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In raionul Fetești recoltatul păloaielor «-a Încheiat acum 
vreo trei săptămîni și ceva. Lucrîndu-se în mare măsură cu. 
combinele, cam în aceeași perioadă s-a încheiat și caa de-a doua 
lucrare de sezon (ca importanță) treierișuL

Deși recoltatul s-a încheiat, în multe cooperative agricole 
ritmul muncii a rămas același, deosebit de intens. Se eliberează 
terenurile de paie, se adună furajele, se ară. Pe aproape zece 
mii de hectare — cam o treime din total — s-a întors brazdă 
adincă. Cooperativele agricole din comunele Unirea, Săveni, 
Sudiți, Borcea 1, Făcăieni, Progresul și încă altele sînt în 
fruntea acțiunii de eliberare a terenurilor și de executare a ară
turilor adînci. Ritmul în care se lucrează impune ordinea. în 
coada clasamentului se situează cooperativele agricole din Bor- 
dușani, Fetești-oraș, Pietroiu, Țăndărei, Borcea II, Piua Petrii... 
Deși, în general, condițiile de lucru sînt aproximativ aceleași 
în întreg raionul, în cooperativele agricole de aici se lucrează 
într-un ritm diferit, ceea ce reflectă modul în care sînt valorifi
cate condițiile existente. La cooperativa agricolă Unirea, zil
nic, fiecare dintre tractoarele brigăzii de mecanizatori perma
nentizată aici, întoarce brazdă pe cel puțin trei hectare. „Ritmul 
stabilit — ne spunea inginerul agronom Ioachim Vasiu — e chiar 
depășit. Arătura a fost executată pînă acum pe mai bine de 900 
de hectare". „Ritmul muncii noastre — completează șeful brigă
zii de tractoare spusele inginerului agronom — este determinat 
și de modul în care lucrează țăranii cooperatori. Permanent am 
avut front de lucru pe terenurile pe care paiele au fost evacu
ate operativ".

Nu departe, la cooperativa agricolă din Piua Petrii, sau la 
cea din Bordușani, ritmul în care se lucrează nu aduce nici pe 
departe cu cel întilnit la Unirea, la Săveni sau la Sudiți. Doar* 
cîțiva oameni lucrau la eliberatul terenului, deseori tractoriștii 
fiind nevoiți să facă ..haltă" pînă ce încă o porțiune de 10—15 
metri lățime să fie eliberată. La cooperativa agricolă din Fe
tești-oraș, tractoriștii au fost nevoiți să lucreze o jumătate de zi 
la eliberatul terenului de paie pentru a-și deschide cîmp de lu
cru, iar la Țăndărei tractoriștii lucrează acum, în plină campa
nie, la revizuirea mașinilor agricole. Și arături n-au fost exe
cutate decît pe 70 de hectare din 1 617.

„în agricultură, operativitatea în executarea lucrărilor apa
re ca o condiție primordială" — remarca tovarășa ingineră Pau
la Cîrstea, președinta Consiliului agricol raional Fetești. Este 
un adevăr prea bine cunoscut. Numai că, se pare, de acest 
adevăr doar dinsa și încă vreo cîțiva specialiști și practicieni in 
agricultura raionului iri amintesc atunci cînd trebuie. O dove
desc faptele. In raionul Fetești axată pfaxă acum re
prezintă numai 50 la șuti din prevederile pentru etapa respec
tivă. Se pare că perioada de relaxare după încheierea recoltatu
lui, a fost mult prea mare atât pentru mecanizatori și țăranii 
cooperatori, cît și pentru unii speriaHștt.

Mult mai mult pot realiza și thifin. Bate iMxpMeehil (beast 
lucru îl recunoștea și tovarășul Ntata Stata, pr*» secretar al 
Comitetului raional Fetești al U.T.C.) cana raătm unda lu
crează mii de tineri numai In două sau trei eoaperattve agrt- 
cole — Gura Ialomiței, Mihafl * anii — tinerii as paru-
cipiat la eliberarea, prin acțiunile lor, a teresnrilar. In rest, 
nimic, deși această lucrare, care nu pewwtta Bjgj • tatere. re
clamă în primul rînd aportul tineretului.

Ing. GH. FECIOBU

ÎNVĂȚĂM1NTULUI SUPERIOR

Proletari din toate țările, uniți-vă I

LA PORȚILE
DE FIER

La mai multe obiective de 
pe șantierele sistemului hi
droenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier, lucră
rile de construcții și montaj 
sînt în avans față de grafice. 
La ecluză — unul din obi
ectivele de bază — s-a tur
nat pînă acum aproape p 
treime din cantitatea totală 
de beton. Zilnic, aici se toar
nă peste 390 vagoane de be
ton și se montează aproxima
tiv 18 vagoane de armături 
de fier.

