoltate 
insule din arhipelagul danez.

La Frederkssund, localitate 
situată la 42 km de Copen
haga, oaspeții români, însoțiți 
de ministrul Construcțiilor 
de locuințe Kaj Andersen, au 
vizitat o fermă.

Coloana de mașini oficiale 
s-a îndreptat apoi spre Hile- 
roed, unde a fost vizitat caste
lul Frederiksborg, care cu
prinde în prezent un muzeu 
de istorie națională. In conti
nuarea călătoriei prin Seelan-

da de Nord, oaspeții români si 
persoanele oficiale daneze 
care i-au însoțit au ajuns în 
orașul Helsingoer, de pe țăr
mul Mării Baltice. Aici, după 
ce colonelul Haarby Hansen, 
directorul Muzeului Kronhorg 
a urat bun sosit oaspeților, a 
fost vizitat castelul, devenit 
cunoscut în lumea întreagă 
datorită lui Shakespeare, care, 
a plasat aici acțiunea capodo
perei sale Hamiet.

De la Helsingoer, oaspeții 
s-au îndreptat spre mica lo
calitate Marienborg. La reșe
dința guvernamentală din Ma
rienborg, premierul român a 
fost întîmpinat cu cordialitate 
de Jens Otto Krag, primul mi
nistru al Danemarcei, Per 
Haekkerup, ministrul Afaceri
lor Externe, și de alte oficia
lități daneze.

în cinstea oaspeților români, 
primul ministru al Danemar
cei a oferit un dejun.

ADUNARI

FESTIVE
In numeroase localități 

din întreaga țară au con
tinuat să aibă loc vineri a- 
dunări festive consacrate 
celei de a XXII-a aniver
sări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

La adunarea constructorilor 
de mașini de la Uzinele „23 
August' din Capitală a luat cu
vîntul tov. Dumitru Popa, mem- 

al Comitetului 
C.C. al P.C.R., 
al Comitetului

bru supleant 
Executiv al 
prim-secretar 
orășenesc București al P.C.R.

In adunarea de la Uzinele 
„Grivifa Roșie' a vorbit tov. 
Ion Savu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.C.R., iar la Întreprinderea 
I.O.R., tov. Gheorghe 
președintele Consiliului 
al sindicatelor 
București.

La adunarea 
Combinatului de 
re a lemnului Suceava a luat 
cuvîntul tov. Petre Berică secre
tar al Comitetului regional de 
partid.

Adunări asemănătoars au 
mai avut Ioc la uzinele Auto
buzul,. Vulcan, Semănătoarea, 
Mecanică Fină, Chimice Româ
ne, Combinatul Casa Scînteii 
și Direcfia regională C.F.R. din 
Capitală. S-au mai desfășurat 
adunări și Ia Întreprinderea de 
construcții siderurgice Hune
doara, Fabrica de ciment din 
Bicaz, Uzinele de țevi din Ro
man, Combinatul Chimic Bor- 
zești, Fabrica de ulei „Unirea' 
și de tricotaje „Moldova' din 
Iași, G.A.S. „M. Kogălniceanu' 
din Dobrogea, Fabrica de con
serve „Dunărea' din Tulcea, 
Combinatul de celuloză și hlr- 
tie din Suceava si altele.

din

Borș, 
local 

orașul

colectivului 
Industrializa-

Foto : N. STELORIAN (Agerpres)

Anotimpurile muncii
Nu întotdeauna dăm

seama cu cît a îmbogățit e- 
poca noastră universul uman 
al fiecăruia. Peste trăsături
le comune și permanente, pes
te ceea ce omul a avut în
totdeauna frumos sau sublim 
în personalitatea sa, socialis
mul a impus, ca necesități 
proprii ale acestui timp, ca
pacități și disponibilități mo
rale noi. Intimele sale legi o- 
biective — imperative condu- 
cînd spre unicul scop al feri
cirii omenești — au pus cu 
perseverență în lumină, elibe- 
rîndu-le de subumbrele unor 
străvechi latențe și inerții, 
valori morale care se trans
formă, în practica activității 
creatoare zilnice, în reale bo
gății spirituale naționale.

Să ne oprim la ceea ce nu
mim spiritul de disciplină, la 
capacitatea umană care ne 

(Continuare In pag. a Il-a) ■ este proprie de a îndeplini cu

de Ion Bâiețu

strictețe hotăriri de impor
tanță mai mare sau mai mică. 
Privirea „dinafară*1 a vizitato
rilor străini — turiști sau ga
zetari — distinge întotdeau
na, cind se supune obiectivi
tătii, uriașa unitate de acțiu
ne a poporului nostru, capaci
tatea sa de a se concentra in
tegral asupra unor mari o- 
biective economice sau socia
le, cu fermitate, calm și luci
ditate. Este, de pildă, cazul 
operei de industrializare a 
țării. Construcția acestui edi
ficiu grandios a început pe 
planuri largi, mai mult 
mai puțin spectaculoase,
fiecare dată în prima cărămi
dă depusă la temelie Intrînd 
Infinite calcule și consideren
te : resursele proprii, pregă
tirea cadrelor, organizarea

sau 
de

dezvoltării Industriale a tu
turor regiunilor, țelurile ime
diate și de perspectivă, capa
citatea de cooperare a unor 
ramuri apropiate etc. Aceleași 
raționamente ferme stau la 
baza planurilor elaborate de 
partid privind dezvoltarea ba
zei energetice, a industriei 
chimice, agriculturii și a al
tor ramuri economice.

în această ambianță gene
rală de sobru devotament fa
ță de muncă, față de idealu
rile constructive s-a născut 
această nobilă și superbă con
știință a răspunderii persona
le a omului față de activita
tea sa proprie, față de desti
nul său, pe care sîntem da
tori s-o respectăm și s-o cul
tivăm în rîndul tinerei gene
rații, cu neobosită strădanie.

O parte dintre cititorii zia
rului nostru își mai amintesc 
probabil de o discuție veche 
de un an și ceva la care au 
luat parte eroi tineri și vîrst- 
nici ai reportajelor publicate 
cu un deceniu în urmă. Fără 
ca cineva să călăuzească a- 
nume discuția în această di
recție, toți cei prezenți atunci 
in jurul mesei rotunde au pus 
împlinirile lor personale sub 
semnul consecvenței față de 
un ideal major, al severității 
fără concesii față de activi
tatea zilnică. Un profesor pen
sionar, de sub privirile că
ruia porniseră în întreaga ța
ră regimente de muncitori, 
savanți, profesori și medici, 
își mărturisea în primul rînd 
suporturile morale ale pro
priei sale discipline. „Deși cu 
greu îmi mai vine acum să

(Continuare in pag. a *V-a)

Continuarea tratativelor oficiale
După-amiază, Ia reședința 

din Marienborg au continuat 
tratativele oficiale româno- 
daneze.

Au participat, din partea 
română, președintele Consiliu
lui de Miniștri Ion Gheorghe

Maurer și ministrul Afaceri
lor Externe, Corneliu Mănes
cu. Din partea daneză — pri
mul ministru. Jens Otto Krag 
și ministrul Afacerilor Exter
ne, Per Haekkerup.

(Continuate In pag. a Vl-a)

Noi maeștri emeriți 
ai sportului

Vineri la amiază, Ia sediul U.C.F.S., a avut loc festivita
tea decernării titlului de maestru emerit al sportului unor 
sportivi care au repurtat succese de prestigiu în activitatea 
lor. Au primit înalta distincție: P. Purje, C. Vînătoru, 
I. Micoroiu, T. Szemany, Crista Szocs, Margareta Szemany, 
Elena Lupescu, Ținea Baiaban (popice), C. Manolache, Șt. 
Calotă, O. Băcanu (zbor cu motor), M. Finescu (planorism), 
I. Negroiu, Angela Năstase, Elena Băcăoanu, Eiisabeta Călin, 
I. Roșu, Elesabeta Minculescu (parașutism sportiv) și Șt. 
Purice (aeromodelism). La sfîrșit, tov. Emil Ghibu. vicepre
ședinte al U.C.F.S., a felicitat pe cei distinși, urîndu-Ie noi 
succese.

MAGICIENII
ȚIȚEIULUI

de F. Brunea-Fox

....Țițeiul, sarea, calca
rul, gazele de sondă — re
zerve importante ale re
giunii (Argeș n.n.) — pre
cum și o bună parte din 
produsele noii rafinării, 
vor fi transformate com
plex în noul Combinat 
petrochimic ce se va con
strui la Pitești și în Com
binatul chimic de la Rm. 
Vîlcea. Aceste combinate 
moderne, de mare capaci
tate, împreună cu unitățile 
existente, vor constitui în 
cadrul regiunii Argeș un 
important centru al indus
triei petrochimice națio
nale".

(Din cuvîntarea deputa
tului Petre Duminică la 
dezbaterile din Marea 
Adunare Națională privi
toare la planul cincinal).

Munca Anei Miefduș — 
de la Fabrica „Clu/ana* 
e materializată tn noile 
modele de încălțăminte 
ce ies pe poarta între
prinderii. Tehniciană ia 
secția de creație, ttnăra 
pe care o vedem în toto- 
jratie, este mu/i prețuită 
pentru răspunderea cu 

care lucrează

Foto: O. PLEC AN

... Și Intr-o bună zi. alături 
de produsele provenite de 
la materiile prime „tradițio
nale" (bumbacul, inul, cine- 
Pa. mătasea, pielea, metalul, 
lemnul, cauciucul, sticla etc.) 
— au apărut fn magazinele 
noastre obiecte asemănă
toare In ce privește aparen
ta și folosința lor, în ce Dri- 

eXeCut‘.a și frumusețea 
' ^ar, nu 51 in. ce privește 

atcs ,or nativă Cămașa 
(Continuare în pag, a V q)
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Scrisoare de pe șantierul 
practicii studențești

Studențilt anului 
III/B Energetică, sec
ția termo de la In
stitutul Politehnic 
„Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" București 
efectuează practica 
tn producție pe Șan
tierul Energomontaj 
Oradea, prilej pentru 
viitorii ingineri ener- 
geticieni să ia parte 
la nașterea Centralei 
electrice de termofi- 
c.are Oradea cu o 
putere de 100 MW.

începutul proce
sului dificil de inte
grare a studenților 
In viata complexă a

organismului viu re
prezentat de acest 
mare șantier a fost 
sprijinit de ajutorul 
multilateral, compe
tent acordat din par
tea conducerii șan
tierului, a comitetu
lui U.T.C., din partea 
inginerilor, maiștri
lor, tehnicienilor, 
muncitorilor care au 
răspuns de practica 
studenților tn diferi
te sectoare ale șan
tierului. Pătrunzind 
in viața intimă a 
șantierului, studenții 
au trecut pe rtnd pe 
la toate sectoarele 
importante : combus

tibilul solid, conduc
te, cazane, turbine, 
automatizări, elec
tric, montajul echi
pamentului auxiliar, 
izolații termice, pro
be și recepții și do
cumentația economi
că.

Șantierul are mii 
de ochi. In zgomotul 
respirației fierbinți 
a cazonelor, priviri
le acestor mii de 
ochi — ai muncito
rilor, tehnicienilor, 
inginerilor — urmă
resc cu exigență ac
tivitatea studenților, 
comportarea lor, ati
tudinile, manifestă

rile, starea discipli
nei, intr-un cuvint. 
profilul profesional, 
moral-spiritual al vi
itorilor Ingineri.

Șantierul devine 
asttel pentru viitorii 
Ingineri, o adevărată 
școală a educării ca
racterului, a deprin
derilor caracteristice 
omului destinat să 
conducă cu maximă 
competență profesio
nală și pricepere or
ganizatorică desfășu
rarea ritmică a pro
ducției, valorificarea 
la maximum a ener
giilor umane.

In timpul practicii, 
conducerea șantieru
lui a organizat ex
cursii interesante In 
minunata regiune a 
celor trei Crișuri, la 
Sting din Vale. la 
minunata Peștera 
Meziad, vizite la Bă
ile „1 Mai' șl Felix, 
întreprinderea „în
frățirea". întreprin
derea de mase plas
tice, Muzeul regio
nal.

V. VARGA
Asistent 

universitar

¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*^*¥*¥*¥*
1. Ce știu părinții
despre preferințele
fiului ? 2. Prin ce
metode recomandă

copilului un spectocol?
3. După ce criterii 

apreciază părinții
calitatea acestor

spectacole ?

Petre Suciu : Am 
doi băieți, cel mare, 
Sergiu, este student 
în anul III la arhitec
tură, cel mîc, Gabriel 
și-a luat bacalaurea
tul în această vară. 
Mi-a plăcut foarte 
mult teatrul, în con
secință și copiilor mei, 
care m-au însoțit la 
spectacole, le place 
teatrul. In special 
Sergiu a activat în 
multe formații de 
teatru, în liceu și fa
cultate, obținînd di
plome și alte distinc
ții cu prilejul diver
selor concursuri șco
lare ți studențești. 
S-a hotărît totuși să 
dea examen la arhi
tectură unde a și in
trat. Vrea să urmez* 
exemplul unui eunos- 
cut regizor d* teatru 
și film car* a fost 
arhitect. In ceea ea 
privește preferințele 
sal* nu-mi pot da o 
părere exactă ; în a- 
ceeași măsură iubește 
teatrul, filmul și mu
zica... Dispunînd de 
timp liber vizionează 
mult mai multe decît 
mine, și acum sînt 
eu în situația de a fi 
informat de el de 
problematica și cali
tatea unor piese d* 
teatru, filme sau con
certe.

Gabriel este un bun 
matematician, în ulti
mele clase de liceu a 
participat la fazele 
republicane ale olim
piadelor de matema
tică. Și pentru că îi 
plac mai mult lucru
rile legate de tehnică 
mi-am concentrat a- 
tenția asupra lui pen
tru a-i deschide gus
tul pentru artă. Și nu 
a fost ușor. M-a aju
tat mult și școala 
(Liceul Dr. Petru 
Groza București) 
prin organizarea u- 
nor vizionări colecti
ve la spectacole și 
prin întîlnirile care 
le-au organizat între 
elevi și oameni de 
cultură și artă. Din 
două în două săptă- 
mîni, împreună cu 
alți părinți și cu pro
fesori ne consultăm 
și stabilim ce anume 
trebuie organizat pen
tru elevi. Adeseori 
părinții au împrumu
tat școlii discuri pen
tru audițiile muzicale 
care s-au organizat 
periodic în liceu. 
Chiar dacă, după cum 
spuneam, avînd în ve
dere înclinațiile spre 
tehnică ale fiului mai 
mic, rezultatele nu 
sînt aceleași ca și

cel mare, în orice caz, 
Gabriel se simte în 
intimitate în aerul 
artei.

Rădulescu Ion : Eu 
n-am pregătirea ne
cesară pentru a-mi a- 
juta copiii. Le-am 
cumpărat un televi
zor și cred că emisiu
nile prezentate îi in
struiește mult mai bi
ne decît aș face-o eu. 
De altfel, nici nu am 
prea mult timp dis
ponibil. După cîte îmi 
dau seama preferin
țele copiilor mei sînt 
normale : filmul, lite
ratura de aventuri, 
muzica ușoară.

Iosif Vlad : Am un 
băiat de 17 ani și o 
fată de 14 ani. Băia
tului îi place, în ega
lă măsură, literatura
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temporanul". Dar ce
lui mic, elev în clasa 
a VIII-a, îi plac su- 
per-producțiile și ro
manele de aventuri, 
într-un fel e scuzabil 
și nu mă îngrijorea
ză asta, la aceeași 
vîrstă și ceilalți aveau 
ace sași preferințe.

Jr. Vaieriu Crăciun 
— Nu știu dacă ter
menul de „preferin
ță" este exact pentru 
a defini dorințele u- 
nui tînăr de 16 ani, 
cît are fiul meu. Cred 
că preferințele vin la 
o vîrstă de peste 22— 
25 ani, cînd ești stă- 
pîn pe gustul tău și. 
în același timp, cînd 
ai si posibilități ma
teriale și poți să ți le 
împlinești în voie. A- 
cum copilul depinde 
totuși, în alegerea 
cărților sau spectaco
lelor, de programa 
școlară, de educația 
familiară, de timpul 
lui liber condiționat 
de îndatoririle de e- 
lev, îndatoriri care 
nu țin cont de aceste

mărim nu atît o „mo
ralizare" imediată, cît 
modul în care cele 
văzute sau citite îi 
sensibilizează, îi fac 
să înțeleagă omenes
cul din orice mani
festare artistică. Dacă 
se ajunge la aceasta, 
și nu e greu, se pun 
astfel și bazele edu
cației estetice.

Petre Suciu — Re
comandarea unui 
spectacol este simplă 
față de criteriile de la 
care eu plec în aceste 
recomandări, criterii 
care au o oarecare 
doză de subiectivism, 
în sensul că, spre 
exemplu, le-am indi
cat pentru lectură, 
copiilor mei, în pri
mul rînd, cărțile în
drăgite de mine în a- 
dolescență și în pe
rioada studenției. 
Pentru cele nou apă
rute m-am ghidat 
după prestigiul auto
rilor și după titlul 
colecției în care au 
apărut („Oameni de 
ieamă“, „Cutezătorii"

de lectură, pentru că 
în orașul Galați nu 
se organizează ac
țiuni cultural-educa
tive pentru tineret. 
Teatrul muzical nu 
organizează concerte 
lecții, iar teatrul de 
păpuși e mai tot 
timpul în turneu.

La școală, la adu
nările părinților, cînd 
ne întîlnim cu profe
sorii, nu discutăm de
cît disciplina și învă
țătura copiilor. Nu-mi 
amintesc să fi avut 
vreodată aceste întîl
niri, ca subiect, edu
cația artistică a ele
vilor, felul în care noi 
putem influența for
marea gustului pen
tru artă la copiii no
ștri.

Dr. Vaieriu Cră
ciun — Nu pot spune 
că am metode de re
comandare, înțele- 
gînd prin metodă o 
anumită regulă, de
pendentă de un crite
riu fix ; eu mă bazez 
în educație pe discu
ția p* eare o provoc,

cunoștințe cu semi- 
doctismul. Noi părin
ții facem ce și cît pu
tem, după pregătirea 
pe care o avem. Se 
simte nevoia acută a 
unor „ajutoare", lu
crările de sinteză și 
pe de altă parte, ma
nifestări educative 
pentru tineret și in
structive și atractive.