La noile căi de comunica
ție — calea ferată și șoseaua 
națională — avansul cîștigat 
față de planul la zi este de 
două luni.
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Cum acționează

în întreprinderile

din regiunea

Hunedoara ! EFICIENTEI
j

lacob DudOv, Ion Catarg^, Comei Arm. Trei

SCRUMIERE Șl PĂDURE
DE STICLE IN LOC DE
ANCHETA PRIN GRUPURILE
SOCIALE ALE TINERILOR

CONSTRUCTORI
DIN TG. MUREȘ

...Strada „7 Noiembrie". Citim 
pe o plăcuță : „Grupul social al 
Combinatului de îngrășăminte a- 
zotoase". O clădire mare, impu
nătoare, în culori pastel, găzdu
iește peste 300 de tineri chimiști, 
constructori și montori de la ma
rele șantier din Lunca Mureșului.

— Parterul — sîntem informați 
•— e repartizat fetelor. Fetele — 
precizează gazda noastră — nu 
se dezmint: sînt gospodine.

Intr-adevăr — felicitări fete
lor I Interioarele de la parter o- 
feră o ambianță plăcută, sînt cu
rate, ordonate. Flori pe mese și 
la ferestre. Cărțile din rafturi 
îndeamnă la lectură. „Aripa" în 
care locuiesc fetele — construc
toare, laborante, operatoare, chi
miste — aduce în această clă
dire o notă de civilizație mo
dernă.

Urcăm la etaj. „Aici locuiesc 
băieții" — ne spune administra
torul și scoate un oftat apăsat. In
terioarele sînt la fel, mobila a- 
ceeași. Și totuși parcă am intrat 
în altă clădire. Deși blocul a fost 
construit cu trei ani în urmă, se 
constată, în prezent, multe dete
riorări : clanțe lipsă, scaune rup
te, geamuri sparte, dezordine în 
camere. In locul florilor — scru
miere pline cu resturi de țigări. 
In locul cărților — rafturi rupte 
sau încărcate — semn distinct al 
preocupării acestor tineri — cu 
tot felul de sticle !

Cine poartă vina neglijențelor 
și dezordinei din unele (și ele 
sînt multe la număr) camere ? In 
parte vina aparține, desigur, unor

Peisaj pe Valea Prahovei

cere taFfl Is fde Fier „Ceta-
Foto: C. CONSTANTIN

O nouă linie electrică
plaaUre a liniei va 
contribui la supri
marea unor cheltu
ieli a căror valoa
re se ridică la pes
te 1 ta ta let

Cradul de îmbunătățiră a ac- 
tfvrtățri unex întreprinderi, a ra- 
xsurijor industriale este eviden
țiat ta prunul rînd de eficiența 
econoamei, respectiv de raportul 
intre volumul cheltuielilor de 
prodocție și beneficii. Cu cit va 
n mai redus vohnnul cheltuieli
lor de producție și cu cit vor 
crește acumulările socialiste, cu 
atit se va asigura o dezvoltare 
in ram tot mai înalt a economiei 
și. In consecință, o creștere tot 
mai accentuată a nivelului de 
trai al populației. De aceea, pro
blema reducerii cheltuielilor de 
producție trebuie să stea în per
manență în atenția conducători
lor de întreprinderi, începînd, 
bineînțeles, de la întocmirea pla
nului prețului de cost, cînd tre
buie mobilizate toate rezervele 
interne de care dispune între
prinderea și continui nd pe tot 
parcursul activității productive.

In regiunea Hunedoara marea 
majoritate a întreprinderilor rea
lizează cu regularitate, lună de 
lună, planul prețului de cost, 
contribuind astfel la sporirea a- 
cumulărilor socialiste pe întreaga 
economie. Numai pe primele pa
tru luni ale acestui an reducerea 
cheltuielilor de producție a fost 
cu peste 6,5 milioane lei mai 
mare decît s-a prevăzut în plan. 
Astfel, ca o consecință a preo
cupării pentru reducerea conti
nuă a prețului de cost Intre- I 
prinderea minieră Deva a rea- | 
Uzat economii peste plan de 
aproape 4.5 milioane lei, iar In- I 
treprinderea regională de elec- I 
tricitate Hunedoara — aproape 
1,3 milioane let I

Există însd unități economice ’ 
unde rezultatele obținute pe 
linia reducerii prețului de cost 
nu se ridică la nivelul sarcinilor 
trasate de partid în acest dome
run. Este cazul Fabricii de pro
duse retractare Alba Iulia care 
n-a realizat sarcina ce i-a re*.e- 
mt cu aproape două milioane 
lri, sau a întreprinderii minier»» 
Hunedoara, restantă cu o «urnă
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Hunedoara, restantă cu o 
semănătoare.
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EDUC

continent cl ddet 
Relieful Merehs 

goismtrizn ate ce

Imperiul egoivnuhn 
cele mm ceefa timpuri. Se spune 
că înaintea ea se găseau pe a- 
ceste locuri triburi ale Instinctu-

FLORI PROASPE
%

tineri care uită să-și introducă 
hainele In dulapurile frames zi
dite în perete, uiți să-rl faci pa
tul In fiecare dimineață, uită ci 
vecinul de alături, ori colegul de 
cameră, vrea să învețe, să doar
mă, și fac zgomot piui seara 
tîrziu.

tst cv 69 la oră luați virajul ? 
Foto: ATAS’ASIE TOM A

VIBGIL HÂPBIAN 
director adjunct 

d sucursalei regionale Hunedoara 
a Băncii Naționale

(Continuare în pag. a 111-a)

Gheorghe
urmele bătă- 
păstrate poa- 
care cuib al 

î Măgurele, 
ro-

Tomozei I

im de conservare cere duceau o 
retarir liniștită, d-jprețutr.d 

războaiele de pradă. Apcn, m im- 
prefuriri insuficient clarificate, 
această trăsătură naturală a lo
cuitorilor a degenerat, transfor- 
msnduse într-o preocupare exa
gerată pentru binele propriu, in 
dauna binelui celuilalt. în acee
ași perioadă s-e instaurai o nouă 
religie, ai cărui zeu principal 
ecee o tniâțifttre aidoma cu a 
credinciosului respectiv. Nicioda
tă zeul nu semăna cu „celălalt" 
ă doar cu „eu însumi".

De atunci, istoria Egoiștilor a 
devenit foarte agitată. Uzi nd de 
numeroase și cariate tertipuri di
plomatice, ei fyi ascundeau în-

ferință alte nume - ca spune, de 
pildă, ci este un Frămîntct. In 
această editate se ca bucura de 
simpatie, aranîai pe cared ca 
folosi pentru a se instala comod 
fi temeinic, in sufletul simpati
zantului, canahzind energia a- 
cestuia spre propria lui folosire. 
In Războaiele dragostei, care au 
răscolit lumea de la începuturile

Nicopole, cu 
liilor lui Mircea 
te în cine știe 
țarinii și Turnu 
reper obsedant al istoriei 
manilor, stau față în față.

Intre ele. Dunărea.
Turnu Măgurele, orașul 

case pastelate constant 
alb, verde și violaceu, 
grădină publică în care pîl- 
Dîie leneșe cozi de păun și cu 
străzi înguste, conducînd la 
piața cu tomate prăfuite și 
către portul rar tulburat, e 
acum gazdă — pe o veșnicie 
— a unui uriaș combinat 
cliunie. De pe acum, unul 
dintre cele mai mari din țară. 
Cuiind, cel mai mare. Și, 
fiindcă sîntem la superlative : 
cel mai modern din Europa 

unctul de vedere al ar
mării construcțiilor în- 
spațiu în care fiecare 

metru pătrat e folosit cu ma
xim folos.

Combinatul nu e construit

cu 
in 
cu

decît în parte. Condițiile 
sînt de așa natură, îneît, da
torită generosului pian de 
investiții care stă Ia baza in
dustrializării socialiste, nu 
este exclus ca proiectul ini
țial să fie reconsiderat, ceta
tea chimiei (o, cînd vom găsi 
o altă imagine definitorie ?) 
urmînd să se dezvolte și mai 
mult.

Vizitatorul combinatului, 
chiar însoțit de un „ghid" 
extrem de darnic cu explica
țiile, ca inginera Pop, care 
ne-a condus pe noi, e pus în 
situația de a se mustra că nu 
stăpînește prea bine formu
lele chimice pe care, în anii 
liceului, le socotea cu naivi
tate doar cifre și litere reci. 
„Extemporalul" de chimie la 
care e supus la Turnu Mă
gurele îi conferă, în primul 
rînd, calitatea de elev per-

(Continuare în pag. a IH-a)
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Undeva, la opt me
tri sub nivelul Dună
rii, răsare o floră ar
tificială. Rădăcini de 
oțel se lipesc de plă
cile din oțel de pe 
fundul fluviului, pă- 
trunzind tot mai a- 
dinc, pînă la nivelul 
geografic al mării. U- 
riașe macarale urmă
resc vapoarele, inain- 
Und anevoie în aval, 
celule de oțel îmblîn- 
zesc nul bîntuit de 
nenumărate furtuni, 
care nu fusese nicio
dată pînă acum zăgă
zuit de diguri.

Pe malul drept, o 
locomotivă cu aburi 
remorchează navele 
fluviale cu cablu de 
oțel, trăgîndu-le ase
menea sclavilor de pe 
galeră, sau amintind

Szilăgyi Istvan
de bacurile cu cai 
de odinioară.

Dar și locomotive
le cu aburi au îmbă- 
trînit, s-au demodat 
în zilele noastre. Poa
te că atunci cînd albia 
Dunării va deveni pe 
o întindere de 270 
km un imens bazin 
de acumulare, atunci 
cînd apele învolbura
te și înfricoșătoare 
ale Cazonelor se vor 
transforma într-o o- 
glindă liniștită, fluie
rul și zgomotul loco
motivelor vor fi pur
tate departe de vînt, 
iar odată cu trece
rea timpului, oamenii 
nici nu-și vor mai a- 
duce aminte de ele.