Elena Olteanu — 
Ca să recomand co
piilor o carte ori un 
spectacol e nevoie, la 
rîndul meu, să fiu in
formată asupra lor. 
Deci, depun un efort 
în această privință. 
Din asta reieșind că 
numai recomandînd 
fără a participa tu în
suți, ca părinte, la a- 
.ceastă 
exclude 
educației.

Nu înțeleg de ce, în 
altă ordine de idei, 
le-a fost interzis ac
cesul tinerilor sub 16 
ani la filme de valoa
re ca „Rocco și frații 
săi", „Cazul prof. 
Weir", „Camera în

cunoaștere, 
probitatea

la
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Ce relații aveți cu instituțiile
culturale pe care le frecventează?.....fiul dumneavoastră
și sportul. Bineînțe
les nu-i displace fil
mul. Citește foarte 
mult și din mai toate 
domeniile : beletristi
că, istorie și geografie. 
Nu-i plac versurile, 
poate și din cauză că 
în școala elementară, 
în cadrul lecțiilor, 
profesorul își obliga 
elevii la memorizarea 
poeziilor. Și a rămas 
cu o antipatie față de 
versuri, antipatie pe 
care liceul nu i-a în- 
departat-o.

Fata stă tot timpul 
în fața televizorului. 
Deși rezultatele ei la 
învățătură nu sînt re
le, deci vizionarea e- 
misiunilor nu-i dău
nează sub acest as
pect, nu sînt de acord 
cu această „exclusivi
tate" a televizorului, 
pentru orele libere. 
Din această cauză am 
dese discuții cu soția, 
care crede că „decît 
să umble prin fel de 
fel de locuri mai bine 
să stea acasă, la tele
vizor".

Elena Olteanu : So
țului meu i-a plă
cut foarte mult mu
zica și chiar dacă nu
mai unul din cei trei 
băieți ai mei cîntăla 
un instrument, toți 
Iubesc muzica. In rest, 
preferințele lor sînt 
„în general", ca să 
spun așa. Preferă un 
spectacol bun, teatru 
sau cinema, indife
rent ce, o carte, merg 
la expoziții. Ghidul 
familiei îl reprezintă 
presa, în special „Con-

Adică, el 
depună a-

X

preferințe, 
trebuie să 
celași efort și aceeași 
străduință în proce
sul de învățătură in
diferent de materie : 
matematică, limbi 
străine, literatură, is
torie, chimie, fizică...

Deci, o preferință 
nu poate exista decît 
în vacanță, în perioa
da cînd timpul liber 
are o durată care per
mite orice manifesta
re. La cei 16 ani ai 
săi, copilului meu tre
buie să-i ofer cît mai 
multe posibilități de 
lărgire a orizontului, 
indiferent de dome
niul de cunoștințe. 
Cum școala nu-i ofe
ră o lărgire a cunoș
tințelor sub forme a- 
tractive, gen : întîlniri 
cu scriitori și artiști, 
cu oameni de știință, 
ori sub forma simpo
zioanelor muzical-li- 
terare, cartea, filmul, 
televiziunea și con
certul rămîn singu
rele posibilități pe ca
re le poate avea, pe 
care i le pot oferi pă
rinții. Și nu-i nimic 
rău în aceasta. Poate, 
cel mult, să insistăm, 
atît părinții 
profesorii, pe 
țiile deschise 
piii, în urma 
spectacole ori lecturi, 
discuții în care să ur-

cit și 
discu- 
cu co- 
acestor

etc.). Nu pot neglija 
aportul școlii, reco
mandările programei 
de învățămînt.

în ceea ce privește 
teatrul sau filmul 
consider că și specta
colele mai puțin rea
lizate contribuie, prin 
exemplul lor negativ, 
la formarea gustului. 
Totul ' 
Iul în 
rinte, 
la un 
celași 
zat

depinde de fe- 
care știi, ca pă- 
să-1 raportezi 

spectacol de a- 
gen dar reali- 

la o 
competență

Cu toate 
cred că este 
o mal mare contribu
ție a forurilor cultu- 
ral-artistice în orga
nizarea unor cicluri 
de simpozioane, reci
taluri, spectacole, pe 
lîngă instituții spe
cializate (teatre, mu
zee, cinematografe) 
care să urmărească 
reliefarea unor cu
rente sau epoci artis
tice. Ar fi de un mare 
folos, în acest caz, și 
pentru noi părinții și 
pentru copii, mai ales 
că, acum, la nivelul 
de dezvoltare al arte
lor și al mijloacelor 
de informație, atenția 
est* distribuită mul
tor solicitări.

Ing. Marinescu Pe
tre : Nu am posibili
tatea să-mi exercit 
îndrumarea In afară

maximă 
artistică, 

acestea 
necesară

exact ar fi pe care o 
provocam întrucît a- 
cum ea urmează de la 
sine, în jurul unui 
spectacol sau a unei 
cărți. Totul cred că 
se reduce în a-i da 
Dosibilitate copilului 
să-și spună punctul 
de vedere. De felul 
cum face acest lucru 
și de felul în care ii 
îndrepți atenția spre 
o latură 
problemei
mai mult decît însu
șirea unor cunoștințe 
noi, formarea perso
nalității sale. Mai 
greu atunci cînd nu-l 
poți ajuta cu date noi 
despre atîtea și atîtea 
probleme care-1 fră- 
mîntă. Nu avem încă 
volume tematice, dic
ționare, pe anumite 
teme, ceea ce duce a- 
deseori la obținerea 
unor informații apro
ximative și de aici la 
cultura „după ure
che". Din toate cîte 
puțin înseamnă ades 
două, trei noțiuni dis
parate care, în con
cluzie, creează cunoș
tințe de genul: ciber
netica e știința care 
se ocupă cu mașinile 
de calcul sau arta an
tică e ce ne-a rămas, 
ici colo, prin ruinele 
istoriei.

Principalul rămîn* 
să nu confundăm lăr
girea orizontului d*

ori alta a 
depinde,

formă de L“ ți alte
le în care aspecte de 
igienă morală erau 
dezbătute de pe o po
ziție etică și la un 
mod mai direct decît 
am face-o noi părin
ții. Mi se pare dăună
toare, spre exemplu, 
seria filmelor Săritei 
Montiel, în care din
colo de melodramă și 
cîntec, se ascunde o 
morală dubioasă pe 
marginea căreia nu 
poți discuta decît 
blamînd-o de două 
ori, și artistic și etic.

în concluzie, cred 
că trebuie și se poate 
să comunicăm deschis 
cu cei care intră pes
te cîțiva ani în viată.

Iosif Vlad — Eu nu 
am studii care să-mi 
permită să pot discu
ta de la egal la egal, 
cu copii mei care sînt 
elevi de liceu. Și 
nu-ml este rușine 
cînd fiul meu îmi re
comandă o carte sau 
cînd mă face să înțe
leg mai bine un film. 
Principala mea aten
ție cu el e să fie om, 
adică să respect* 
munca altora și la 
rîndul lui să devină 
folositor.

★
„Preferințele" tine

rilor sînt, în bună

parte, urmarea firea
scă a educației pe 
care o primesc în fa
milie și în școală. 
Toți părinții sînt de 
acord în această pri
vință. Din cele ce re
ies din 
pare că 
ferințe" 
totuși, 
complementar 
sprijinire a procesu
lui de învățămînt, ne- 
glijîndu-se factorul 
principal : formarea 
personalității.

Și sub acest aspect, 
activitățile cultural- 
artistice la care parti
cipă tineretul trebuie 
să aibă un singur 
scop, acela de a oferi 
nu atît „itinerarii", 
preferințele nu 
seamnă sau nu 
buie să însemne 
clinații, ci de a sti
mula receptivitatea 
tînărului, armonia 
dezvoltării sale inte
lectuale. Acumularea 
cît mai multor 
noștințe din cît 
multe domenii, 
trebuie să devină un 
scop în sine. Un 
„magnetofon" nu va 
însemna niciodată o 
individualitate, și a- 
cest lucru este știut 
de părinți. Ceea ce nu 
știu încă toți părin
ții e felul în care pot 
influența, la forma
rea tînărului, progra
mele instituțiilor cul
turale pe care le frec
ventează, îndrumat 
sau nu, tînăryL,., ■.

Soluțiile care ‘ se 
Impun în acest caz 
implică tocmai o fugă 
de șablon și, ca pri
mă măsură familia
rizarea copiilor cu 
literatura și arta, în- 
țelegînd prin aceas
ta, după cum a- 
mintea cineva, cre
area acelei intimi
tăți, în care tînărul 
să simtă, mai presus 
de toate, că arta nu 
reprezintă un cumul 
de noțiuni care tre
buie memorate, dez
legate, ci devine 
un domeniu de îmbo
gățire a ființei uma
ne, îneît legile fru
mosului devin propri
ile tale legi.

FARA PROFESOR (IX)

discuție se 
acestor „pre- 
li se acordă, 
doar rolul 

de

în- 
tre- 
în-

cu- 
mai 
nu

T. STĂNESCU 
V. GRIGORESCU

Continuăm sondajul nostru în 
genurile muzicii propunîndu-ne de 
estă dată să ascultăm lucrări scri
se în alte două forme ale ciclului 
instrumental simfonic ; Sonata și 
Simfonia.

Crescută organic din strădaniile 
marilor compozitori pentru a îm
brăca gîndirea lor în forma cea 
mai adecvată conținutului pe care 
vroiau să-1 exprime — forma so
nată s-a constituit de-a lungul 
veacurilor în lucrările multor mari 
creatori printre care semnalăm cu 
deosebire pe Haendel, Iohann Se
bastian Bach, Philip Emanuel Bach, 
Glinka, Haydn, Clementi, Mozart, 
Beethoven. De-a lungul anilor, for
ma sonată a devenit într-o foarte 
mare măsură caracteristică multor 
compoziții de la lucrările pentru 
instrumente solo la opusurile în
chinate unor ansambluri de muzică 
de cameră sau formații simfonice. 
(Completați-vă acum bibliografia 
cu cartea lui M. Niculescu „So
nata* apărută în Editura Muzica
lă).

Materialul muzical „turnat* tn 
forma de sonată este format din 
trei părți distincta despre care ați 
auzit adeseori tn prezentările ra
diofonica, In avancronicile ziaru
lui nostru: tn primul rtnd o ex
poziție tematică (cuprinzînd cele 
douș teme contrastante, prima 
avtnd in genere un caracter mal 
dinamic) dezvoltarea (prelucrarea, 
mai bine zis dinamizarea fi con
fruntarea elementelor din expozi
ție) fi repriza (reexpoziția temelor, 
tn care conflictul dramatic anun
țat, își găsește rezolvarea).

în această formă sînt acrise deo- 
bicei primele părți ale unei com
poziții scrise tn forma ciclului de 
sonată (întreaga compoziție capătă 
numele primei mișcări a ciclului, 
tot așa cui»- uneori un volum de 
poezii sau nuvele dobîndește 
titlul primeia dintre ele). în 
genere, dacă prima parte a ciclu
lui de sonată este scris în forme 
de sonată, partea a doua este 
scrisă într-o mișcare lentă cu ca
racter liric, partea a III-a este un 
Menuet, un Scherzzo, în general o 
piesă cu caracter dansant, iar Fi
nalul este constituit de obicei 
dintr-un Rondo.

Ludwig van Beethoven este com
pozitorul care a desăvîrșit forma 
sonatei clasice conturînd în special 
In cele 32 de sonate pentru pian, 
(socotite de altfel un uriaș labora
tor de creație în care a preparat 
întregul său simfonism) minunate 
modele ale genului. Pentru exem
plificare vă propunem tocmai de 
aceea oricare dintre sonatele pen
tru pian ale lui Beethoven. (Cinci 
dintre ele sînt Imprimate și de 
Casa de discuri ,,Electrecord', iar 
detalii de analiză găsiți în cartea 
lui A. Alsvang „Beethoven* apă
rută în Editura Muzicală).

Excelent ar fi dacă v-ațl putea 
procura imprimarea „Appassiona- 
tei", sonata op 57 în fa minor, una 
dintre cele mai 
creații beethoveniene. 
„tălmăcire* a acestui 
opus găsiți în volumul 
ca la Appassionata*

„Marile epoci creatoare* al Iul 
Romain Rolland.

După această audiție închinată 
Sonatei, opriți-vă asupra SIMFONI
EI — una din cele mai complexe 
forme ale gindirii muzicale instru
mentale. De-a lungul ultimelor 
două veacuri de la Haydn, Mo
zart, și în special la Beethoven, 
trecînd prin marile etape ale ro
mantismului și creației contempo
rane — simfonia a străbătut un 
drum lung și bogat (Cartea Iul E. 
Pricope „Simfonia pînă Ia Bee
thoven* vă dă amănunte Interesan
te despre această evoluție).

în lini) esențiale acest gen re
prezintă expresia orchestrală a 
concepției care stă la baza sona
tei, bineînțeles ținînd seama 
dimensiunile noi pe care le
sonatei varietatea mijloacelor in
strumentale folosite, amploarea 
desfășurărilor sonore.

Exemplificările unei asemenea 
audiții nu pot gravita desigur de
cît în jurul simfoniilor Iul Beetho
ven, zămislltorul marilor modele 
ale acestui gen. O suită de discuri 
românești vă oferă toate cele 9 
simfonii beethoveniene în interpre
tarea Filarmonicii bucureștene sub 
conducerea lui George Georgescu. 
(Coperta fiecărui disc cuprinde, d*

da 
dă A

SOIM
SIMFONIA

altfel, o amplă analiză'* lucrărilor). 
Ca audiție obligatorie, vă propu
nem Insă simfonia a VIII-a, impri
mată pe discul E.C.E. — 091.

„Mica simfonie în fa*. cum îl 
spunea Beethoven referindu-se la 
proporțiile ei reduse, a fost inter
pretată în prima audiție la Viena 
în februarie 1812.

Pe deplin caracteristică lui Bee
thoven ca om „împletind după ex
presia lui Romain Rolland — tra
gedia cu farsa, tăria unul Hercula 
cu răsfățările unui copil*, cea de-a 

simfonie a genialului compozi- 
german a cîștigat de îndată 
toată ostentația acelora care 
vedeau beethovenismul acestei

reprezentative 
O minunată 

memorabil 
„De la Eroi- 
din ciclul

Dansul fetelor (Formația de dansuri din (Săpilna, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară)

8-a 
tor 
(cu 
nu 
lucrări, — socotind-o nedemnă da 
autorul „Eroicei* și „Destinului*, 
„Pastoralei* și „Simfoniei eu cor*) 
— sufragiile tuturor muzicienilor 
tmpunîndu-se ca o lucrare origi
nală, scînteietoare, fermecătoare 
prin grația, prospețimea si dega
jarea ei.

Atmosfera simfoniei este plină 
de voie bună.

Prima mișcare — „o capodoperă 
de vervă și eleganță* (cum Ii spu
nea Berlioz) scrisă tn formă de 
sonată, se întemeiază pe două teme 
luminoase, dar nu prea contrastan
te.

Partea a doua, Allegretto setter- 
zando tine loc părții lente care 
lipsește în această simfonie. Tema 
inițială a acestei mișcări a fost 
compusă în primăvara anului 1812, 
în onoarea lui Maeltzel. inventato
rul metronomului. (Prima temă se 
desfășoară într-adevăr pe un ritm 
uniform ce amintește bătăile me
tronomului).

Cea de a treia parte este un 
Menuet cu maiestuoasă grație, ca
racteristică acestui vechi dans.

Finalul, constituie cea mal vigu
roasă, mai fermecătoare paTte din 
arhitectonica simfoniei.

„Libertatea cu care sînt alterna
te ideile principale — scria A. N. 
Serov — forța herculeană cu care 
se împletesc șl șerpuiesc sonori
tățile armonice șl pe lîngă aceas
ta „Jocul* eare rămîne sprinten, 
în pofida acestei forte — toate 
acestea fac ca Finalul să apară ca 
o minune a minunilor*.

IOSIF SAVA

la vizitdî>Ja''Grddina botanici ttn 9luj

(Urmare din pag. l-a)

Instituții de lnvățămînt aparțin 
prezentului, care are nevoi* de 
minți luminate, de Întreaga in
teligentă cultivată a poporului 
pentru a Înfăptui în ritmul epo
cii, edificarea socialistă a pa
triei.

Transcriem aci un paragraf 
din raportul prezentat la isto
ricul Congres al IX-lea a] 
partidului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Trăim in
tr-o epocă de mari prefaceri 
revoluționare concretizată și 
prin desfășurarea unei revolu
ții științifice și tehnice de o 
amploare fără precedent. Pro
gramul de dezvoltare a socie
tății socialiste in următorii cinci 
ani, satisfacerea nevoilor mereu 
crescinde ale economiei națio
nale sint indisolubil legate de 
progresul științei, de intensifi
carea cercetărilor fundamenta
le și aplicarea lor tn toate 
ramurile".

Construcția e Îngemănată cu 
știlnta, cu cultura. înțelegem, 
deci, de ce avem nevoie de 
minți luminate. De ce fiecărui 
capitol din documentele de 
partid și de stat, care stabilesc 
coordonatele dezvoltării econo
miei, li răspunde un nou pas

cam pbijiui 4 miliomie de z/«
!n progresul științei și lnvătă- 
mintulul. Acea gigantică „in
dustrie" care făurește oameni 
de știință și cultură, cum poa
te fi numită școala In ansam
blul ei, stă la loc de frunte In 
preocupările partidului, care-i 
asigură mersul normal, în rit
mul mersului industriei și agri
culturii. în ritmul socialismului, 
care cere In această etapă 
„... ridicarea pe o treaptă și 
mai tnaltă a cunoștințelor de 
cultută generală, științifică șf 
tehnică, ale tuturor cetățenilor 
țării'.

Este un imperativ al epocii 
de Înaltă competentă, căruia ne 
supunem cu toții, fie că Învă
țăm, fie că dăm altora din cu
noștințele noastre.

Descifrez, cu mîndrie patrio
tică noi pași înainte ai școlii 
românești. îi descifrez In cifre
le care-i prevăd școlii de toate 
gradele, principalul izvor de 
cultură și factor de civilizație, 
e dezvoltare fără precedent. O

școală a maselor cu o excepțio
nală forță de penetrație, de in- 
rîurire.