Din viața actuală a 
fluviului se va naște 
o legendă — legendă

a unui oraș și a unei 
insule scufundate. 
Peste o sută de ani, 
bătrînii de pe aces
te meleaguri își vor 
începe astfel povesti
rea :

„Părinții noștri, cei 
care au construit ba
rajul, ne povestesc: 
odinioară, acolo, jos, 
pe fundul lacului de 
acum,, se afla un oră
șel frumos, care sa 
numea tot Orșova, ca 
și orașul nostru. A- 
colo, în mijlocul Du
nării, era o insulă cu 
o impresionantă for
tăreața, pe ale cărei 
ruine se aflau cîteva

(Continuare în 
pag. a III-a)
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A CATIFELEI Sorin Titel

Valsuri nobile
și sentimentale

ALSA SOLEMNITATE

fă aflam la comitetul U.T.C. 
Combinatului de fibre artifi- 
e — Brăila, cînd s-a petrecut 
mplarea. Pe ușă năvăli un 
r: „Poftiți cheile, ceilalți doi 
zis că nu așteaptă, pierd ma- 
:; și-au plecat r
i rîndul celor prezenți, stu- 
re. Cu atît mai evidentă, la 
irășul Alexandru Coadă, se
ar al comitetului Orășenesc 
•C., venit aici cu un scop 
me. Am aflat apoi că era 
>a de înmînarea carnetelor 
.C. la trei tineri recent pri- 

în organizație, că, în acest 
) se amenajase o sală. Unul 
re ei, însă, adusese la se- 

comitetului U.T.C. cheile 
însoțite de cuvintele pe care 

cunoașteți, în timp ce ceilalți 
grăbeau spre autobuz.

e impun, firește, dteva în- 
•ări: Ce-i determinase pe ti- 

la un asemenea act ? Cum 
au mai avuseseră răbdare nici 
ar pentru a-și primi carnetul, 
nu se scurseseră decît dteva 
de cînd cererea lor de pri- 

s în organizație fusese discu- 
în adunarea generală ?

nb un anume unghi, căuta 
aplicație, într-o discuție ui
tară, tovarășul ROMGET- 
CUS PODEANU LAURIAN, 
etar al comitetului U.T.C. de 
Jantierul naval — Brăila :
- E vorba aici, fără îndoială, 
primul rînd, de slaba pregă-
a celot trei, de faptul că nu 

itau să fie încă primiți în 
.C. Aș aminti, apoi, o anu- 
monotonie care ne înconjoa- 

ie fiecare dată cu prilejul in- 
ării carnetelor. Cum decurg 
ițea ? E nevoie, mai întîi, de 
ală, dacă se poate de* festi- 
ți; oricum, o sală cit mai 
oasă, cu catifea, pluș, lozinci, 

colorată etc. De o masă, 
i, de pe care nu lipsește o 
A cu apă — fără pahar, insă 
ie un prezidiu în jurul mesei, 
prezidiu grav, solemn, de un 
etar al comitetului orășenesc 
'.C. care, cu o voce la fel de 
yă, trebuie să-i spună tînă- 
ti, cînd îi înmînează carnetul, 
păstreze cu grijă. în sfîrșit, 
este nevoie de o ultimă strin- 

> de mină și dteva aplauze, 
igur, momentul are un anu- 
caracter solemn, care, dacă 

i, cere un anume cadru ^a- 
vaT. Nu știu însă de ce se 
tă cu orice preț solemnitatea 
catifea. Sînt convins că mo- 
itul are o solemnitate a lui, 
insecă, oriunde s-ar desfășu- 
De ce n-au loc înmînările și 
alte prilejuri: în excursii, cu 
ejul unor vizite la muzee, 
jri istorice etc.
- La noi, de pildă, reia vor- 
SPIRU ROȘCA, de la Șantie- 
naval — Galați, momentul ar 
eni intr-adevăr de neuitat 
ă am înmina carnetele tine- 
r cu prilejul lansării la apă a 
titelor noastre cargouri, la 
3 asistă aproape întreg șantie-

Faptul ar fi de natură să 
ifle o deosebită mindrie tină- 
ii și ar ajuta la întărirea legi* 
ii lui cu întreprinderea în care 
rează.
- Și, poate s-ar mai rimpli- 
i și sistemul de înmînare —
.vine tovarășul VASILE PO- 
MBOIU, secretar al Comite
ri orășenesc Galați al U.T.C. 
metul trebuie înmînat totdea- 
i de un secretar al comitetu-

lui orășenesc U.T.C. De ce n-ar 
putea înmîna carnetul și secre
tarul comitetului U.T.C. din uni
tatea respectivă P Este vorba, 
doar, de prestigiul lui. Sau, cel 
puțin, înmînările să se facă la 
intervale ceva mai mari, mai 
multor tineri deodată, în cadrul 
unei festivități pe oraș. Altfel, 
se procedează ca-n situația mea: 
umblu cu geanta cu documente
după mine și unde-l prind, a- 
colo i-l dau.

Alți doi interlocutori, Marcel 
Bănică și Marian Radulescu, 
membri ai comitetului U.T.C. de 
la Combinatul de fibre artificiale 
din Brăila, au ținut să sublinieze 
desele — fi de cele mai multe 
ori inutile — deplasări ale secre
tarilor comitetului orășenesc 
U.T.C., special pentru înminări 
de carnete. Aceste sarcini le ră
pesc mare parte din timpul pe 
care ar trebui să-1 dedice orga-

INTRU CEI MAI
INERI CETĂȚENI

(de la aoreepcm-SUCEAVA 
-itul nostru) 
rn primele 6 luni ale anului, 
regiunea Suceava numărul 

lor născuți este cu aproape 
00 mai mare decît in peri- 
la corespunzătoare a anului 
cut. Conform înregistrărilor 
ute la policlinici fi dispensare 
șterea natalității va fi și mm 
munțată în cel de al doilea 
nestru. în așteptarea viitorilor 
ăteni ai țării s-au luat măsuri 
portante: a fost mărită capa- 
atea unor materintăți, s-au tn- 
ițat maternități rurale, iar ca- 
or de nașteri le-au fost repar
ate, de curind, aproape 100 de 
Ire sanitare cu pregătire 
zdie.

«r Zilele filmului 
românesc" — 

pe Valea Prahovei

nizării unor activități bogate, di
verse, atractive.

Renunțarea la asemenea mo
dalități greoaie, din practica mun
cii de organizație, ar duce — 
sînt de părere interlocutorii noș
tri — nu numai la creșterea va
lorii educative-emoționale a 
momentului în care tinerii pri
mesc carnetul roșu de uteest, 
dar s-ax răsfringe puri tiv în în
treaga activitate U.T.C-, oferzi- 
du-i premize pentru un conțizut 
mai bogat, mai atrăgător.

L ANDBETȚA

Prof. univ. EDMOND NICOLAU

PROPUNE:
PRIVIND DEZVOLTAREA

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR

Studiul privind dezvoltarea 
învățămîntului superior consti
tuie un bun prilej pentru a re
flecta la căile de îmbunătățire 
a sistemului nostru de formare 
a cadrelor de specialiști. Indis
cutabil că, în ultimii ani, acest 
învățămînt a repurtat în țara 
noastră succese importante. în a- 
celași timp, însă, trebuie să re
cunoaștem că mai este încă posi
bilă ameliorarea sa.

Ne propunem ca, în cele ce 
urmează, să facem o serie de 
reflecții privind învățămîntul ge
neral tehnic și, în particular, în
vățămîntul legat de cibernetică 
și electronică.

O primă problemă care se 
poate pune în legătură cu în
vățămîntul superior este profi
lul pe care trebuie at-î tbă vd- 
torii specialiști. Plerfnd de am, 
d® la rolul lor în economia ge
nerală a țării, după kermin»r*a 
studiilor, putem deduce cm 
trebuie să se facă pregătirea tor 
și chiar admiterea în acest în
vățământ superior.

Avînd în vedere multiplele 
locuri de muncă, caracterizate 
fiecare prin alte trăsături speci
fice, ne putem gîndi la pregăti
rea viitorilor specialiști totr-un 
sistem de învățămlnt ruperior. >• 
vînd două adori. Un prim ci
clu avînd durata de circa patru 
ani, urmat de un al dedea oda.

de

. particular. în
de cibernetică

• Un sistem de invâfâmint superior cu două

cicluri

• Inițierea unor birouri studențești de proiectare

• Concursuri de admitere intrinseci

»uoe

crpfocâ- osseecerrrea calităților

Cercrcaree perm: te,
totcdtd. crearea h ’ aerele vlăs
tare a era: Facem de drarmderi. 
care va face ea Ss&rJ» a toem.- 

ț i mate ț "*- 
bJeeae si » feeoî său de nnmcă. 
îa wodtcl aLesra^țaeâ pa» ri

Credem că este necesar ca. 
după exrappr-J altor țin. să se 
orgamzeze. ta urvfțfanîntul su
perior. birouri de proiectare stu
dențești. b jcori ta care studen
ții să realize» aparate necesare 
diferitelor instituții.

O toddungatâ practică didac
tică arata că numeroși sînt stu
denții care au capacitatea tehni
că și științifică de a aborda cu 
curaj diferite teme de proiecta
re. Uneori poate fi vorba de rea
lizarea unu- aparat după o sche
mă existentă. Alteori hxsă poate 
fi vorba chiar de conceperea u- 
nor scheme originale.

Astfel de birouri de prcrectare 
presupun, bineînțeles, anumite 
spații rezervate acestei tmmcL 
Birourile trebuie gîadite ca o 
completare. Intr-un sens mai a- 
plicativ, a activității desfășurate 
în cadrul cercurilor științifice stu
dențești, activitate care, după 
cum se știe, are astăzi în țara 
noastră o tradiție bine stabilită.

Trecînd la o altă treaptă mai 
coborîtă, trebuie si ne gîndim 
la problema admiterii în învăță- 
mîntul superior. Aci apare mult 
discutata problemă a notei de la 
bacalaureat. Trebuie sau nu să 
se țină seama de această notl 
la admiterea în învățămîntul su
perior ?

zarea

0 nouă tehnologie de fabricare 
caprolactameia

în cadrul Uzinei 
ie fire și fibre sin- 
:etice Săvinești se 
dezvoltă o activita
te susținută de ela
borare a unor teh
nologii noi, îmbu
nătățirea finisajului 
textil, efectuarea de 
studii pentru com
baterea coroziunii, 
la instalații, cerce
tări de chimie ana
litică.