în următorii ani ai cincina
lului, cînd vom vedea înfăp
tuite pe deplin cutezătoarele 
hotărîri ale celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., capacitatea 
de cuprindere a școlii de toate 
gradele va fi de un sfert din 
populația tării, La noi orice ti- 
năr are putința să urce scara 
întreagă a cunoștințelor, in 
funcție de aptitudinile și dorin
țele lui, de cerințele economiei 
naționale și ale culturii noas
tre în plin avînt. Cei 310 000 
de muncitori calificați în siste
mul profesional de învătămînt. 
cei 130 000 de absolvenți ai li
ceelor industriale, agricole, e- 
conomlce, pedagogice, cei 
110 000 specialiști — ingineri, 
economiști, profesori, medici 
etc — pregătit! In sistemul 
nostru de Învătămînt slnt nu
mai o parte din merele contin
gent eare descifrează, tn școli

și facultăți, tainele științei, 
pregătindu-se să lucreze cu 
competentă, să-și valorifice po
tențialul creator, pe toate 
fronturile muncii

Asemenea perspective mate
rializează o realitate a școlii 
noastre, care se integrează sim
plu în opera de creație a parti
dului, în ideea fundamentală că 
socialismul se înfăptuiește de 
către oameni cu o înaltă pregă
tire științifică și culturală de 
către un popor învățat, capabil 
să-și gospodărească științific 
țara pe drumul mereu ascen
dent al progresului și civiliza
ției.

Citim ziarele Ca în preajma 
fiecărui început de nou an șco
lar și universitar, ele ne dau 
veștile Înnoirilor care se pe
trec în învătămînt-

Vom asista la deschiderea 
unor noi instituții de Învătă
mînt, cu tradiții In contextul 
școli! românești, dar concepu
te șstăzi pe măsura ritmului

rapid de dezvoltare a tuturor 
ramurilor economiei naționale : 
liceele de specialitate ; 150 la 
număr — Industriale, agricole, 
și economice și licee pedagogi
ce

în inima Olteniei, a cincea 
Alma-mater își va primi, la 1 
octombrie, ucenicii întru ale 
științei Noi. cei din universi
tatea de acum centenară, par
ticipăm cu salislacțje la „bote
zul” celei mai tinere universi
tăți a tării urîndu-1 o viată spi
rituală bogată, pe măsura dez
voltării intelectuale a societă- 
tătii noastre

Urmărim nașterea orașului 
Ingineresc, care va fl Politeh
nica bucureșteană — unul din 
marile edificii ale științei ce 
se durează tn cincinalul de 
acum.

Ne bucurăm ori de cite or! 
s* taie panglica Inaugurală a 
unei școli din tutele eare ae 
construiesc.

îl îndemnăm cu glndul pe

elevii școlilor să citească dedi
cația, nescrisă dar prezentă în 
fiecare carte școlară, la fiecare 
15 septembrie i învătați cu pa
siune și dăruire 1 Așa mi se 
pare ar spune gestul plin de 
solicitudine pe care poporul 11 
face dăruind fiilor săi cărțile 
de școală, transformlnd cartea 
de învățături intr un bun so
cialist Un bun care însumează 
milioane de manuale pentru e- 
levii tuturor claselor In fieca
re început de an școlar

Citesc și mă gfndesc cu nos 
talgie la anii tinereții Mrai 
place să fiu din nou elev «ă 
fiu din nou student, să am 
parte de binefacerile materiale 
șf spirituale pe care tara noas
tră le pune la dispoziția învă
țăceilor săi.

Dar cum timpul este irever
sibil, rămîn la postul meu. de 
dascăl, cu sentimentul că par
ticip la o operă de mare no
blețe socială r descoperirea sl 
cultivarea potențialului de In
teligentă și creație a tinerei ge
nerații, care eite chemată spre 
învățătură ș! împlinire, pentru 
viata de mtine a patriei socia
liste aflată in plină competiție 
constructivă.



INSCRIPȚII
LA COLUMNA

„Manole și-a zidit — în legendă — propria soție. In 
ceea ce am zidit noi aici sînt realizate ideile a sute de 
ingineri, sînt întrupate entuziasmul șl priceperea a mii de 
constructori din România, lată de ce această construcție 
va fi mai trainică decît cea a meșterului Manole. Vor 
trece, fără îndoială, veacuri, iar urmașii noștri vor veni 
și vor admira priceperea celor care au zidit hidrocentrala".

(Din cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
cu prilejul vizitei în regiunea Argeș)

Victoriile ridică totdeauna oamenii pe 
înălțimi și poporul nostru, condus cu în
țelepciune de Partidul Comunist, trăiește 
înalta tensiune a victoriilor prelungite din 
prezent în istorie. Comuniștii au dezlăn
țuit marile geneze de energii. In momentul 
acesta o nouă mare geneză începe să îm
bogățească pulsul energetic al țării. La 
Argeș, izvoarele capătă aripi. La Argeș,

Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
se va adăuga fluviilor de energie pornite 
de la Bicaz și de pe Bistrița, de la Cen
trala electrică de termoficare București- 
Sud, va merge paralel cu tinerețea cen
tralei termoelectrice Luduș pentru ca mai 
tirziu să pornească alături, noi și noi 
izvoare de energie.

LUMINII
Argeșul va începe: în 

curînd o nouă avalanșă în 
legendă. Apele sale cunosc 
o nouă demnitate: devin 
generatoarele unei mari 
nașteri de forță și lumină. 
Cu toată abstracțiunea lor. 
kilowații ce primesc aripi 
acum capătă în ochii con
structorilor de aici contu
ruri palpabile de simboluri 
intime, deoarece la geneza 
lor au contribuit cu bra
țele și cu toate gîndurile și 
bătăile inimii, în ei sînt 
cuprinse zilele și nopțile 
lor de trudă, greutățile 
învinse și bucuriile desco
perite.

Cronica acestei epopei 
trebuie să înceapă cu data 
de 1 aprilie 1961 — cînd 
printre alții au ancorat

PlNĂ LA UZINA 
SUBTERANA

Galeria de aducțiune se 
întinde de la baraj pînă la 
puțul de forțare pe o lun
gime de peste 2 km. 
Drumul ei trece prin 
munți, sus coloșii de piatră 
stau încețoșați de timp 
avînd de jur împrejur 
stinci orientate spre culmi, 
asemenea mușchilor unui 
corp uriaș. O singură dată 
marea conductă iese la su
prafață. La realizarea tra
versării acestei văi s-a 
muncit zi și noapte deoa
rece de ea depindea admi
terea apei la turbine.

Continuînd drumul pe 
galeria de aducțiune de la 
Valea lui Stan, trecem prin 
miezul masivului Cetățuia. 
Fiecare pas aici e grăitor. 
Fiecare metru de spațiu 
înseamnă ore și zile de 
continue bătălii cu rocile 
dure, de înfrîngere a umi
dității provocate de infil
trațiile de apă, de praful 
provenit prin sfărîmarea 
blocurilor de piatră. Ajun
gem la o răscruce, la no
dul de presiune : în jos — 
puțul de forțare cu o adîn- 
cime de 180 de metri avînd 
menirea de a crește pre
siunea apei, în sus — cas
telul de echilibru cu înăl
țimea de 143 metri. Că
derea totală a apei pînă la 
turbină este de 324 metri, 
și aceasta s-a realizat în 
inima muntelui. Totul pare 
fantastic, dar e nespus de 
real, de palpabil. Tînărul 
inginer Cornel Cutarciuc, 
ne vorbește despre munca 
depusă aici de Constantin 
Tufagiu și de alți tineri. 
Ei au montat distribuitorul 
situat la capătul puțului de 
forțare. Piesa distribuito
rului are 40 de tone și ma
nevrarea ei în condiții sub
terane, cerea eforturi su
praomenești, afară de a- 
ceasta presupunea operații 
ce nu permiteau întreru
perea procesului de pro
ducție. Acești tineri nu 
s-au odihnit pînă n-au ter
minat întreaga montare. 
Munca lor, în totalitate, a 
fost eroică așa cum e și 
întreaga lor viață. îl între
băm pe inginerul Cornel 
Cutarciuc, secretarul birou-

PRIN UZINA 
SUBTERANĂ

înălțimile cresc în adîn- 
cime, se hrănesc cu sevă 
de roci, cu ideile oameni
lor, cu pulsul transmis de 
miezul pămîntului, kilo
wații vor alerga din stîlp 
în stîlp, din munte în 
munte, vor traversa cîmpia 
asemeni unor mari păsări 

aici Rudolf Felipine, Mihai 
Ivașcu sau Gomboș Laslo. 
Primul avea o experiență 
acumulată la Sadu, Bicaz 
și Moroieni, ultimul fiind 
în posesia unei bogate fișe 
biografice în care sînt în
registrați și nouă ani la 
Bicaz. Stăm sus pe ba
rajul de la Vidraru înalt 
de 166 metri și Gomboș 
Laslo ne spune :

— La început mi-a fost 
greu, foarte greu, erau 
locuri sălbatice, pînă aici 
abia ajungea un trenuleț 
forestier. încolo nimic, 
nici-un drum. Proiectul hi
drocentralei era îndrăzneț. 
Ni se părea de domeniul 
fanteziei, să construiești o 
uzină în subteran, în ini
ma muntelui, să instalezi

lui organizației U.T.C., cum 
s-a reușit acest lucru ? 
Răspunsul este dat încet, 
grav :

— Datorită conștiinței. 
Acești tineri au știut și 
pentru ce muncesc și pen
tru cine.

Răspunsul a fost încet, 
dar munții l-au reluat prin 
galerii. L-au trecut prin 
inima lor amplificîndu-l. 
Răspunsul acesta trebuie 
să devină neapărat una din 
marile inscripții săpată pe 
Columna luminii.

Totul pare fantastic, dar 
e nespus de real, de con
cret. La puțul forțat s-a 
lucrat la patru nivele, la 
patru fronturi de lucru. 
Imaginați-vă ce înseamnă 
patru fronturi de lucru 
etajate în subteran, unde 
se face blindarea pereților 
cu tole de 40 mm grosime 
și ținînd seama de toate in
dicațiile acestui sistem veți 
avea o imagine cum nici 
regizorii de film cu toate 
artificiile lor nu o pot crea. 
O problemă importantă în 
acele zile a constituit-o și 
sudarea tolelor. Datorită 
faptului că asemenea puț 
de forțare se construia 
prima oară în țara noastră, 
nu s-a putut recomanda o 
tehnologie precisă, verifi
cată în practică. Tehnicia
nul Gh. Georgescu, condu- 
cind operațiile de sudură 
a căutat soluții noi, a con
struit dispozitive noi. Tot 
aici pe coloana puțului 
forțat și mai ales la nodul 
de presiune unde se crea 
un adevărat vîrtej subteran 
s-a evidențiat Dumitru 
Maftei, Ștefan Venter, Du
mitru Cătănoiu sau Ștefan 
Avram. Datorită muncii 
lor neobosite la 13 iulie a.c. 
s-a admis apa în aducțiu- 
nea principală, astfel îneît 
la 15 iulie s-a rotit prima 
turbină cu jumătate de 
lună înainte de termenul 
planificat. Pe Columna lu
minii chipurile lor trebuie 
să strălucească ca o răscru
ce, fiecare drum însemnînd 
dăruire totală.

nevăzute, vor pătrunde în 
sute de fabrici, în mii de 
case. Dar ei, se nasc aici, 
în uzina subterană aflată 
sub nivelul Argeșului, se 
nasc aici datorită muncii 
și inteligenței acestor oa
meni și eroi. Pentru a fi 
destul de înalți nu-i de a- 

atîtea galerii și puțuri în 
rocă dură.

Pornindu-se lucrările la 
baraj, la galeria de aduc
țiune și la excavarea spa
țiului necesar uzinei, mun
ții au fost zguduiți zi și 
noapte de forțele oameni
lor pătrunși în adîncuri. 
Sutele de tineri și vîrstnici 
care zguduiau munții din 
adîncuri aveau în inimă un 
ideal înalt de a produce 
din întuneric lumină, lu
mină pentru patrie, pen
tru semenii lor. Acest 
ideal i-a ajutat să se 
depășească pe sine, ase
menea minerilor în pia
tră, comuniști destoinici ca 
Alexandru Farcaș, Pavel 
Oțet, Augustin Duruș. Dacă

juns să coborîm doar în 
uzina subterană, ci trebuie 
să mai parcurgem niște 
adincimi, adîncimi sensi
bile, să ajungem la inima 
constructorilor acestei cen
trale electrice. Atmosferă 
de lucru. Vuiete, ecouri. 
Montorii în jurul celor pa
tru hidroagregate asam
blează piese, fac mișcări 
repezi, precise. La Hidro- 
agregatul 1 se fac probele 
în scurt circuit. Aici îl în
tâlnim pe tînărul inginer 
Valeriu Perșinaru. îl urmă
rim de două zile cuceriți 
de neastîmpărul său, de 
faptul că din zori și pînă 
după miezul nopții îl gă
sești tot timpul pe șantier.

— Mie nu-mi plac sur
prizele. ne spune, și de 
aceea cînd se va pune cen
trala în funcțiune nu vreau 
să am nici una.

Tînărul inginer răspunde 
de sectorul montaj. Naște
rea curentului electric e 
un lucru complicat și cere 
să fie pregătită cu grijă. 
Astfel își justifică „de 
parcă ar mai fi necesară o 
justificare" zilele și nop
țile petrecute în subteran. 
Convorbirea noastră deja 
scurtă este mereu între
ruptă de muncitorii care îi 
cer indicații. La hidroagre- 
gatele 3 și 4 lucrează tineri 
destoinici ca Nicolae Ciu- 
cureana, Vasile Ciuhat, Ni
colae Cantu. Ei sînt hotă- 
rîți să le dea spre funcțio
nare cu jumătate de lună 
înainte de termenul pla
nificat. Cele patru hidro
agregate vor forma patru 
izvoare de fluvii electrice. 
Inginerul Perșinaru își dă 
cascheta pe spate și în- 
conjurînd cu privirea sala 
mașinilor mărturisește :

— Montorii pe care-i 
conduc sînt oameni din- 
tr-o bucată, mulți sînt 
tineri, au învățat meseria 
aici și datorită muncii de 
răspundere din subteran 
s-au maturizat mai repede. 
A survenit o maturizare 
psihică în ce privește pu
terea de gîndire.

Din sala mașinilor cobo
rîm încă opt metri pentru 
a vedea turbinele montate 
în partea de jos a hidro- 
agregatelor. Peste tot, în 
dreapta și în stînga, sus și 
jos trec unul lîngă altul 
zeci de cabluri electrice. 
La turbina patru îl întîl- 
nim pe Grigore Petrița, un 
voinic reținut. Acum cer
cetează niște materiale de 
etanșare ce urmează să 
fie folosite la ultimele ope
rații de montare a turbi
nei. Are 13 ani pe șantiere. 
A lucrat la Bicaz și la cen
tralele de pe Bistrița. Sa
tisfacțiile acestei munci ? 
Grigore Petrița răspunde 
cu ochii seînteind.

— Punerea în funcțiune. 
Atunci se vede calitatea 
muncii depuse.

s-ar aduna întreaga canti
tate de piatră excavată, 
plămădită strat cu strat de 
mina omului, s-ar pu
tea realiza un munte 
tînăr pe care ar trebui 
săpate în literă de aur nu
mele constructorilor Hidro
centralei „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" și nu numai 
numele ci și întâmplările 
semnificative din munca 
lor. S-ar realiza astfel o 
uriașă și glorioasă colum
nă. Desigur că ea ar trebui 
denumită Columna luminii.

Afară de secvențele de
dicate constructorilor ba
rajului in care Gomboș 
Laslo trebuie să figureze

¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*

Aici se muncește meti
culos zi de zi, oră de oră, 
timp de un an sau doi pen
tru a pregăti clipele de 
rară bucurie. Ce preț imens 
au aceste clipe! Pe Co
lumna luminii montorii 
conduși de inginerul Vale
riu Perșinaru trebuie imor
talizați într-o asemenea 
clipă.

★
„Inginerul Poenaru este 

un mare intelectual". A- 
firmația nu-mi aparține, 
ci este a unui om al șan
tierelor. Este a inginerului 
Alexandru Forjă. Dar în 
primul rînd trebuie să știm 
cine este inginerul Petre 
Poenaru, vrem să aflăm da 
la. el însuși. Nu reușim. 
Zîmbește discret, cu ochii 
săi căprui, tace o clipă tră- 
gînd din țigară, apoi en
tuziasmat ne vorbește des
pre oamenii pe care-i con
duce. în mijlocul cărora lu
crează. E singurul subiect, 
care-i convine. Dar noi 
știm că la ridicarea aces
tei mărețe hidrocentrale 
s-a consumat și o imensă 
cantitate de muncă intelec
tuală. li reamintim unica 
definiție, acceptată de noi, 
dată intelectualului de că
tre scriitorul Camil Petres
cu și anume definiția în 
care se precizează că nu 
orice individ, desfășurînd o 
profesie intelectuală, este 
intelectual, ci numai unul 
care desfășoară o activitate 
de cunoaștere, care-i capa
bil de a parcurge drame 
ale cunoașterii. Ceilalți sînt 
numai „specioși ai intelec
tului".

— „Drame ale cunoaște
rii" repetă îngîndurat tînă
rul inginer, apoi tresare. 
Da, aici la construcția cen
tralei subterane aproape 
fiecare om a parcurs dra
me ale cunoașterii. Mon
tarea fiecărei piese, a fie
cărui cablu era o soluție 
nouă, deosebită de cele cu
noscute la sol.

Ne vorbește cu emoție 
despre inginerul Cornel 
Cutarciuc, despre Lucian 
Axinteanu și Dan Anto
nescu, tineri ingineri care 
au terminat facultatea în
1965. Toți trei sînt la pri
mul lor șantier. Împrejură
rile le-a forțat maturizarea 
rapidă: lucruri încredin
țate spre executare, destul 
de grele și noi, un colectiv 
ce le urmărea fiecare gest, 
ce aștepta de la ei iniția
tive în situații dificile, mă
suri hotărîte. Dan Anto
nescu și Lucian Axenteanu 
au condus montarea ca
merei de comandă a in
stalațiilor de serviciu pro
priu, precum și probe de 
punere în funcțiune. Altă
dată a survenit o modifi
care în proiect sperîndu-se 
mărirea siguranței alimen
tării cu energie. In situații 
noi, tinerii ingineri au tre-

așa cum l-am întâlnit, adi
că vesel, cu păr argintiu și 
ochi sclipitori, repetând de 
cîteva ori: „așa sîntem noi, 
constructorii, nu putem trăi 
altfel fără înălțime, fără un 
lucru care să ne ceară toa
te forțele", lîngă el fiind 
ucenicul său, tînărul Con
stantin Moraru, aici la 
primul șantier și la prima 
meserie învățată ; da, afară 
de aceste secvențe și cele 
dedicate 1 minerilor dintre 
care am amintit cîțiva mai 
sus, să încercăm a creiona 
altele strict necesare pe 
Columna luminii. Lăsăm în 
grija sculptorilor și picto
rilor de a le da fixitate, 
noi le înregistrăm, și le 
redăm în mișcare.
----------------------------------- —

buit să caute răspunsuri 
noi. Gîndirea lor a născut 
atunci zeci de ipoteze cău- 
tînd-o pe cea mai bună. 
După ce teoretic a fost re
zolvată această problemă 
s-a trecut la aplicarea ei 
în practică. Trei zile și 
două nopți au muncit in 
mijlocul oamenilor din 
echipele lui Alecu Lungu 
și Ștefan Lăzurgă. 
s-a asigurat în târftp re
cord încă o alimentare im
perios necesară cu energie 
electrică a serviciilor in
terne din subteran, astfel 
s-au parcurs „dramele cu
noașterii" în subteran.

Inginerul Cornel Cutar- 
ciuc a condus montarea 
stației de 220 kV. Cele în
vățate în facultate erau 
folositoare, dar nu de ajuns. 
Cînd nu mai reușea să se 
descurce apela la șeful 
sectorului electric, Petre 
Poenaru. Mult a avut de 
învățat de la acest confra
te, doar cu cîțiva ani mai 
în vîrstă, mai ales cînd au 
condus amîndoi montarea 
transformatorilor de 40 
MVA. Totul a durat trei 
zile și trei nopți, deoarece 
montarea nu se putea în
trerupe — altfel se bloca 
circulația în uzină. Numai 
la fazele mai ușoare rămî- 
nea cite unul timp de trei 
ore cît dura masa și som
nul lor din cele 24 de ore
ale zilei. Deci 21 de ore de 
continuă încordare, de con
tinuă gîndire. Da, acestea 
sînt adevărate „drame ale 
cunoașterii". Inginerul Pe
tre Poenaru, șeful sectoru
lui electric a schimbat solu
ția centurii, de împământe
nire, soluția dozării cablu
rilor sau a alimentării po
dului rulant. Gîndirea lui 
Petre Poenaru era mereu 
în fierbere. își ridica sin
gur probleme pentru a le 
rezolva cu greu, în nopți 
albe, pe planuri, cu rigla 
de calcul. Sau la locul de 
punere în aplicare. Trecem 
prin podul cablurilor. Sute 
și mii de cabluri sînt înși
ruite pe tavan în anume 
fel, sute și mii de cabluri 
prin care în curînd va 
alerga curentul electric. 
Toată instalația de aici 
este concepută de ingine
rul Petre Poenaru. Afir
mația despre Petre Poena
ru este viguros susținută 
de fapte. Inginerul Ale-

DRUM SPRE 
LEGENDĂ NOUĂ

Peste munți noaptea s-a 
întins încet, încet, iar acum 
compactă și înverșunată 
stăpînește culmile. Am ur
cat din subteran cu ascen
sorul. La sol, în imediata 
apropiere, lîngă stația de 
distribuție, se montează o 
instalație de făcut proba 
cablurilor de 220 kV. Mon
torii Dumitru Brebu fi Vic-

Lacul de acumulare al barajului hidrocentralei la ultima cotă

xandru Forjă, omul care 
colindă atâtea șantiere din 
țară pentru a controla ca
litatea lucrărilor își amin
tește : „Am venit o dată, în 
iarnă, aici, la Argeș, și am 
coborît în subteran. Poe
naru nu dormise de 48 de 
ore. Acum, stând rezemat 
de un zid, i s-au închis 
ochii. Dormea ușot în 
picioare, gata să tresară, 
să intervină acolo unde 
este solicitat".

Oameni și eroi, oameni 
ce nu vor putea fi răsplă
tiți pentru eforturile lor 
deosebite, pentru cantitatea 
de energie intelectuală și 
fizică consumată, în nici un 
fel decît prin dragostea 
noastră, a celorlalți oa
meni. Pe Columna luminii, 
care trebuie neapărat înăl
țată, locul acestui inginer, 
Petre Poenaru, al ingine
rilor și muncitorilor con
duși de el, înseamnă dă
ruire totală.

tor Dumitrescu din echi
pele lui Alecu Lungu aduc 
piese și le asamblează con
form indicațiilor. Se naște 
o instalație originală. Mai 
este mult de lucru. E ora 
11 noaptea și aici pot fi 
întâlniți inginerul Petre 
Poenaru și Cornel Cutar
ciuc, maistrul Rudolf Fe
lipine. Peste cîteva clipe vi

ne și șeful șantierului mon
taj inginerul Nicolae De- 
cusară. Cercetează cele 
executate pînă în prezent. 
Urmărește apoi planul. Cu 
ajutorul acestei instalații 
se va face proba cabluri
lor la o tensiune de 550 
kV, aproape de trei ori 
mai mare decît cea pentru 
care sînt destinate. Șeful 
șantierului dă dispozițiile 
pentru a doua zi: la ora 
10 se va întrerupe lucrul 
aici, pentru a se face legă
tura între stâlpul portal și 
cel terminal. Urmează alte 
măsuri spuse cu glas mol
com. Șeful șantierului, to
varășul Nicolae Decusară 
salută gînditor, apoi se 
retrage. Este vestit. A fost 
decorat cu Ordinul Muncii 
clasa I, este un om al re
zistenței și gîndirii înde
lungate. Nimic nu-l poate 
rupe de șantier.

Pe înălțimea din fa
ța centralei electrice este 
ridicat stâlpul terminal de 
înaltă tensiune. E rece, bate 
un vînt ascuțit, sus pe ba
rele stâlpului, prinși în 
carlingă lucrează montorii 
Gheorghe Ștefănescu, Ma
rin Stîlpeanu, frații Cons
tantin și Dumitru Dobre. 
Acolo, la 100 m înăl
țime, de la albia rîului ce 
unduie jos, vîntul e și mai 
aspru, aerul e mai tare în
cărcat de eter. Ei făuresc 
aripi pentru kilowații ce 
vor izvorî din uzina sub
terană. Ecourile muncii 

lor vestesc că nu peste 
mult timp se va face 
legătura în paralel cu 
centrala de la Luduș. 
Ecourile muncii lor coboară 
pînă la Curtea de Argeș, 
pînă acolo unde Ana și 
Manole au împămîntenit 
spiritul de jertfă al con
structorilor, urcă pînă la 
cetatea lui Vlad Țepeș, a- 
flată pe un vîrf de munte, 
pînă la această grăitoare 
mărturie despre vitejia po
porului român. Nu se face 
numai o legătură în para
lel cu centrala de la Lu
duș, ci se face și o legătură 
între trei legende, între 
trei, căci Hidrocentrala 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
a intrat de pe acum în le
gendă prin munca construc
torilor ei.

Ieri, în drum spre baraj, 
ridicînd ochii de la Valea 
lui Stan sus spre munte, 
am zărit o stâncă al cărui 
corp avea formă de vieta
te, de pasăre uriașă. Capul 
său de piatră era orientat 
spre zări. Prin ciocul u- 
riaș de piatră parcă se au
zea un cîntec. Nimic de mi
rare. Munții știu să-și fău
rească singuri cîntăreții pe 
măsura lor, titanică. Dar 
cîntecul pe care-l unduia 
acea uriașă pasăre de pia
tră, vorbea despre Vlad Țe
peș, despre această stâncă 
din istoria României, des
pre Ana și Manole, despre 
constructorii marii hidro
centrale. Nu, nu se face 
numai o legătură în paralel 
cu centrala de la Luduș, 
ci se face o legături între 
trei legende și așa trebuie 
si apară pe Columna lu
minii.

ION CHIRIC



!
0 Industrie 0 Agricul
tură 0 Știință 0 Indus
trie 
cui Sîmbătă Agri 

tură
0 Știință 0 Industrie
Agricultură 0 Știință

O contribuție deosebit de importantă la marile 
suceese dobîndite în înfăptuirea programului 
partidului de industrializare socialistă, de dez
voltare a agriculturii, de îmbunătățire a condi
țiilor de viață ale poporului a adus-o activitatea 
de construcții.

Epoca noastră cunoaște și în domeniul con
strucțiilor aportul tot mai însemnat al științei 
ca izvor principal al elaborării tehnicii noi. In 
prezent, orice rezolvare nouă mai importantă

în domeniul structurii construcțiilor, al tehno
logiei de execuție trebuie să aibă la bază studii 
teoretice și experimentale efectuate la un nivel 
științific corespunzător. Ca urmare, majoritatea 
noilor soluții constructive și procedee de execu
ție aplicate astăzi sînt fie în totalitate, fie par
țial, rezultatul activității de cercetare în con
strucții, care a devenit astfel, alături de activi
tatea de proiectări, o verigă nemijlocită a pro
cesului de producție.

Spre a analiza cîteva aspecte ale contribuției 
cercetătorilor în construcții la activitatea de pe 
șantiere ne-am adresat unor specialiști ai 
I.N.C.E.R.C. — Institutul de cercetări în con
strucția și economia construcțiilor — și din nnele 
unități de producție. O recentă sesiune științi
fică a I.N.C.E.R.C. ne-a oferit un bogat material, 
punct de plecare al răspunsurilor primite la an
cheta ziarului nostru pe tema eficienței econo
mice a cercetării științifice în eonstrucțit.

EFICIENTA CERCETĂRII
Cerințele 

practicii - 
obiectiv

ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII
■y •y

*

fundamental

Interviul nostru cu 
ing.

R. CONSTANTINESCU
directorul I.N.C.E.R.C.

— Tn ce fel profilul și tema
tica activității institutului pe 
eare-1 conduceți urmăresc fi
nalizarea cercetărilor în spri
jinul activității de șantier 7

t
— Profilul I.NjC.E.R.C. s-a 

extins treptat în decursul ce
lor 15 ani trecuți, atît prin a- 
bordarea unor noi domenii de 
cercetare cît și . prin comple
xitatea problemelor, astfel in
cit astăzi institutul nostru rea
lizează studii în aproape toate 
domeniile construcțiilor și eco
nomiei construcțiilor prin 
care se urmărește găsirea unor 
noi soluții constructive, teh
nologice și organizatorice la 
nivelul tehnicii mondiale, 
preocuparea de bază consti- 
tuind-o cercetările aplicative, 
dar, desfășurîndu-se totodată 
și cercetări fundamentale în 
scopul asigurării rezervei 
științifice pe baza cărora ur
mează să se rezolve în pers
pectivă noi probleme aplica
tive.

Institutul a obținut de la 
crearea sa numeroase și im
portante realizări. Se poate 
aprecia că cea mai mare parte 
a soluțiilor aplicate în acest 
interval de timp, în special la 
construcțiile civile și indus
triale. au avut în majoritatea 
cazurilor la bază și studii ale
I.N.C.E.R.C.  Unele dintre a- 
cestea reprezintă importante 
contribuții la dezvoltarea teh
nicii construcțiilor în țară și 
pe plan mondial.

— Care au fost direcțiile 
mai importante ale sprijinirii 
producției prin activitatea de 
cercetare 7

— Chiar de la înființarea 
institutului nostru, linia di
rectoare a cercetărilor a ur
mărit industrializarea și me
canizarea largă a lucrărilor. 
Cercetările efectuate de insti
tut sînt, în mare măsură, la 
baza creării de noi tipuri de 
elemente prefabricate de di
mensiuni din ce în ce mai 
mari dar și mai ușoare pe 
unitatea de suprafață precum 
și a realizării de utilaje și linii 
tehnologice pentru confecțio
narea lor ceea ce a permis și 
trecerea la tipizarea elemen
telor. La introducerea panou
rilor mari pentru construirea 
clădirilor de locuit, sistem 
constructiv larg folosit azi în 
toate centrele cu volum mare 
de construcții de locuințe,
I.N.C.E.R.C.  a adus o contri
buție importantă prin cerce
tările privind alcătuirea ele
mentelor, îmbinarea lor cît șl 
tehnologia de confecționare și 
montaj.

Am citat doar un domeniu 
al preocupărilor noastre la 
care ar trebui adăugat : stu
dierea folosirii raționale a 
materialelor d£ construcții și 
introducerea dd noi materiale 
eficiente, cu caracteristici su
perioare ; cercetarea elemen
telor de construcții prefabri
cate din beton armat și beton 
precomprimat; elaborarea și 
introducerea de noi metode 
de calcul ; dezvoltarea bazei 
normative în construcții ; a- 
plicarea metodelor matema
tice moderne în economia 
construcțiilor ș.a.

— Ce ne puteti snune des
pre eficiența economică a unor 
asemenea cercetări ?

_  Ar fi de citat foarte mul
te. mai concret toate dome
niile noastre de preocupări. 
Voi da numai cîteva exemple 
dint.r-un singur domeniu.

în urma studiilor privind 
folosirea rațională a materia
lelor de construcții și intro
ducerea de noi materiale efi
ciente cu caracteristici mo
derne s-au obținut betoane cu 
noi sortimente de cimenturi 
și agregate (cu ciment cu a- 
daos de cenușă de termocen
trală pentru lucrări în medii 
agresive și pentru betoane de 
mărci inferioare ; cu cimen
turi avînd rezistențe inițiale 
mari — R.I.M. 200, 300 și 400

— pentru accelerarea deco- 
frării betoanelor netratate 
termic și pentru scurtarea ci
clului de tratare termică a 
elementelor în industria pre
fabricatelor ; betoane cu zgură 
expandată și cu granulit, pen
tru reducerea greutății ele
mentelor de construcție șl 
pentru lărgirea gamei de so
luții de pereți și acoperișuri
— terase).

Pentru reducerea consumu
lui specific de oțel-beton, 
I.N.C.E.R.C. a inițiat de mai 
mulți ani Introducerea în fa
bricație a noilor tipuri de oțe
luri eu caracteristici superi
oare.

In scopul eliminării tencu
ielilor la finisarea exterioară a 
clădirilor s-au studiat și apli
cat pe scară largă noi sisteme 
de vopsitorii pe bază de ma
teriale din polimeri sintetici 
care se pot aplica direct pe 
suprafețele de beton ale con
strucțiilor din panouri mari 
sau ale celor executate în co- 
fraje glisante, avînd calitatea 
de a fi permeabile la vapori, 
practic impermeabile la apă 
șl de a rezista la alcalinitatea 
betonului fără șă șe cojească. 
De asemenea, în scopul reali
zării finisajelor pe cale Indus
trială, în fabricile de prefa
bricate s-au cercetat și stabi
lit procedeele de aplicare în 
construcții a placajelor din 
plăci ceramice smălțuite di
rect pe fața panourilor mari 
de beton.

— Care sînt principalele ne
ajunsuri ale activității de cer
cetare împotriva cărora consi
derați necesar să se îndrepte 
și eforturile I.N.C.E.R.C. ?

— Ele au fost subliniate cu 
toată claritatea la Consfătui
rea pe țară a lucrătorilor din 
construcții. în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceausescu 
se criticau tendințele de gi
gantism care și-au făcut loc 
în proiectare și construcții și 
care au ridicat în mod neius- 
tificat valoarea construcțiilor, 
diminuînd eficacitatea eco
nomică a investițiilor. De ase
menea, în ceea ce privește 
construcția de locuințe s-a 
criticat fenomenul de mono
tonie arhitecturală. liDsa de 
varietate în ce privește înăl
țimea clădirilor, tratarea fa
țadelor, materialele folosite, 
modul de așezare a blocurilor, 
ceea ce a dus la șablonizarea 
în special a marilor ansam
bluri. S-au scos la iveală, de 
asemenea, deficiente în alcă
tuirea documentațiilor. în ne- 
realizarea unor indicatori. în 
organizarea muncii pe șantier, 
productivitatea și calitatea 
muncii, prețul de cost.

Toate acestea privesc în 
mod direct și activitatea insti
tutului nostru care-și concen
trează eforturile pentru înlă
turarea unor asemenea defi
ciențe.

— Care sînt direcțiile prin
cipale ale activității de viitor 
a I.N.C.E.R.C. și ce loc ocupă 
în cadrul lor problema eficien
ței ?

— Criteriul principal de 
orientare a activității de cerce
tare în anii ce urmează va fi 
eficiența, prin care înțelegem : 
rezolvarea unor teme a căror 
urgentă, o impune practica îi 
cu aplicabilitate imediată, în 
primul rînd pentru realizarea 
de economii care să permită o 
folosire intensivă a fondurilor 
de investiții; dezvoltarea cer
cetării fundamentale, care să 
ofere perspectiva certă, cea 
mai rațională, a evoluției. teh
nicii în construcții; accelera
rea ritmului cercetărilor, 
scurtarea termenelor de intro
ducere în producție a rezul
tatelor pozitive.

Pe lingă continuarea și îm
bogățirea cercetărilor din do
menii mai vechi de preocupări 
— amintite mai înainte — 
I.N.C.E.R.C. va avea de rezol
vat în cincinal teme legate de 
dezvoltarea teoriei și calculu
lui construcțiilor, perfecționa
rea sistemelor de fundare, îm
bunătățirea 
betoanelor și 
laborarea și

caracteristicilor 
armaturilor, e- 
experimentarea 

de noi structuri și elemente de 
construcții, studii în vederea 
realizării de noi sisteme de 
finisaje și izolări, măsuri pen-

Intr-unui din laboratoarele Institutului de cercetări de construcții Foto i O. PLEC AN

ficacitatea activității de cer

PREDECESORI Șl CONTIN,,ATnol

împletirea științei și tehnicii cu activita
tea productivă constituie, prin excelență, o 
trăsătură esențială a construcțiilor contem
porane de o amploare fără precedent.