în domeniul per-

fecționării și creării 
de noi tehnologii, 
de exemplu, s-au 
obținut unele re
zultate remarcabile. 
Este cazul, printre 
altele, al elaborării 
tehnologiei de fa
bricare a capro- 
lactamei — produs 
principal pentru 
realizarea relonului. 
în prezent, se lu
crează la crearea u- 
nei instalații semi-

industriale pentru o 
nouă bază de ma
terii prime mult 
mai ieftine. De ase
menea, a fost reali
zat un procedeu o- 
riginal pentru obți
nerea unei alte 
substanțe chimice 
intermediare — sul
fatul 
mină, 
duce 
nuale
milioane lei.

de hidroxila- 
ceea ce va a- 
economii 
de circa

a-
30

PLOIEȘTI (de la cores
pondentul nostru).

Intre 31 iulie și 6 au
gust la Sinaia se vor des
fășura „Zilele filmului ro
mânesc". Cu acest prilej 
la cinematograful „Pro- 
rrul" din localitate vor 

prezentate o serie de 
filme românești. Printre 
ele cităm „Zodia fe
cioarei", „Amprenta", 
„Subteranul", „Șetul sec
torului suflete". „Castela
nii". V®r rula, de a- 
•«nenea. filmele „Dacii" 
și „Maiorul și moar
tea". In fiecare din „Zilele 
filmului românesc" aici se 
vor organiza numeroase 
intilniri ale publicului cu 
realizatorii acestor filme 
făcîndu-re cu acest pri
lej un larg schimb de pă
reri intre „beneficiari" și 
creatori.

Bănuiesc că intenția legislato
rului, atunci cînd a introdus a- 
oeastă notă în formula care dă 
nota de admitere — a fost toc
mai încercarea de a stimula pe 
elevi la o mai bună pregătire 
generală în cursul liceului.

Este, desigur, o intenție lău
dabilă. Dar, in același timp, tre
buie să observăm că, în primul 
rind. este foarte greu de admis 
ci la toate comisiile de bacalau
reat din țară se realizează aceeași 
exigență în acordarea notelor la 
bacalaureat. Rezultă un prim 
factor aleator care influențează 
sensibil admiterea. în al doilea 
rind nota de la bacalaureat, ca 
cnce notă de la orice examen, 
este influențată și de alte ele
mente întimpUtoare. în fine, a- 

as factor e*-e : comportarea 
ubjst eaev £a o sesme oe baca- 
ă—rret — care este totw tecba 
ier» una acti^.tăți — afectează 
toate încercările sale ulterioare 
de a începe o altă formă de ac
tivitate — activitate care poate 
fi ginită practic independentă 
de ceea ce a avut loc mai îna
inte.

Desigur că ne putem imagina 
sisteme complicate, in care să ți
nem seama, la admitere, de com
portarea elevului în ultimii ani 
de Hceu, la materii avînd legătură 
cu specialitatea pe care elevul 
vrea s-o îmbrățișeze. Dar toate a- 
ceste elemente sînt afectate de 
vidul fundamental câ, la un con
curs de admitere, unii vor fi han
dicapați de rezultatele trecutului, 
pe care ei demult l-au corectat.

Iată de ce pledez pentru con
cursuri de admitere intrinseci, la 
care să nu se țină seama decît 
de rezultatele obținute de can
didați la probele acestui concurs, 
probe care trebuie să fie cît mai 
exigente, tocmai pentru a se asi
gura o justă selecționare a cadre
lor de viitori specialiști.

Pledez mai departe pentru un 
învățămînt superior mai 
diferențiat în primul său 
rămînînd ca specializările 
facă în etape ulterioare.

N. R. Un asemenea birou de 
proiectare despre care profesorul 
Ed. Nicolau amintește în articol, 
și-a desfășurat activitatea și în 
cadrul Institutului politehnic 
Brașov. Ziarul nostru a scris des
pre această inițiativă lăudabilă, 
pledînd pentru extinderea ei. Dar 
iată că în loc să aflăm despre a- 
pariția altor birouri studențești 
de proiectare, sîntem informați că 
Si acest prim birou s-a dizolvat, 
lipsit fiind de sprijinul forurilor 
în drept. De ce ?

puțin 
ciclu, 
să se

Personajele preferate de Sorin 
Titel sînt bătrîni, copii, tineri — 
ființe în disoluție sau încă nefor
mate, lipsite de o structură interi
oară fermă, coerentă. Schițele 
consemnă mișcări vagi, cu moti
vație secretă, tropisme greu per
ceptibile care se succed fără să 
realizeze o istorie. De fapt auto
rul nici nu urmărește să creeze 
„personaje" — în sensul comun 
al termenului. Deși lucrează cu 
niște trăsături — inocența sau 
puerilitatea de pildă — nu le 
utilizează pentru construirea de 
personalități. Ceea ce îl intere
sează pe Sorin Titel este numai 
mobilitatea interioară, nediscipli
nată, neordonată, realizînd un 
climat psihic nu o psihologie, o 
ambianță interioară, nu un ca
racter sau un temperament. A- 
cest gen de personaj corespunde 
și unei fragilități epice — evi
dente în schițe. Toate întîmplă- 
rile. toate evenimentele (care la 
Sorin Titel nu au niciodată 
„proporții de eveniment") țin de 
lumea interioară și rămîn închise 
în ea, nu sînt tentate să se îm
plinească în acte. După cum nu 
cunosc nici imboldul integrării 
într-o anume ordine. Autorul 
cultivă parcă niște valori muzi
cale ale vieții interioare — rit
muri, armonii, tonalități.