Dezvoltarea impetuoasă a construcțiilor în 
anii puterii populare a pus pe prim plan 
problema studiilor și cercetărilor științifice, 
în acest domeniu. Odată cu începutul 
primului plan cincinal, învingindu-se nu 
puține dificultăți a fost creat nucleul actua
lului Institut de cercetări în construcții. Nu
mai în ultimul șesenal, I.N.C.E.R.C. a fost do
tat cu utilaje și aparatură de laborator în va
loare de circa 20 milioane lei. în prezent, 
institutul numără 240 de cercetători, cu circa 
30 la sută mai mulți decit în I960 ; dintre ei 
11 au titlul de doctor in științe tehnice, iar

20 sînt doctoranzi. Cercetători români în 
domeniul construcțiilor sînt apreciați și 
peste hotare. La un recent congres de specia
litate de la Londra am avut bucuria de a 
afla că cercetătorii englezi își bazează stu
diile în problemele constructive ale turnuri
lor de răcire pe unele soluții românești.

Chezășia succesului cu care specialiștii de 
azi continuă valoroasele tradiții ale unor pre
decesori ca ANGHEL SALIGNY, ELIE 
RADU, ANDREI IOACHIMESCU, GHEOR- 
GHE FILIPESCU, o constituie indispensabila 
îțnpletire a cercetării cu activitatea de con
strucții, strădania pentru o cît mai înaltă efi
ciență practică a spiritului ei de investigație 
și inovație.

tru protecția anticorosivă, 
perfecționarea sistemelor și 
materialelor de instalații, me
canizarea lucrărilor de con
strucții montaj.

Izvoarele 
tehnicii 
curente

Ing. D. STATE
cercetător la I.N.C.E.R.C. :

Unul din domeniile con
strucțiilor în care a devenit 
cel mai evident că cercetarea 
este în epoca noastră izvorul 
principal al elaborării tehnicii 
noi este . acela al betonului 
precomprimat : principalele
soluții constructive, procedee 
de precomprimare, inclusiv u- 
tilajele folosite, metode de 
calcul, toate aflate la nivelul 
tehnicii actuale, au fost crea
te în cadrul activității de cer
cetare.

Începută în 1958—1959, pro
ducția în țara noastră a ele
mentelor din beton precom
primat de mare serie a cunos
cut o dezvoltare deosebită, a- 
jungînd la un volum de circa 
180 000 m.c. anual, cu conse
cințe deosebite asupra econo
micității și calității construc
țiilor. Numai în ultimii ani 
s-au realizat peste 1 000 000 m2 
hale industriale tip cu acope
rișuri de beton precomprimat.

Contribuția I.N.C.E.R.C. a 
fost concretizată prin realizări 
cum sînt : studierea și încer
carea diferitelor tipuri de 
planșee prefabricate, studierea 
și experimentarea realizării 
clădirilor de locuit din pa
nouri mari, elaborarea cata
loagelor de prefabricate. în 
ultimii ani cercetările în do
meniul urefabricării. clemente
lor de beton armat au cunos

acad. AUREL BELEȘ

cut o mai mare extindere ți 
diversificare.

în ceea ce privește tehno
logia producției., industriale a 
prefabricatelor cercetările s->au 
referit în principal la studie
rea tehnologiei elementelor ti
pizate de.mare Serie și- îrigpe- 
cial a panourilor mari pentru 
construcții de locuințe si a 
fișiilor cu goluri pentru plan
șee cave constituie peste 50 la 
sută din volumul producției 
industriale de prefabricate. 
Pentru organizarea- producției 
de panpuri s-a studiai la 
I.N.C.E.R.C. linia tehnologică p 
unui pojigon mobil. Tehnolor 
gia preconizată pentru, produ
cerea fjșiilor cu goluri, a fosț 
experirpentată la IPB Turda ; 
confirmarea rezultatelor de la
borator a permis recomanda
rea de către I.N.C.E.R.C. . a 
acestei tehnologii.

Legile 
modernizării
Ing. 1 AURIAN

de la Institutul de Construcții:

Dezvoltarea metodelor ma
tematice moderne, a ciberne
ticii și perfecționarea calcula
toarelor electronice au creat 
condițiile pentru rezolvarea la 
un nivel superior a unor com- 
plexe-probleme privind atît 
problemele de planificare șj 
conducere cît și cale propriu- 
zise de producție. Au fost ast
fel alcătuite colective de spe
cialiști în probleme de plani
ficare (econometrie),_ pentru 
studii de optimizare (cercetări 
operaționale), pentru studii de 
proiectare și ăutOmătizăr'e a 
calculelor administrative în 
construcții.

Să luăm ca exemplu aplica
rea programării liniare. Prin 
elaborarea algoritmului de cal
cul și întocmirea programului 

■ pentru calculatori se pot re
zolva rapid complexe-proble- 
me de optimizare, adică de a- 
lefiere a celej mai bune soluții 
dintre mai multe variante po
sibile. După primele studii ex
perimentale, începînd din 1964 
s-au realizat aplicații efective 
cum a fost elaborarea planu
lui optim de transport ă pro
duselor de balastieră la 
T.R.C.L. București. Prin apli
carea metodei's-au obținut 
economii de 3,5 la sută, res
pectiv 220 000 lei față de solu
ția ce urma să fie aplicată.

Trebuie Să recunoaștem însă 
că pîriă în prezent aplicarea 
acestor1 metode este insuficient 
generalizată și tnăi avem foar
te' multe de făcut In1 această 
direcție.

Un imperativ:
J-

folosirea 
potențialului 

științific 
de pe șantiere

Ing. I. LUCA
de la Trustul I-eonstrucțit:

Noi,(specialiștii de pe șantie
rele de construcții, putem a- 
precia cel mal bine, cred, e- 

cetare. Și putem spune că 
I.N.C.E.R.C. a adus un aport- 
însemnat la ridicarea produc-
tivității și calității activitățile 
de construcții, eromovind teh-
nica nouă prin studii bazate 
pe cerințele cele mal strin
gente ale practicii.

Aș putea aminti, în acest 
sens, colectivele secțiilor de fi
nisare, coroziune, izolații și 
mase plastice care ne-au aju
tat îndeaproape ori de cîtș ori 
au apărut probleme impuse de 
producție. Oricine știe cît de 
însemnată este contribuția 
I.N.C.E.R.C. la mecanizarea lu
crărilor de construcție. în ac- 
țunea de asimilare de noi ma
șini și utilaje de construcții a 
fost elaborat un număr în
semnat de studii tehnico-eco- 
nomice pentru fundamentarea 
asimilării, s-au realizat pro- 

* iecte și s-au experimentat 
prototipuri trăgînd concluziile 
în vederea omologării lor.

Noi, cei de pe șantiere, sim
țim totodată nevoia unui spri
jin mai mare al cercetării 
științifice. Este necesar, cred, 
să se grăbească ritmul cerce
tării și mai ales al valorifică
rii ei, concentrînd tematica de 

‘ studii pe teme mai puține dar 
mai importante, de cea fnai 
stringentă actualitate. Apei, 
simțim nevoia de. a fi mai 
mult ajutați în organizarea 
științifică a complexei activi
tăți de pe șantiere. Numai prin 
introducerea unor metode 
științifice, operative, de ur
mărire și stimulare a cuantu
mului de muncă, printr-o nor
mare justă, printr-o planifi
care riguroasă a lucrărilor în 
toate fazele vom asigura în
deplinirea sarcinilor de creș
tere a productivității muncii 
și reducere a prețului de cost.

. Dezvoltarea mai largă a 
cercetării științifice în con
strucții-impune, credem, o mai 
largă folosire a potențialului 
de gîndire științifică de pe 
șantiere. Se impune în acest
sens coordonarea în viitor de 
către I.N.C.E.R.C. a unei rețele 
de laboratoare cu caracter uzi
nal (Ia unitățile de construcții 
și la fabricile de prefabricate) 
și departamental ca și de uni
tăți de experimentare care să 
preia o bună parte din proble
mele de cercetare aplicativă 
prin angrenarea în munca 
științifică a inginerilor și teh
nicienilor din organizațiile de 
execuție, mai ales din cele 
specializate. Formarea pe lin
gă I.N.C.E.R.C. a unor colec
tive de «pecialiști din proiec
tare și execuție care să dez
bată temele de cercetare să-și 
aducă aportul în clarificarea 
soluțiilor și la aplicarea lor în 
practică ar fi, de asemenea, 
binevenită.

Un cumul
de sarcini

Ing. DIMA ȘTEFAN 
de la Ministerul Industriei 

Construcțiilor :

Datorită activității depuse 
de cercetători, institutul s-a 
situat în fruntea multor ac
țiuni pe care noi, din sectorul 
de execuție, le-am simțit în 
mod concret, dintre care se re
liefează în special acelea de 
promovare a betonului pre
comprimat, a construcțiilor 
din panouri mari, a introdu
cerii metodelor de organizare 
științifică a producției (fișe 
tehnologice pentru mecaniza
rea complexă a lucrărilor de 
construcție, instrucțiuni și 
proiecte directive pentru or
ganizarea lucrărilor de flux și 
pentru aplicarea metodei „dru
mului critic") și altele.

Rezultate meritorii s-au ob
ținut și în studierea și expe
rimentarea de utilaje noi, de 
materiale noi și eficiente pen
tru finisaje și instalații.

Făcînd însă un bilanț mai 
cuprinzător, trebuie să scoatem 
în evidentă pe lingă rezulta
tele pozitive și acele probleme 
în care celelalte sectoare de 
activitate din construcții, pro
iectarea și execuția, așteaptă 
de la institutul de cercetări 
o rezolvare mai cuprinzătoare, 
mal adîncă și mai operativă.

Vom ridica astfel problema 
promovării continue de ele
mente noi de prefabricate, ac
țiune în care și institutul de 
cercetări și multe institute de 
proiectare și unitățile de pre- 
fabricare și de construcții- 

Din numărul foarte mare de asistențe tehnice date de 
I.N.C.E.R.C., care reprezintă o contribuție directă a institu
tului în realizarea construcțiilor, cităm :

— pentru punerea la punct a tehnologiei de confecționare 
a panourilor mari la primele unități care au aplicat acest 
sistem : întreprinderea de prefabricate Progresul și prima 
unitate de tip poligon din țară — poligonul Grivița roșie ;

— pentru executarea majorității lucrărilor din beton pre- 
comprimat din țară, din care se pot cita : halele industriale 
de la combinatele de industrializarea lemnului de la Blaj, 
Gherla, Pitești, Suceava, Rădăuți etc. Combinatele chimice 
de la Brăila și București, podurile de șosea de la Tg. Mureș. 
București (Pantelimon și Bordei), Ilia etc., viaductele de la
Palas și Bacău etc. ;

— pentru punerea în funcțiune a liniilor tehnologice de 
elemente din beton precomprimat de mare serie la fabricile 
de prefabricate : stilpi Lea, panouri de grinzi arc și ferme 
stilpi pentru spaliere de vie etc. ;

— pentru Introducerea în producție a primei linii tehnolo
gice moderne de confecționare a fișiilor cu goluri in tipare 
încălzitoare la întreprinderea de prefabricate Turda :

— pentru introducerea metodelor de încercare nedistruc- 
tivă a betonului la Trustul 5 Brașov, la trusturile regionale 
Iași și Maramureș, la Fabrica de prefabricate Constanța, la 
laboratoarele centrale ale Ministerului Industriei Chimice și 
Sfatului popular al orașului București etc.

montaj au merite Importanta 
Nu putem să nu relevăm eă în 
această acțiune lipsește însă în 
momentul de față o linie di
rectoare care să permită c« 
eforturile cercetării, proiectă
rii și execuției să fie sincro
nizate.

Pînă de curînd toate elemen
tele prefabricate în fabrici 
erau plafonate la 51 greutate, 
elementele mai grele realizîn- 
du-se pe șantier prin asam
blare, prin precomprimare. De 
cîțiva ani există însă tendința 
realizării de elemente mal 
mari (18—24 m deschidere) și 
mai grele (10—151) care față 
de dotația existentă și de uti
lajele care se produc în țară 
pun probleme dificile atît în 
fabricile de prefabricate, cît 
mai ales în timpul transpor
tului de la fabrici la șantier* 
și în Interiorul șantierelor. 
Este indicat a ae merge pe a- 
ceastă linie? Considerăm că 
la această problemă Institutul 
de cercetări ar fi trebuit și tn 
orice caz trebuie să răspundă 
cît mai repede.

O sită acțiune începută aste 
aceea a dotării unităților de 
construcții eu scule, dispositi
ve și utilaje de mică mecani
zare. Deși și în acest domeniu 
s-au făcut unele progrese, con
siderăm că sînt eu totul Insu
ficiente față de amploarea si 
importanța problemei.

între procesele de lucru cu 
consum mare de muncă unu! 
care nu și-a găsit o rezolvare 
eficientă este acela al descăr
cării pe șantiere a agregate
lor pentru betoane. Sînt multe 
soluții propuse, dar nici una 
aplicată, datorită, în primul 
rînd, faptului că nu țin seama 
de condițiile obiective în care 
trebuie să se desfășoare acest 
proces : ineficienta economică 
a unor amenajări stabile, ca
pacitatea mare necesară pen
tru a descărca în timp scurt 
și pe un front redus cantități 
foarte mari, în mai multe 
sorturi etc. Institutul de cer
cetări a reușit să rezolve mul
te probleme importante pentru 
ramura de construcții-montaj. 
Trebuie să subliniem însă că 
pentru mărirea eficientei cer
cetărilor și pentru grăbirea a- 
plicării în practică a rezulta
telor lor este de primă impor
tantă să existe o strînsă cola
borare între cercetare, proiec
tare și execuție, aspect care 
a fost în unele eazuri neglijat 
în perioada care a trecut. Pen
tru aceasta ne propunem ca, 
împreună cu cei din execuție, 
să căutăm cele mal adecvate 
forme de colaborare. Ceea ce 
va contribui fără nici o în
doială la antrenarea într-o 
mai mare măsură a organelor 
de execuție și în finalizarea și 
valorificarea rezultatelor cer
cetărilor.
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CONCURSUL DE ADMITERE 
la liceele industriale, agricole 

și economice
(sesiunea de toamnă)

Primirea la C. C. al P. C. R. Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul extraordinar

a delegației de activiști ai P.C.U.S.
Vineri, 19 august, tovarășul Ale

xandru Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai P.C.U.S., condusă de tova
rășul V. M. Bușuev, șeful Secției 
Industrie Chimică a C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., ne 
vizitează țara în cadrul unui schimb 
de experiență.

La primire au luat parte tovarășii 
Aldea Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, membru supleant

al C.C. al P.C.R., șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Aurel Groapă, ad
junct al ministrului industriei chi
mice.

A participat tovarășul A. V. Ba
sov, ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

în aceeași zi, la amiază, tovarășul 
Alexandru Drăghici împreună cu 
tovarășul Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R., au oferit o masă to
vărășească în cinstea delegației.

și plenipotențiar al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare in Republica 

Socialistă România

La 19 august 1966, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Tayeb Boulharouf, 
care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

Cu acest prilej au rostit cuvîntărl, 
ambasadorul Tayeb Boulharouf și pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chivu Stoica.

(Agerpres)

în continuarea vi
zitei pe care o fac 
în țara noastră 
membrii delegației 
Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria, 
condusă de prof, 
ing. G. I. Brankov, 
președintele Comi
siei permanente 
pentru construcții, 
arhitectură și sis
tematizare a Adu
nării Populare, în
soțită de prof. dr. 
ing. Tudor Ionescu, 
deputat în Marea 
Adunare Națională, 
și de Atanas Gheor- 
ghiev, secretar al 
ambasadei R. P. 
Bulgaria la Bucu
rești, au. fost, vineri 
dimineața oaspeții 
cooperatorilor din 
Hărman, regiunea 
Brașov.

La sosire au fost 
întîmpinați de Au
gustin Coarea, pre
ședintele Uniunii re
gionale a coopera
tivelor agricole de 
producție, Stelian 
Vătafu, vicepre
ședinte al Consiliu
lui agricol regional, 
Ion Gîrceag, pre
ședintele cooperati
vei, de cooperatori.

J

Ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, a acceptat invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii Italia, 
Amint.ore Fanfani, de a face o vizită 
oficială în Italia.

Vizita va avea loc în perioada 5—7 
septembrie 1966.

(Agerpres)

In Editura Politică

au apărut:

Maurul și Generalul 
Amintiri despre Marx 

și Engels
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Teorie și Metodă 
în Științele sociale vol. II 

Cercetarea sociologică

320 pag. 10 lei.

ACTUALITATEA I. Concursul de admitere la liceele Industriale, agricole și 
economice — cursuri de zi, în vederea ocupării locurilor 
prevăzute pentru sesiunea de toamnă, precum și Ia liceele 
industriale și economice — cursuri serale, se va ține — așa 
cum s-a mai anunțat — între 1—7 septembrie a.c.

II. In afara liceelor la care s-a ținut concurs de admitere 
în sesiunea de vară și Ia care s-au prevăzut locuri pentru 
sesiunea de toamnă, concursul de admitere la cursurile de zi 
se țin și la următoarele licee :

Expoziție de fotografii de presă: 

„România pe treptele 

cincinalului * 1966"

în continuare, par
lamentarii bulgari 
au vizitat Uzina 
„Tractorul".

După-amiază de
legația bulgară a 
vizitat Biserica Nea
gră, cartierul de 
locuințe „Steagul 
Roșu" și gara nouă.

Ambasadorul U- 
niunii Sovietice la 
București, A. V. 
Basov, a oferit vi
neri după-amiază 
un cocteil cu pri
lejul vizitei în țara 
noastră a unei dele
gații de ziariști so
vietici, condusă de 
B. I. Ivanov, redac
tor șef adjunct al 
revistei „Ogoniok" 
și "secretar al condu
cerii Uniunii Ziariș
tilor din U.R.S.S.

Au luat parte re
dactori șefi și alte 
cadre de conducere 
din presa centrală, 
membri ai conduce
rii Uniunii ziariș
tilor, funcționari 
superiori din Mi
nisterul Afacerilor 
Externe.

PREGĂTESC
RECOLTA
ANULUI 1967

în întreaga țară, potrivit datelor cen
tralizate la Consiliul Superior al Agri
culturii, pînă la 18 august au fost arate 
2 200 000 hectare, ceea ce reprezintă 75 
la sută din suprafața prevăzută. Com
parativ cu aceeași perioadă a anului 
trecut, au fost arate mai mult cu a- 
proape 400 000 hectare.

Din întreaga suprafață arată, pe 
780 000 ha.a-au făcut și celelalte lucrări 
de pregătire a solului pentru insămin- 
țările de toamnă.

După cum apreciază specialiștii, în 
toate regiunile sînt condiții bune pen
tru grăbirea arăturilor și executarea 
unor lucrări de calitate, atît datorită 
creșterii numărului de tractoare, cît și 
umidității solului.

La sediul Uniunii 
Ziariștilor s-a des
chis vineri la amia
ză, sub auspiciile 
Asociației fotore
porterilor din ca
drul Uniunii, expo
ziția de fotografii 
de presă : „România 
pe treptele cincina
lului — 1966".

Cuvîntul de des
chidere a fost rostit 
de Nestor Ignat, 
președintele Uniu
nii Ziariștilor.

*¥★¥*.¥*¥*¥★¥*¥**¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥
Mondialele de caiac - canoe

Canotorii români in semifinale și finale
Vineri, pe un timp ideal, au 

început pe lacul Griinau din 
apropiere de Berlin întrece
rile celei de-a 7-a ediții a 
campionatelor mondiale de 
caiac-canoe la care participă 
peste 500 de sportivi repre- 
zentînd 24 de țări. în preli
minariile diferitelor probe, 
sportivii români au reușit să 
obțină calificarea pentru semi
finalele sau finalele competi
ției programate astăzi și du
minică. Campionul mondial A. 
Vernescu a cîștigat seria sa 

la caiac simplu (500 m) reali- 
zînd 1’49” 5/10. Șt. Pocora s-a 
clasat pe primul loc la caiac 
(1 000 m) fiind cronometrat în 
3’54” 6.T0, obținînd și el drep
tul de a evolua în semifinale. 
Pentru finala probei de caiac 
(500 m), s-a calificat Valen
tina Serghei, clasată pe locul 
trei în seria sa. Igor Lipalit a 
ocupat locul doi la canoe 
(1 000 m) în seria respectivă 
și va participa la finală. Pen
tru semifinalele probei de 
caiac (dublu) — 500 m și 1 000

Expoziția cuprin
de peste 150 de 
imagini care înfăți- 
-șează obiective in
dustriale, realizări 

*dinfagricultură, din 
activitatea social- 
culturală și sporti
vă, aspecte din 
viața poporului nos
tru,

In fotografie : Aspect 
de la expoziție

m — s-a calificat și echipajul 
României alcătuit din Ver
nescu—Sciotnic. Echipajul Ca- 
labiciov—Covaliov, a cîștigat 
seria a 3-a la canoe dublu 
(1 000 m). De asemenea, echi
pajul feminin al României a 
obținut calificarea în proba de 
caiac (500 m).

Pînă în prezent sportivii 
români sînt calificați în toate 
probele incluse în programul 
campionatului,

(Agerpres)

1. Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — Arad, 
str. Săvinești nr. 6. Specialita
tea : tehnologia construcțiilor 
de mașini. 2. Liceul industrial 

I de chimie Turnu Măgurele, 
str. 23 August nr. 3. Speciali
tățile : tehnologie chimică or
ganică ; utilaje în industria 
chimică. 3. Liceul industrial 
de construcții Cluj, str. Arma
ta Roșie nr. 74. Specialitățile : 
construcții civile și industria^ 
le ; instalații tehnico-edilitare 
și în construcții ; materiale de 
construcții. 4. Liceul industrial 
de construcții — Oradea, str, 
Păltinișului nr. 1. Specialități
le : construcții civile și in
dustriale ; instalații tehnico- 
edilitare și în construcții, 5, 
Liceul industrial de construer 
ții — Constanța, str. Tomis 
nr. 153. Specialitatea : con
strucții civile și industriale.
6. Liceul agricol — Cernavo
dă. Specialitățile : îmbunătă
țiri funciare ; culturi irigate.
7. Liceul industrial de chimie 
— Iași, str. C. Negruzzi nr. 46. 
Specialitatea : tehnologie chi
mică organică. 8. Liceul in
dustrial de construcții — Iași, 
str. Sărăriei nr. 189. Speciali
tățile : construcții civile și in
dustriale ; instalații tehnico ■ 
edilitare și în construcții. 9. 
Liceul industrial forestier — 
Sighetul Marmației, str. Mihai 
Roșu nr. 1. Specialitatea : ex
ploatări, construcții și trans
porturi forestiere. 10. Liceul 
industrial de construcții — Tg. 
Mureș, str. Victor Babeș nr. 11. 
Specialitatea : construcții civile 
și industriale. 11. Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini — Craiova, str. Silozului 
nr. 220. Specialitățile : tehnolo
gia construcțiilor de mașini; 
mașini și aparate electrice. 12. 
Liceul economic — Suceava 
(funcționează în localul Liceu
lui nr. 3). Specialitatea: planifi- 
care-contabilitate. 13. Liceul 
industrial de construcții — 
București, str. Drumul Mur
gului nr. 105—110, Raionul T. 
Vladimirescu. Specialitățile: 
construcții civile și industria
le ; instalații tehnico-edilitare 
și în construcții. 14. Liceul 
economic — Odorhei (funcțio
nează în localul fostei școli 
pedagogice). Specialitatea: 
planificare-contabilitate. 15. 
Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Ploiești 
(funcționează în localul Liceu
lui nr. 6). Specialitatea : teh
nologia construcțiilor de ma
șini.

III. Liceele industriale și 
economice la care se va ține 
concurs de admitere pentru 
cursurile serale sînt urmă

toarele :
REGIUNEA ARGEȘ

1. Liceul industrial de chi
mie — Pitești, str. Mircea 
Vodă nr. 42. Specialitatea : 
tehnologie chimică organică.
2. Liceul economic — Pitești 
(funcționează în localul școlii 
generale nr. 5). Specialitatea : 
planificare-contabilitate. 3. Li
ceul economic — Rm. Vîlcea 
(funcționează în localul Liceu
lui nr. 2). Specialitatea : pla
nificare-contabilitate.

REGIUNEA BACĂU
4. Liceul industrial de chi

mie Piatra Neamț, str. Vic
toriei nr. 156. Specialitatea : 
tehnologie chimică organică.
5. Liceul industrial de chimie 
— Orașul Glieorghe Gheor- 
ghiu-Dej (funcționează în lo

calul grupului școlar chimie). 
Specialitatea : aparate de mă
sură și automatizări în indus
tria chimică. 6. Liceul econo
mic — Bacău (funcționează în 
localul școlii generale nr. 10). 
Speciailtatea : planificare-con
tabilitate.

REGIUNEA BANAT
7. Liceul industrial pentru 

construcții de mașini — Arad, 
str. Săvinești nr. 6. Speciali
tatea : tehnologia construcții
lor de mașini. 8. Liceul indus
trial pentru construcții de 
mașini — Timișoara, B-dUl 23 
August nr. 15. Specialitatea: 
tehnologia construcțiilor de 
mașini. 9. Liceul economic — 
Timișoara, str. Simion Bărnu- 
țiu nr. 9. Specialitatea : plani- 
^icare-contabilitate. 10. Ljceul 
economie r~ Arad (funcțio
nează în localul liceului nr. 5). 
Specialitatea : planificare-con
tabilitate.

REGIUNEA BRAȘOV
11. Liceul industrial pentru 

construcții de mașini — Bra
șov. str. Turnului nr. 1. Spe
cialitatea: tehnologia construc
țiilor de mașini. 12. Liceul in
dustrial energetic — Sibiu, 
str. Dr. Rațiu nr. 7—9. Spe
cialitatea electro - energetică. 
13. Liceul economic — Bra- I 
șov, str. Lungă nr. 198. Spe
cialitatea : planificare-conta
bilitate. 14. Liceul economic 
—Brașov (funcționează în lo
ialul liceului nr. 1). Specia
litatea : planificare-contabilL 
tate. 15. Liceul economic — 
Brașov, str. Alexandru Pe- 
tofi nr. 17. Specialitatea: 
merceologie. 16. Liceul econo
mic — Sibiu (funcționează în 
localul liceului nr. 3). Specia
litatea : planificare-contabili
tate.

REGIUNEA BUCUREȘTI
17. Liceul economic — Ro

șiori de Vede (funcționează în 
localul liceului nr. 1). Specia
litatea : planificare-contabili
tate. 18. Liceul economic — 
Călărași (funcționează în loca
lul liceului nr. 2). Specialita
tea : planificare-contabilitate.

REGIUNEA CLUJ
19. Liceul industrial energe

tic, str. Giordano Bruno nr. 
46. Snecialitatea : electro-ener- 
getică. 20. Liceul economic — 
Cluj, str. 1 Mai nr. 19. Specia
litatea : planificare-contabili
tate. 21. Liceul economic — 
Cluj, str. Decebal nr. 2. Spe
cialitatea : merceologie. 22. Li
ceul economic — Dej, str. 
Avram Iancu nr. 1. Speciali
tatea : planificare-contabili
tate.

REGIUNEA CRIȘANA
23. Liceul industrial pentru 

construcții de mașini — Ora
dea, str. Păltinișului nf. 1. 
Specialitatea : tehnologia con
strucțiilor de mașini. 24. Li
ceul economic — Oradea 
(funcționează în localul liceu
lui nr. 5, Calea Clujului nr. 
66). Specialitatea : planificare- 
contabilitate.

REGIUNEA GALAȚI
25. Liceul industrial meta

lurgic — Galați (funcționează 
în localul liceului nr. 1). Spe
cialitățile : acționări și auto
matizări în siderurgie ; ter- 
motehnica proceselor siderur
gice. 26. Liceul economic — 
Galați (funcționează în loca

lul școlii generale nr. 6). Spe
cialitatea : planificare-contabi
litate. 2.7. Liceul economic — 
Brăila, str. Bolintineanu nr. 
16. Specialitatea : planificare- 
contabilitate. 28. Liceul econo
mic — Focșani (funcționează 
în localul Liceului „Unirea". 
Specialitatea : planificare-con
tabilitate.

REGIUNEA HUNEDOARA
29. Liceul industrial meta

lurgic — Hunedoara, str. 23 
August nr. 1. Specialitățile : 
termotehnica proceselor side
rurgice ; acționări și automati
zări în siderurgie.

REGIUNEA IAȘI
30. Liceul industrial energe

tic — Iași (funcționează în 
localul școlii generale nr. 17, 
str. Păcurari nr. 178). Specia
litățile: electro-energetică: me- 
cano-energetică. 31. Liceul eco
nomic — Iași, str. Sărăriei nr. 
35. Specialitatea : planificare- 
contabilitate.

REGIUNEA MARAMUREȘ
32. Liceul industrial pentru 

construcții de mașini — Satu 
Mare, str,1 Mihai Eminescu 
nr. 1. Specialitatea : tehnolo
gia construcțiilor de mașini. 

. 33. Liceul economic — Satu 
' Mare (funcționează în localul 
școlii generale nr. 8, ștr. Ște
fan cel Mare nr. 5). Specialita-• 
tea : planificare-contabilitate.
34. Liceul economic — Baia 
Mare, str. Progresului nr. 45. 
Specialitatea : planificare-con
tabilitate.

REGIUNEA 
MURES-AUTONOMĂ 

MAGHIARA
35. Liceul industrial pențru 

construcții de mașini — Tg. 
Mureș, str. Suceava nr. 7 Spe
cialitatea: tehnologia construc
țiilor de mașini. 36. Liceul e- 
conomic — Tg. Mureș, str. Su
ceava nr, 7. Specialitatea: 
planificare-contabilitate.

REGIUNEA OLTENIA
37. Liceul industrial energe

tic — Craiova (funcționează 
în localul liceului nr. 4, car
tierul Brazda lui Novac). Spe
cialitatea : mecano-energetică.
38. Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — Cra
iova, str. Silozului nr. 220. Spe
cialitatea : mașini și aparate 
electrice. 39. Liceul industrial 
de chimie — Craiova, str. Cor- 
nițoiu nr. 28. Specialitatea : 
tehnologie chimică organică. 
40. Liceul economic — Craio
va, Calea Brestei nr. 12. Spe
cialitatea merceologie. 41. Li
ceul economic — Craiova 
(funcționează în localul liceu
lui nr. 3). Specialitatea : pla
nificare-contabilitate. 42. Li
ceul economic — Turnu Se
verin (funcționează în localul 
liceului nr. 3). Specialitatea : 
planificare-contabilitate. 43. 
Liceul economic — Tg. Jiu 
(funcționează în localul liceu
lui nr. 1). Specialitatea : pla- 
planificare-contabilitate.

REGIUNEA PLOIEȘTI
44. Liceul industrial de pe

trol — Ploiești, B-dul Petro
lului nr. 59. Specialitatea : 
prelucrarea țițeiului. 45. Li
ceul economic — Ploiești 
(funcționează în localul șco
lii generale nr. 17). Speciali
tatea : planificare-contabili
tate. 46. Liceul economic — 
Buzău (funcționează în localul 
lițeului nr. 2). Specialitatea : 
planificare-contabilitate. 47. 
Liceul economic — Tîrgoviște 
(funcționează în localul liceu
lui nr. 3). Specialitatea : plani- 
fieare-contabilitate.

REGIUNEA SUCEAVA
48. Liceul economic — Su

ceava (funcționează în localul 

liceului nr. 3). Specialitatea ! 
planificare-contabilitate.

ORAȘUL BUCUREȘTI
49. Liceul industrial pentru 

construcții de mașini (func
ționează în localul școlii ge
nerale nr. 81, str. Nerva Tra
ian nr. 33, Raionul T. Vladi
mirescu). Specialitatea : tehno
logia construcțiilor de mașini
50. Liceul industrial energetic 
(funcționează în localul școlii 
generale nr. 81, str. Nerva 
Traian nr. 33," Raionul T, Vla
dimirescu). Specialitatea: elec
tro-energetică. 51. Liceul eco
nomic, Calea Griviței nr. ! 
bis, Raionul 30 Decembrie 
Specialitatea : planificare-con
tabilitate. 5ă. Liceul economic 
B-dul Hristo Botev nr. 17, Ra
ionul T. Vladimirescu. Specia
litățile : planificare-contabili
tate ; merceologie. 53. Liceul 
economic (funcționează în lo
calul liceului nr. 2, B-dul Ar
mata Poporului nr. 15). Specia
litatea : planificare-contabili
tate.

ORAȘUL CONSTANȚA
54. Liceul industrial ener

getic (funcționează în localul 
liceului nr. 3, str. Basarabi hr. 
2).Specialitatea : mecano-ener
getică. 55.. Liceul economic 
(funcționează în localul liceu
lui nr. 4, str. Ion Vadă nr. 58). 
Specialitatea planificare-con
tabilitate.

IV. CONDIȚII 
DE ADMITERE:

1. La concursul de admitere 
în învățămîntiil seral al licee
lor industriale și economice se 
primesc absolvenți ai scolii 
generale (de 8 sau 7 ani) sau 
ai altor școli echivalente, in
diferent de vîrstă, care fac 
dovadă că: sînt încadrați în
tr-o muncă do specialitate.

Sînt’ considerați ca încadrați 
într-o rntincă de specialitate 
acei candidați care lucrează 
într-o meserie sau specialitate 
din același' ’flbmeniu de acti
vitate cu specialitatea pentru 
care șe înscriu la concurs.

2. înscriere.»' la concurs se 
face în perioada 10—31 au
gust, la sediul fiecărui liceu, 
pe baza unei cereri însoțite de 
următoarele acte :

— certificat de naștere în 
original și copie. Copia se cer
tifică de către școală și se 
păstrează anexată la cerere, 
iar originalul se restituie ;

— certificat de absolvire a 
școlii generale (de 8 sau 7 ani) 
sau diploma (certificatul) de 
absolvire a unei școli echiva
lente — în original ;

— adeverință de sănătate, 
eliberată de policlinica la care 
candidații se află în evidență ;

— dovada de încadrare în 
muncă, cu precizarea meseriei 
sau funcției îndeplinite, elibe
rată de întreprinderea sau 
instituția în care lucrează can
didatul.

în cererea de înscriere se 
vor menționa următoarele 
date: numele și prenumele 
candidatului, domiciliul, spe
cialitatea pentru care se în
scrie la concurs.

3. Așa cum s-a mai anun
țat, concursul de admitere 
constă din probe scrise și 
orale la limba română și ma
tematică din materia claselor 
V—VIII, conform programelor, 
publicate în Gazeta învăță- 
mîntului nr. 847 din 22 aprilie
1966.

ANOTIMPURILE 
MUNCII

cred aceasta, la peste 80 de 
ani, am fost și eu elev. îmi 
amintesc și eu de nopțile pier
dute pînă am pătruns secre
tele matematicii, profesiunea 
mea de mai tîrziu. La vîrsta 
aceea ești foarte ușor dispus 
să-ți închipui că timpul unei 
vieți este nesfîrșit, că ceea ce 
nu poți face azi, poți face mîi- 
ne sau poimîine. Dar m-am 
obișnuit repede să-mi desco
păr o filozofie personală a 
muncii, conform căreia nu se 
poate obține nimic important 
in viață cu ușurință, că fie
care clipă de stăruință va fi 
în mod sigur răsplătită. Cul- 
că-tp cu o oră mai tîrziu și 
scoală-te cu o oră mai devre
me și vei face ceva în viață 
— îmi sw

Un maistru de la Uzinele 
„Steagul roșu" din Brașov fă
cea tulburătoarea mărturisi
re că nu și-a schimbat locul 
d° muncă de 16 ani. „în a- 
ceeași secție am intrat ca li
cențe. din aceeași secție vreau 
să ies la pensie. Mi s-ar pu
tea spune că în felul acesta 
munca poate deveni monoto
nă. Mai degrabă se poate 
vorbi de un echilibru interior 
perfect al muncii, de perfec
țiune. Pentru mine (nu mi-o 
luați ca autolaudă) nu există 
acum secrete în meserie, nu 
există secrete nici în activi
tatea oamenilor mei, știu ce 
poate fiecare, pe cine trebuie 
feă contez într-un moment sau
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altul. Am reușit să-mi disci
plinez cu exactitate fiecare 
oră și minut, fără să mă simt 
constrîns pentru că toate a- 
cestea au devenit o obișnuin
ță și o necesitate".