De altfel, și scrisul său e — 
vizibil — compoziție. Fragmen
tarea, varierea mediului, prezen
ta dialogului, proporțiile dialogu
lui și ale narației, sintaxa, toate 
sînt dirijate de un simț muzical. 
De aceea și ceea ce se reține 
din schițe nu sînt fapte, idei, oa
meni, ci sau un timbru sau o 
structură armonică sau anumite 
ritmuri.

Unele schițe sînt compoziții 
frumoase. De pildă „Mi-am a- 
miotit zăpada" în care rememo
rarea discontinuă a unor fapte al 
căror tune am • aparența la tre
cutul penonahilc: te orjan jeizi 
tntr-o subtili dezordine, teu 
chiar ..Soare pentru fiecare* In 
care se lucrează cu mai multe

teme — dezvoltate orchestral. U- 
neori tehnica aceasta a scrisu
lui are relații cu o mișcare inte
rioară sau cu natura personajului 
(de pildă, în schițe ca „Moartea 
lui moș Țîrlea", „Fața mirată a 
copilului", „Fără să fie vorba de 
Icar") și atunci impresia de exer
cițiu calofil e atenuată. Alteori 
însă suportul omenesc al com
pozițiilor e de o fragilitate ex
tremă (e greu de găsit „idee" în 
„Convorbire telefonică", sau 
„Vîrstele și marea" sau „Stîngă- 
cie“) sau aservit total unor locuri 
comune dintre cele mai banale 
(„Valsuri nobile și sentimentale", 
„Despărțiri definitive", „Somnul 
Doreai"). Ai atunci impresia că 
mobilul literaturii lui Sorin Ti
tel e scrisul însuși, că autorul 
„estetizează" cu egală plăcere 
pe orice temă, că se poate ușor 
dispensa de substanța spirituală 
a creației, limitîndu-se la gestul 
pur. Intuiești un fapt exclusiv li
terar, realizîndu-se ca valoare nu
mai în și prin structura stilistică 
în care a fost integrat, lipsit de 
orice sens în afara ei. înțelegi a- 
tunci de ce proza aceasta nu te 
„urmărește", nu-ți dă de gîndit, 
nu te „persecută", de ce efectul 
ei se restrînge la momentul lec
turii, se stinge imediat, incredi
bil aproape, odată cu terminarea 
ei.

Poate că lipsa de idei a auto
rului e implicată în condiția unei 
proze aparte, mai pure, poate că 
din aceste minusuri (de gîndire, 
de invenție epică, de realitate 
umană inedită) se naște, sau se 
va naște o valoare — inefabilul. 
Uneori ai senzația vaga, citind 
schițele lui Sorin Titel că tocmai 
neutralitatea, banalitatea faptelor 
consemnate se străduiesc și sînt 
pe cale să renască, să înceapă o 
existență nouă, estetică. Dar sen
zația nu devine certitudine și ne
siguranță prelungită e destul de 
obositoare.

ILINA GBIGOBOVICI

GHIDUL MUZEULUI
DIN

DEVA (de la co
respondentul nostru)

Recent a fost tipă
rit la întreprinderea 
poligrafică Deva, un 
ghid al muzeului de 
arheologie „Vipia 
Traiana" — Sarmize- 
getusa. Autorul, doc
tor docent Octavian 
Floca, își propune ca 
lucrarea să servească 
de îndreptar oameni
lor muncii, vizitatori 
oi acestei importante 
așezări antice de pe 
teritoriul patriei noas
tre. Ghidul redă în
tocmai 
expoziției 
descriind amănunțit

organizarea 
muzeale,

SADMIHGETISA
toate obiectele aflate 
în cele 7 săli ale mu
zeului și în cele pa
tru încăperi care for
mează depozitul ști
ințific. în primul ca
pitol se face o suc
cintă prezentare a 
„Ulpiei Traiana" — 
Sarmizegetusa, care 
continuă cu cea a pie
selor din sala a doua 
găsite în amfiteatru, 
cea mai impunătoare 
clădire romană des
coperită la Ulpia 
Traiana. construit în 
secolul al 11-lea al 
erei noastre. în sala 
a treia sînt

Detaliu Industrial

Foto: LICĂ IOS1F

IMPERIUL EGOISMULUI
(Urmare din pag. I)

deei, Egoiștii s-au prezentat, 
regulă, sub chipul luminos al 
îndrăgostitului: prilej de a pro
fita din plin de dăruirile Devo
tamentului, care le-a adus în
semnate beneficii. Cu timpul, lo
cuitorii Marelui imperiu al ego
ismului au devenit foarte bogați; 
sustrăgînd energii, visuri de vii
tor, dorințe de progres de la cei 
prădați, și-au făurit o zestre în
semnată, pe care o consumau ei 
înșiși... Fiind însă foarte lacomi, 
beneficiile se epuizau foarte re
pede, de unde și necesitatea ex
tinderii continue a cuceririlor. 
Paralel s-a produs însă și un ra
pid proces de sărăcire, pe plan 
sufletesc.