Există fără îndoială, așa 
cum spuneam la început, ca 
trăsătură tipică a timpului 
nostru necesitatea ca în per
sonalitatea omului socialist, a 
celui tînăr îndeosebi, discipli
na activității să acționeze ca 
un dispecer major și neoste
nit. Capacitățile intelectuale 
ale omului modern sînt uria
șe, depășind la distanțe in
credibile forța de gîndire și 
acțiune a înaintașilor săi din 
ioate timpurile. Fructul valo
rii sale nu se poate împlini 
însă decît trecînd riguros prin 
toate anotimpurile muncii.

flCIENII TirEIULUI
4 i

asta albă (sau colorată) i 
servieta asta elegantă ; lu
crurile acestea menajere: 
penarul, farfuria, plosca, 
ghiveciul pentru flori, gălea
ta, ligheanul, preșul pentru 
baie etc ; stofele acestea mo
derne, tălpile „microporoa- 
se‘, funiile de atîrnat rufele, 
cablurile pentru instalații e- 
lectrice, mantalele imperme
abile... Toată această sume
denie de produse țpeste 

3 500 articole diferite), des
cind din lichidul acesta ne 
gru aflător în eprubeta pe 
care girantul magazinului de 
obiecte plastice a avut buna 
și instructiva idee de a o 
plasa in mijlocul vitrinei, 
printre multicolore și atrac
tive obiecte de uz casnic.

Miracolul petrochimiei 1 
Un bazar universal dormea 
nevăzut pînă mai anțărț, în 
mlzga asta unsuroasă și tul
bure, vrîstată de reci sclipiri 
verzi, cum spune legenda că 
e singele balaurului care 
păzește comorile I Cine i-ar 
fi bănuit atari tezaure as
cunse! Sub „descîntecul" chi- 
miștilor moderni, țițeiul a 
catadicsit să mai dea la i- 
veală o sumedenie din se
cretele sale extraordinare, 
nebanuite pînă acum două 
decenii. Gazele sondelor sale 
(ca și gazele minelor de 
cărbuni) s-au lăsat vrăjite 
de geniul oamenilor de 
știință, au ascultat de cu- 
vlntul istâț al chimiștilor, 
cuprins în ecuații și formu
le infailibile. Căci, înainte 
de a se materializa In re
torte, de a se revela in e- 
prubete, secretele sînt cap
tate în formulele de pe 
caiet și e emoționant de 
aflat că o cifră rațional de
plasată sau schimbată într-o 
ecuație, njai detectează un 
produs, o substanță nouă, 
anunță Încă o descoperire 

camuflată vremelnic in ma
teria plină de secrete a ți
țeiului. Degeaba se ascund. 
Existența lor e divulgată 
cert. Ca a stelei din galaxie, 
mai întîi reperată pe hirtie 
în calculul astronomului 
înainte de a apărea in len
tila telescopului. Materia ce
dează vraciului care ia a- 
dulmecat „misterele", nu 
mai are încotro. Și îmi place 
cînd vizitez o uzină a petro
chimiei — Onești, Săvinești, 
Năvodari, Roznov, Făgăraș 
— să arunc o privire res
pectuoasă în cabinetul tn 
care chimiștii aplecați pe 
caietul cu ecuații și formu
le, dirijează parcă discipli
nata coregrafie a molecule
lor și atomilor din hidrocar
buri. Le mută, le mărită, le 
Împerechează, le combină, 
ca in cele din urmă să rea
lizeze „a priori" — cum spun 
filozofii — un rezultat defi
nitiv, gata să fie experimen
tat în laboratorul cu retor
te ș.i eprubete. Și materia 
„ia act" de datele și coefi
cienții de pe hirtie și se su
pune.

Așa au luat naștere, pe 
cale sintetică, relonul, nai
lonul, teronul, clorinul, vi- 
nilonul, fibre folosite în in
dustria textilă — denumiri 
intrate în vocabularul co
mercial de toate zilele — 
așa au luat naștere cauciu
curile, detergențil, sol ventil. 

îngrășămintele agricole, ma
sele plastice, parfumurile...

★

De la Oneștii Trotușului 
la Turnu-Măgurele, unde a 
luat ființă combinatul de în
grășăminte azotoase, trecînd 
prin Săvinești, Roznov, Sla
tina, Craiova, Ploiești, la 
care se mai adaugă Făgăra
șul, Năvodarii, Tîrgu Mureș 
și acum Piteștii se desfă
șoară un peisaj industrial 
extraordinar ca înfățișare 
arhitectonică. Geometria 
și-a pus la contribuție toate 
posibilitățile liniilor sale 
verticale, orizontale, curbe, 
pentru a realiza aceste mo
numentale și impresionante 
construcții cu vaste fațade, 
cu turnuri și cupole. îmi 
vin in minte imensele săli 
cu mașini și aparate bizare, 
așa cum trebuie să fie e- 
chipamentul unor uzine des
tinate să transforme prin fel 
de fel de mijloace subtile o 
materie primă ca țițeiul, in
tr-o sumedenie de bunuri 
curente. A urmări pas cu 
pas, etapă cu etapă, migă
loasa metamorfoză a hidro
carburilor în produse finite, 
este, desigur, o călătorie ui
mitoare, un spectacol pasio
nant. Asiști parcă la fazele 
de gestație ale unui embrion 
Intr-un ou, o lungă șl me
ticuloasă prefacere a mate
riei brute *1 te bucuri ei ud 

după atîtea și atitea peripe
ții ale ei prin retorte, cup
toare, alambicuri, ochiul se 
oprește la ultimul capitol i 
obiectul realizat. Gel pe 
care îl găsim în nenumăra
te plăzmuiri în magazinele 
noastre textile, de încăl
țăminte, de articole menaje
re, de papetărie etc.

Trăim In zodia fabuloasă 
a chimiei. Metalul îi cedea
ză pasul și deja masele plas
tice II înlocuiesc la confec
ționarea caroseriilor de au
tomobil. De asemenea, lem
nul a fost detronat In pro
filul acelorași mase plastice 
Întrebuințate la fabricarea 
mobilei, a pardoselei, unde 
și-au dovedit trăinicia, su
plețea, rezistența la ume
zeală și la uzura cariilor, a 
microorganismelor Acestea 
din urmă, mă gîndesc, lip
site de condițiile lor biolo
gice, vor trebui să dispară și 
odată cu ele vor dispare din 
panoplia metaforică a unor 
poeți „autumnali" mucega
iul, rugina, sclrțîitul slobo
zit de dulapurile măcinate 
de cariile nemișcării.

Miraculosul țiței I Am ci
tit intr-o gazetă că niște 
chimiști ar fi reușit să ex
tragă din substanța lui vră
jită proteina, care constituie 
preeum se știe. principiul 
nutritiv de căpetenie al căr-. 
nit. Da acesta proteina duo 

lipsă populațiile țărilor sub- 
aiimentate, despre care se 
vorbește frecvent In presă, 
problemă ce a suscitat in di
verse rînduri șl intervenția 
Inimoasă a reprezentantului 
nostru la O.N.U.

Magicienii petrochimiei I 
Cîți sînt ? Multi, din ce in 
ce mai mulți. Cum arată la 
chip? Aplecați peste eprube
te și retorte, nu-i disting. Ai
doma cu miile și miile de 
oameni care muncesc și 
creează în toate celelalte 
multiple ramuri ale industri
ei noastre socialiste, anoni
matul lor capătă o identi
tate in lucrurile mari pe 
care Ie realizează. $i In cele 
mai modeste, dar utile popu
lației consumatoare. Abia 
cînd ridică, in sfîrșit, capul 
de pe „maculator", recunosc 
In bătrinul Faust pe tînărul 
bucureștean care tentat 
acum ctțiva ani de „miste
rele" petrochimiei s-a dus 
la Năvodari să le descopere.

— $i ? l-am întrebat.
— Privește, mi-a răspuns, 

arătfndu-ml o serie de bor
cane cu granule multicolore 
înșirate pe un raft. îngră
șăminte pentru ogoare. Și 
astea — a adăugat cu un 
fel de trufie, tnd'icîndu-ml 
Intr-o vitrină o serie de... 
jucării pentru hfrloana co
piilor pe apă și pe uscat, 
rațe de cauciuc, roabe 
pentru nisipul din șcuaruri 
și alte numeroase năzdrăvă
nii născocite de spiridușii 
petrochimiei pentru copiii e- 
pocei noastre mirifice,

RANDAMENT ÎNALT 
IA TOATE 

ORIZONTURILE
majoritate din tineri, cart eu 
excavat pînă acum 9 800 tone 
de minereu peste plan este 
de părere că deși se lu
crează la lumina zilei în 
condiții, firește, mai ușoa
re decît în adînc, fără or
ganizarea judicioasă și măie
stria profesională nici aici nu 
se poate face nimic. Găurile 
pentru pușcare trebuie pla
sate în așa fel — spunea el — 
îneît efectul exploziei să fie 
cît mai mare, să disloce o 
cantitate maximă de minereu. 
Dar în același timp minerul 
trebuie să fie atent ca o dată 
cu minereul să nu se disloce 
și sterilul. în acest caz, cali
tatea este compromisă prin 
ametecarea materialului bun 
cu cel rău. Utilajele trebuie 
folosite după grafic, fără sta
ționări, orice abateri de la 
programul de încărcare sau 
rulare a autocamioanelor du- 
cînd la perturbații în întreaga 
carieră.

Da mina Teliuc, asemenea 
„perturbări" sînt evitate, în
trecerea socialistă se desfă
șoară la aceeași intensitate în 
toate orizonturile. Cele 25189 
tone minereu pe care funicu- 
larele le-au transportat pînă 
acum, de la IFeliuc la Hune
doara. în afara prevederilor, 
constituie argumentul cel mal 

elocvent.



• Știri însemnări corn 
entarii $ Știri însemn
ări ZILNIC com
ent
• Știri însemnări

arii
com

entarii O Știri însemnări

delegației

Recepție oferită de ambasadorul roman

Cu prilejul vizitei oficiale 
în Danemarca a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, amba
sadorul României la 
haga, Petru Mânu, a 
recepție în saloanele 
lui D’Angleterre.

La recepție au luat parte 
Per Haekkerup, ministrul

Copen- 
oferit o 
hotelu-

Afacerilor Externe, Henry 
Stjemquist, președintele Con
siliului Municipal al Copen- 
hagăi, prof. dr. C. L. 
rectorul Universității 
penhaga, Paul Fisher, 
general în Ministerul
rilor Externe, Hans S. Moeller, 
ambasador, șeful protocolului 
din M.A.E., Gunnar Seidenfa- 
den, director general în M.A.E.,

Iversen, 
din Co- 
secretar 
Aface-

J. Henrik, baron de Zytphen 
Adeler, ambasadorul danez 
la București, membri ai parla
mentului, șefi de misiuni di
plomatice, oameni de afaceri, 
personalități ale vieții cultu
rale, ziariști.

Au participat Knud Jesper- 
sen, președintele P.C. Danez 
și alți conducători ai Parti
dului Comunist Danez.

La Leningrad se desfă
șoară a treia ediție a 
Cursurilor internaționale 
studențești de vară, la care 
participă reprezentanți ai 
studenților din 70 de țări. 
Din Republica Socialistă 
România participă o dele
gație condusă de Marin 
Burtică, președintele Con
siliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților 
universitar 
membru al Comitetului E- 
xecutiv al U.A.S.R.

Cursurile internaționale 
studențești din acest an au 
ca temă „Studenții și pro
gresul social".

în II. R. S. S>

din Centrul 
Timișoara.

Dineu oferit de președintele Consiliului

de Miniștri al Republicii Socialiste România
Seara, președintele Consiliu

lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit un dineu în 
cinstea primului ministru al 
Danemarcei, Jens Otto Krag.

La dineu au participat Jens 
Otto Krag, primul ministru al 
Danemarcei, Per Haekkerup, 
ministrul Afacerilor Externe, 
Victor Gram, ministrul Apă
rării, Hans Solvhoj, ministrul 
Culturii, Erling Dinesen, mi
nistrul Muncii, Henrik baron 
de Zytphen Adeler, ambasado
rul Danemarcei la București, 
Henry Stjernquist, președinte
le Consiliului municipal și 
alte persoane oficiale.

Din partea română au luat 
parte Corneliu Mănescu, Pe
tru Mânu, Angelo Miculescu, 
Vasile Răuță și alte persoane 
oficiale care însoțesc pe pre
mierul român.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, cordială, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul 
ministru al Danemarcei, Jens 
Otto Krag, au rostit toasturi.

Mulțumind călduros pentru 
atenția și prietenia manifesta
te de gazde, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer a spus : Progra- 

. mul acestei vizite a făcut ca 
șederea noastră să fie pe cît 
de utilă și interesantă, pe 
atît de agreabilă. Vizi- 
tînd orașe, monumente și 
muzee, mărturii ale vechii 
dv civilizații și culturi, sau în
treprinderi și ferme moderne 
care vorbesc despre progrese
le științei, tehnicii și economi
ei dv, am putut cunoaște mai 
bine viața și preocupările 
poporului dv, munca sa paș
nică, stăruitoare și rodnică.

Desigur, obiectivul principal 
al întîlnirii noastre a fost a- 
cela de a facilita un schimb 
de vederi asupra problemelor 
de interes comun. Astăzi, cînd 
ne apropiem de sfîrșitul șede-

PE
SCURT

AGENȚIA T.A.S.S. anunță că la 
Moscova a avut loc o intilnire în
tre Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Luigi Lon
go, secretar general al P. C. Ita
lian și alfi conducători ai celor 
două partide.

PURTĂTORII de cuvînt ai guver
nului francez s-au abținut să con
firme sau să infirme o informație 
din sursă americană, potrivit căre
ia ministrul de externe francez, 
Maurice Couve de Murville, ar fi 
declarat ambasadorului S.U.A. la 
Paris, Charles Bohlen, că Franța nu 
va mai permite niciodată ca for
țele americane să 5e instaleze pe 
teritoriul său, în timp de pace.

Nava spațială americanii „Lunar 
Orbiter' a primit vineri comanda 
pentr-i a trece la luarea primelor 
totogratii ale părții invizibile a Lu
nii. Oficialitățile N.A.S.A., au anun
țai că aceste fotografii vor fj lua
te de la o altitudine de 1 496 ki
lometri. Potrivit agenției A. P., în 
cercurile N.A.S.A., se afirmă că 
ultimele patru din cele cinci foto
grafii luate de obiectivele foto
grafice de bord cu mare putere re
zolutivă in cursul zilelor de fol 
Sl vineri au fost de slabă calitate 
și cuprind pufine detalii. Fotogra
fiile luate Insă cu obiectivele fo
tografice de bord cu putere rezo
lutivă medie ale aceluiași cadru de 
film slnt de o calitate foarte bună.

UN COMITET comun al țărilor 
afro-asiatice la O.N.U. — scrie a- 
genția Reuter — urmează să 
întrunească în curînd pentru 
coordona eforturile ce vor fi 
puse de aceste țări Ia apropiata 
siune a Adunării Generale

se 
a 

de- 
se- 

a 
O.N.U. în vederea soluționării pro
blemei Africii de sud-vest.

rii noastre în țara dv., putem 
constata cu satisfacție că dis
cuțiile purtate, caracterizate 
prin sinceritate și cordialitate, 
au fost fructuoase, îndreptățind 
încrederea noastră în perspec
tivele bune ale relațiilor din
tre România și Danemarca.

Trecînd în revistă rezultate
le obținute împreună în a- 
ceste zile, pot să afirm, dom
nule prim-ministru, că de o 
importanță deosebită mi se 
pare faptul că am avut posi
bilitatea de a ne cunoaște mai 
bine, de a discuta deschis, în- 
tr-un spirit constructiv.

Abordînd problemele de in
teres comun în acest mod, a 
fost firesc să deslușim noi po
sibilități pentru extinderea și 
adîncirea legăturilor româno- 
daneze.

Sînt întrutotul de acord cu 
aprecierea dv că acordul co
mercial de lungă durată, care 
se înfăptuiește cu succes, con
stituie un cadru prielnic pen
tru intensificarea și diversi
ficarea continuă a unor relații 
economice reciproc avantajoa
se, temelie sigură a cooperării 
dintre cele două țări.

în același timp, domnule 
prim-ministru, discuțiile noas
tre au evidențiat hotărîrea 
comună a guvernelor noastre 
de a intensifica relațiile în
tre România și Danemarca, de 
a fructifica posibilitățile mul
tiple existente pentru o mai 
strînsă cooperare economică, 
industrială și tehnică, de a 
sprijini vizitele delegațiilor de 
specialiști care să sondeze și 
să concretizeze acțiuni utile 
și avantajoase ambelor țări.

Sîntem bucuroși că împăr
tășim același punct de vedere 
cu privire la necesitatea lăr
girii schimburilor în dome
niul cultural și științific atît 
de importante pentru cunoaș
terea și prețuirea tezaurului 
de valori făurit de popoarele 
noastre în cursul veacurilor, 
ca și a realizărilor și progre
selor actuale ale științei, teh
nicii, literaturii și artei lor.

Cred că putem aprecia că 
din convorbirile noastre a 
reieșit, de asemenea, că țările 
noastre se situează pe poziții 
apropiate în aprecierea însem
nătății pe care o are dezvol
tarea multilaterală a legătu
rilor dintre popoarele europene 
în domeniile economic, cultu
ral și științific, intensificarea 
contactelor și discuțiilor din
tre oameni de stat, pentru 
făurirea unui climat propice 
unei mai bune înțelegeri in
ternaționale, pentru statorni
cirea unei securități trainice 
pe continentul nostru.

în legătură cu această pro
blemă, care pe noi românii ne 
preocupă în modul cel mai 
stăruitor, nu pot să nu mărtu
risesc, domnule președinte, 
importanța pe care o acord 
faptului că punctele noastre 
de vedere coincid atunci când 
este vorba de contribuția pe 
care țările mici și mijlocii o 
pot aduce la rezolvarea mul
tor probleme care preocupă 
azi omenirea. Prin partici
parea lor activă la abordarea 
și dezbaterea acestor pro
bleme, în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, ca și în alte 
foruri și organisme internațio
nale, prin inițiativele și ac
țiunile lor, prin relațiile lor 
bilaterale amicale, țările mici 
pot aduce mari servicii nu 
numai propriilor lor popoare, 
dar și întregii lumi dornice 
de pace și cooperare interna
țională.

Sînt convins că discuțiile 
noastre au confirmat, încă o 
dată faptul că deosebirile de 
orînduiri sociale, apartenența 
la tratate politice și militare 
diferite, nu pot constitui o 
stavilă în calea colaborării 
dintre țări, atunci cînd ea 
năzuiește în mod sincer să 
servească pacea și cooperarea 
internațională, atunci cînd e- 
xistă dorința comună de a ac
ționa în acest sens și cînd 
raporturile dintre popoare au 
la bază respectul reciproc.

Permiteți-mi să exprim în 
încheiere încrederea că dis
cuțiile dintre noi ilustrează 
tocmai faptul că intensifi
carea în continuare a bunelor 
relații și a cooperării multi
laterale dintre țările noastre 
corespunde intereselor celor 
două popoare și constituie, în 
același timp, o contribuție la 
cauza păcii și securității eu
ropene.

în încheiere Ion Gheorghe 
Maurer a toastat pentru 
prosperitatea și fericirea po
porului danez, pentru prie
tenia trainică și colaborarea 
rodnică dintre România și Da
nemarca, în sănătatea condu
cătorilor danezi, pentru pace 
și bună înțelegere între po
poare.

în toastul său, primul mi
nistru danez Jens Otto Krag 
a spus:

Țin să vă mulțumesc, dom
nule prim-ministru, pentru 
cuvintele foarte amabile pe 
care ni le-ați adresat și do
resc să lărgesc sfera mul
țumirilor pe care vi le adresez 
dv și celorlalți oaspeți ro
mâni, astfel încît ea să cu
prindă și convorbirile pozitive 
și utile pe care le-am purtat 
săptămîna 
sînt chiar convins, că aceste 
convorbiri vor da 
avînt dezvoltării colaborării 
dintre Danemarca și Româ
nia, într-o serie de domenii, 
spre binele ambelor noastre 
popoare. Am, de asemenea, 
convingerea că convorbirile 
noastre au conferit participan- 
ților la ele, de ambele părți, 
o mai bună înțelegere a punc
telor de vedere ale celor două 
țări în ce privește problemele 
europene și de politică inter
națională.

Cele două țări ale noastre 
nu sînt vecine în accepția ge
nerală a acestui termen, dar 
progresul tehnologic ne-a 
apropiat. Timp de cîțiva ani, 
după cel de-al doilea război 
mondial, situația politică din 
Europă nu a fost totdeauna de 
natură, așa cum s-a recunos
cut, să promoveze dezvoltarea 
colaborării între țări aparți- 
nînd unor grupări diferite, în 
această regiune a lumii. în 
ultimii ani, însă s-a înțeles 
într-o măsură tot mai mare 
că un schimb de vederi — și 
între țări europene cu sis
teme sociale diferite — poate 
fi atît rodnic cît și firesc.

Consider că schimbul de 
idei, care a avubloc în cursul 
acestui an între conducătorii 
politici danezi și români, este 
un indiciu că ambele țări do
resc cu sinceritate o eră nouă 
în Europa.

Primul ministru danez Jens 
Otto Krag a toastat pentru 
colaborarea între Danemarca 
și România, pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie 
între toate popoarele Europei.

Potrivit unei declarații 
făcute de Ralph Hall, pre
ședintele Asociației foștilor 
combatanți în al doilea răz
boi mondial și in războiul 
din Coreea, sute de tineri 
americani s-au stabilit in 
Canada pentru a evita ast
fel să fie trimiși în Viet
nam. Ralph a cerut guver
nului american să înceapă 
negocieri cu guvernul ca
nadian în problema extră
dării tinerilor americani 
plecați în Canada.

MOSCOVA 19. — Trimisul 
special Agerpres, FI. Țuiu, 
transmite : Delegația Marii 
Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al M.A.N., care 
se află în Uniunea Sovietică, 
a făcut o vizită vineri dimi
neața, la sediul Comitetului 
Executiv al Sovietului orășe
nesc din 
avut loc 
nească.

A fost 
eroilor, 
mână a depus o coroană de 
flori. în continuare, oaspeții 
au fost conduși la Movila lui 
Mamai, unde a fost ridicat, 
în memoria apărătorilor Vol- 
gogradului, un complex arhi
tectonic alcătuit din monu
mente care redau emoționant 
bărbăția și eroismul cu care 
au luptat armata sovietică și 
locuitorii Volgogradului împo
triva cotropitorilor hitleriști.

în cursul aceleiași dimineți, 
membrii delegației au vizitat 
uzina de tractoare „F. E. Dzer- 
jinski" și hidrocentrala „Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S.".

După-amiază, delegația a 
părăsit Volgogradul înapoin- 
du-se la Moscova.

Volgograd, unde a 
o convorbire priete-

vizitată apoi Piața 
unde delegația ro-

aceasta. Sper, și

un nou

Orașul Cordoba. Impor
tant centru universitar din 
Argentina, a fost joi tea
trul unor puternice inci
dente între studenți și poli
ție. Sute de tineri care ma
nifestau împotriva actualu
lui regim universitar din 
Argentina au fost atacați 
cu brutalitate de poliție 
care a făcut uz și de arme. 
Peste 150 de persoane au 
fost arestate. In aceeași zi, 
o altă demonstrație studen
țească a avut loc în urma 
apelului lansat de mișcarea 
studențească integralistă. 
Intr-un comunicat dat pu
blicității, comitetul de con
ducere al acestei organiza
ții a cerut demisia rectoru
lui universității din Cor
doba, Ernesto Gavier, și a 
decanilor de la facultățile 
universității și înlocuirea 
lor cu „adevărate autorități 
intelectuale". Membrii co
mitetului de conducere a 
mișcării integraliste, care 
s-au refugiat de poliție în- 
tr-o mînăstire, au amenin
țat că vor declara greva 
foamei în sprijinul reven
dicărilor lor.

PRELUDII
sezonul 
Polemi-

Bonnul cunoaște 
vacanței politice, 
cile înfierbîntate, duelurile 
oratorice, ciocnirile mai 
mult sau mal puțin violen
te au fost aminate pentru 
perioada post-estivală. In 
aceste zile de vară căldu
roasă, scena politică vest- 
germană pare pustie. Per
sonalitățile s-au refugiat in 
stațiunile de odihnă aștep 
tind venirea toamnei. Can
celarul Erhard încearcă 
să-și regăsească liniștea în 
singurătatea vilei sale de 
pe malul unui lac bavarez. 
Doar bătrinul politician A- 
denauer mai alimentează 
rubricile ziarelor cu decla
rații care provoacă emoții 
nu numai Ia Bonn, ci și 
peste ocean, Ia Washington.

Acalmia din lumea poli
tică vest-germană este doar 
aparentă. Insuccesul elec
toral al creștin-democrați- 
lor ca și unele complicații 
de ordin economic au de
terminat frămîntări a că
ror profunzime va putea fi 
evaluată mai exact abia in 
săptăminile care urmează. 
Surse diferite — cu acces 
la sectoare influente din 
Bonn — prevestesc o apro
piată remaniere guverna
mentală. Amploarea ei, 
schimbările pe care le va 
presupune, sint deocamdată 
obiect de supoziții. Unele 
indicații mai concrete vor 
putea fi obținute doar după 
6 septembrie cînd se în
cheie reuniunea conducerii 
Uniunii creștin-democrate 
(convocată pentru 27 au
gust).

Simptomatică pentru cli-

matul politic vest-german 
ni se pare întețirea atacuri
lor la adresa cancelarului 
Erhard. Se constată o acu
mulare a nemulțumirilor 
față de șeful guvernului, 
acumulare care a atins un 
punct critic odată cu proas
păta infringere electorală. 
Agenția REUTER transmi
te din Bonn : „Observatorii 
politici de aici remarcă 
semnele unei intensificări 
a nemulțumirii față de Er
hard, al cărui prestigiu a 
suferit un eșec în urma în- 
frîngerii din alegerile de 
luna trecută".

Reușita electorală stimu
lează pe social- democrați a 
căror vehemență critică s-a 
amplificat. Oarecum sur
prinzătoare a fost socotită 
reluarea atacurilor liber- 
democraților, „partenerii 
minori" ai U.C.D. în gu
vern. Hans Wolfgang Ru
bin, unul din liderii parti
dului liber-democrat, a pu
blicat în revista LIBERAL 
un articol extrem de vio
lent la adresa cancelarului. 
Oare această intervenție a 
avut binecuvintarea bătăio
sului conducător al P.L.D., 
Erich Mende ? în caz afir
mativ există primejdia 
unei noi crize în interiorul 
coaliției guvernamentale.

Oricum, U.C.D. trebuie să 
facă neplăcuta constatare 
că sondajele de opinie pu
blică indică slăbirea pozi
țiilor sale, 
persoanele 
iulie s-au 
tru P.S.D.
sută pentru U.C.D. Firește, 
este vorba de investigații

47 la sută din 
interogate în 

pronunțat pen- 
și doar 42 la

cu titlu 
reflectă 
alegătorilor
Conducătorii U.C.D. nu par 
dispuși să se lase pradă pe
simismului. Bruno Heck, 
ministrul federal și pre
ședinte administrativ al 
U.C.D. a dezmințit catego
ric zvonurile privind o în
locuire a cancelarului Er
hard ca urmare a divergen
țelor din interiorul partidu
lui guvernamental. Dincolo 
de zvonuri și de dezmințiri
le Ia care aceste zvonuri 
obligă, există insă o preo
cupare febrilă a conducerii 
U.C.D., pentru recîștigarea 
terenului pierdut in opinia 
publică. NEW YORK HE
RALD TRIBUNE arată că 
„lucrul cel mai semnifica
tiv" din recenta înfruntare 
electorală l-a reprezentat 
prezența masivă a tinere
tului la întrunirile social- 
democrate. Mitingurile 
U.C.D. au avut o asistență 
compusă în special din... 
femei bătrîne. Statisticile 
arată că Ia viitoarele ale
geri pentru Bundestag vor 
vota, pentru prima oară, 
3 000 000 de tineri, născuți 
după al doilea război mon
dial. Voturile lor ar putea 
fi decisive.

NEW YORK HERALD 
TRIBUNE scria: „Criza 
politică din Germania oc
cidentală a intrat in vacan
ță, dar ea este — totuși — 
o criză ți se va reîntoar
ce...*. La Bonn, stagiunea 
politică de toamnă se a- 
nunță animată...

particular, dar ele 
mutații în opiniile 

vest-germani.

EUGENIU OBREA

GESTUL JANEI FONDA

Studenții sud-africani de 
la Universitățile din Cape
town și Johannesburg au 
organizat joi numeroase 
demonstrații de protest 
împotriva hotărîrii guver
nului Verwoerd de a limi
ta pe timp de o sută de zile 
activitatea fostului preșe
dinte al Uniunii naționale 
a studenților sud-africani, 
Ian Robertson.

După cum se știe, autori
tățile rasiste din R.S.A. au 
îndepărtat din funcția de 
președinte al Uniunii na
ționale a studenților sud- 
africani pe Ian Robertson 
pe baza legii de reprimare 
a „activității comuniste* in 
|ară. In conformitate cu a- 
ceastă lege, guvernul lui 
Verwoerd a
ciliu forțat liderului 
denților din R.S.A., interzi- 
cindu-i orice activitate po
litică.

instituit domi- 
stu-

Actrița Jane Fonda a ..îndrăznit" să îmbrățișeze pe acest 
băiețaș negru care i-a oferit, în semn de omagiu, un tran
dafir. Acest gest de dublă sensibilitate a fost primit însă cu 
tot oprobiul de rasiștii din Louisiana, unde tînăra actriță 
turnează, sub conducerea regizorului Otto Preminger, un 
film antisegregaționist. Jane Fonda a simțit probabil im
boldul de a răspunde și astfel rasiștilor care fac tot ce le 
stă in putință pentru a boicota filmarea. Șeriful din Batton 
Rouge, capitala Louisianei, a vrut să găsească în acest gest 
un motiv de a ordona oprirea imediată a realizării filmului 
„Să vină noaptea". Deocamdată, însă, fără rezultat: echipa 
de actori albi și negri continuă să lucreze pentru a termina, 
chiar in condițiile vitrege din capitala unui stat sudist, un 
film despre o problemă pe cit de veche, pe atît de actuală 
în Statele Unite : egalitatea umană, fără deosebire de rasă...

La Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S. vizitatorii cercetează cu 
interes noile modele de ambarcațiuni pentru excursii. în fotografie : Aerosania-am- 

fibie, construită de A. N. Tupolev.

Manifestări
consacrate zilei
de 23 August

• MOSCOVA. — Vineri 
după-amiază la cinematogra
ful „Rossia" din Moscova a 
avut loc premiera de gală a 
coproducției româno-sovietice 
„Tunelul", cu care s-a deschis 
Festivalul filmului românesc 
de la Moscova organizat în 
cadrul „Zilelor culturii ro
mânești".

Nikolai Baskakov, prim 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru cinematografie de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., a prezentat publi
cului pe cineaștii români și 
sovietici — realizatori ai co
producției româno-sovietice.

Scriitorul Francisc Mun- 
teanu și Marin Stanciu, secre
tar al Consiliului cinemato
grafiei din cadrul Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă au vorbit despre colabo
rarea fructuoasă dintre mem
brii români și sovietici ai 
echipei de filmare, care a 
realizat filmul „Tunelul", des
pre colaborarea dintre cine
matografiile celor două țări.

• HANOI — După cum a- 
nunță agenția V.N.A., la Ha
noi a avut loc prezentarea 
unor filme românești cu pri
lejul aniversării a 22 de ani 
de la eliberarea României. Au 
fost prezenți Hoang Van Loi, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Nguyen Duc Quy, 
adjunct al ministrului cultu
rii, reprezentanți ai unor or
ganizații de masă din R. D. 
Vietnam. A fost, de asemenea, 
de față Iosif Miclos, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Socialiste România 
în R.D. Vietnam și membri ai 
corpului diplomatic acreditat 
la Hanoi.

• SOFIA. — Vineri după- 
amiază la Uzina de locomotive 
și vagoane „Gheorghi Dimi
trov" din Sofia a avut loc o 
adunare festivă consacrată

Reuniunea Consiliului U.E.O.
La cererea guvernului britanic, Consiliul permanent al 

Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.), s-a întrunit vineri 
dimineața la Londra, pentru a lua in discuție problema 
cheltuielilor de întreținere a trupelor engleze staționate pe 
teritoriul R. F. G. Această problemă a constituit, de ase
menea, obiectul unei reuniuni a Consiliului N.A.T.O., 

avut loc la Paris, în după-amiaza aceleiași zile.
ce

cursul celor două întru- 
membrii U.E.O. și ai 

au fost informați
nin
N.A.T.O.
asupra evoluției tratativelor 
anglo-vest-germane cu pri
vire Ia întreținerea trupelor 
britanice staționate în. R.F.G. 
Se știe, că Anglia cere guver
nului de la Bonn să acopere în 
întregime cheltuielile în devize 
necesitate de întreținerea tru
pelor sale de pe Rin, , apreciate 
la '94 milioane lire sterline 
anual.

într-o declarație a Ministe-
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alrului Afacerilor Externe 
Marii Britanii dată publicității 
vineri seara la Londra se 
arată că, în cursul întrunirilor 
de la Londra și Paris, gu
vernul englez a comunicat 
partenerilor săi din U.E.O. și 
N.A.T.O. că s-ar putea să fie 
nevoit să reducă efectivul 
trupelor sale în R.F.G., dacă 
guvernul vest-german nu va 
accepta acoperirea integrală 
a cheltuielilor necesitate de 
întreținerea acestora.

aniversării a 22 de ani de Ta 
eliberarea României de sub 
jugul fascist. Despre sem
nificația Zilei de 23 August, 
precum și despre prefacerile 
înnoitoare care au avut loc în 
țara noastră în acești ani a 
vorbit Ilia Naidenov, directo
rul uzinei. A luat, de aseme
nea, cuvîntul, Ion Beldean, 
ambasadorul României în Re
publica Populară Bulgaria.

• PR AGA — Cu prilejul 
celei de-a 22-a aniversări a 
eliberării României de sub ju
gul fascist, în numele Comi
tetului național din orașul 
Kromeriz și al Ambasadei Re
publicii Socialiste România 
la Praga la Monumentul 
Eroului Român din localitate 
au fost depuse coroane de 
flori. Au participat F. Zdrahal, 
președintele Comitetului na
țional din Kromeriz, reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat și ai unității 
militare din localitate. A fost 
de față Gheorghe Nițescu, 
ambasadorul României în R.S. 
Cehoslovacă.

în numele Ambasadei Re
publicii Socialiste România în 
R.S. Cehoslovacă a fost depu
să o coroană de flori și la 
Monumentul Eroilor Români 
de la Cimitirul central din 
Brno.

Atașatul militar al Republi
cii Socialiste România în R.S. 
Cehoslovacă, lt. col. Petre Con
stantin, s-a întîlnit cu mili
tari ai armatei cehoslovace 
din garnizoana Praga. El a 
vorbit celor prezenți despre 
organizarea și desfășurarea 
insurecției armate de la 23 
August, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, des
pre realizările obținute de țara 
noastră și despre perspectivele 
de dezvoltare ale Republicii 
Socialiste România în anii 
1966—1970.

• BERLIN. — în cadrul 
manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea celei de-a 22-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, în 
sala Internațional din Berlin 
a avut loc premiera festivă a 
filmului românesc „Răscoala". 
Au participat Robert Leh
mann, adjunct al ministrului 
culturii din R. D. Germană, 
oameni de artă și cultură. A 
fost de față Nieolae Ghenea, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Berlin, pre
cum și delegația de cineaști 
români care se află în vizită 
în R. D. Germană.

• PHENIAN. — în cinstea 
celei de-a 22-a aniversări a 
zilei de 23 August, la Phenian 
s-a deschis vineri o expoziție 
de fotografii îi.fățișînd reali
zări din România. La verni
sajul expoziției, organizată 
sub auspiciile Comitetului 
coreean pentru legături cul
turale cu străinătatea, au 
rostit cuvîntări Cian Guan 
Ciol, vicepreședinte al acestui 
Comitet și Nieolae Popa, 
ambasadorul României în 
R. P. D. Coreeană.