Împotriva acestui imperiu s-au

purtat numeroase războaie. Une
le păreau că vor fi victorioase, 
dar, după vremelnice înfrîngeri, 
Egoiștii, datorită capacității lor 
de a-și schimba aparența și denu
mirea, renășteau cu energii 
sporite. Una dintre cele mai 
vechi cruciade a fost aceea a li
teraturii. Datorită ei, zonele 
de refugiu ale Egoiștilor au 
devenit tot mai reduse. Cea mai 
grea luptă din această istorie a 
fost datorată tocmai dificultăți
lor de identificare. După fiecare 
victorie s-a încercat realizarea 
unui tratat de pace, bazat pe in
stituirea unor legi precise și se
vere, împotriva Egoiștilor. Din 
păcate, însă, nici o lege din sfe
ra juridică nu a fost în stare să 
îngrădească manifestările lor. Se 
pare că nici nu vor fi vreodată

în stare, din cauza caracterului 
subtil al acestor manifestări. De 
mai mult succes tint însă sorti
te legile morale. Acestea din 
urmă tind în ultima vreme să în- 
cercuiască Marele imperiu al e- 
goismului, înti-o barieră a rezis
tenței, bazată pe capacitatea ra
pidă de identificare, în spatele 
cuvintelor frumoase. Recent (res
pectiv în ultimii ani) s-au înre
gistrat o serie de victorii promi
țătoare pe frontul războiului Dra
gostei : armata Demnității a 
avut un rol activ, interzicînd E- 
goiștilor să mai uzeze de vechiul 
sistem al profiturilor morale sau 
materiale, de pe urma sentimen
telor curate.

III. Perspective
Intrucît războaiele au fost în

delungate, excesul de optimism

nu e recomandabil istoricilor. 
Trebuie avută în vedere tehnica 
militară și diplomatică foarte 
dezvoltată a Egoiștilor, capabilă 
să se adapteze cu ușurință con
flictelor de tip modem. In spe
cial, arta lor tactică de a apărea 
în postură de victime, uzind de 
compasiune, lirism, melancolie, 
aer de neînțeleși, creează riscul 
revindescenței ambițiilor terito
riale în conjuncturi noi. Egois
mul dispunînd de o agresivitate 
lentă, insesizabilă la început și, 
uzind adeseori de o armă secre
tă numită „farmec", continuă să 
reprezinte primejdii în sistemul 
echilibrului moral al adversarilor 
săi. Pe de altă parte, el folosește 
frecvent sistemul infiltrației: poa
te nimeni în mijlocul oamenilor 
conștiincioși, tirguincioși și paș-

nici, semănîndu-le aidoma în a- 
ceste dote exterioare, confuzie 
care le permite să uzeze de în
crederea cîștigată, în scopuri a- 
caparatoare.

Totuși, una din cele mai pu
ternice surse de speranță în vii
torul relațiiloi cu acest imperiu 
se află în faptul că, adeseori, E- 
goistul însuși nu e conștient de 
trăsăturile sale rapace. Generalii, 
ca și simpli soldați ai cruciadelor 
amintite, își pun mari speranțe în 
slăbirea agresivității acestui im
periu, pe măsură ce locuitorii săi 
vor fi puși în situația de a se 
identifica ei înșiși, și de a deve
ni conștienți de răul pe care-l 
fac.

In prezent se experimentează o 
armă extrem de eficace, cel pu
țin cu o parte din armatele o- 
goismului: oglinda.

expuse o-

biectele găsite la Fo
rul coloniei (piața 
publică), iar în a pa
tra, cele găsite la 
Palatul augustardor. 
In sala a cincea tint 
prezentate exponate
le descoperite in ca
drul unor construcții 
cu caracter civil — 
Villa suburbana și 
Villa rustica. Sînt 
expuse aici mate
rialele de construc
ție folosite de ro
mani, iar în sala a 
șaptea sînt o serie de 
monumente epigrafi- 
ce și sculpturale cu 
caracter public, reli
gios și funerar.

I



Noua bancnotă de 25 lei
Banca Națională a Republicii Socialiste Rominia va pune 

in circulație, începind de la data de 7 august 1967, un nou bilet 
de bancă de 25 lei imprimat cu denumirea statului „Republica 
Socialistă România".

In conformitate ca prevederile Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri, actualul bilet de bancă de 25 lei, care este imprimat cu 
vechea denumire a statului „Republica Populară Română", va 
continua să aibă deplină putere circulatorie, paralel cu noul bi
let de bancă de 25 lei.

Noul bilet de bancă de 25 lei este imprimat pe hîrtie albă, 
avînd filigran In zig-zag pe întreaga suprafață a hîrtiei. Cu
loarea predominantă a biletului este oliv închis cu maro și are 
imprimat pe față portretul lui Tudor Vladimirescu, denumirea 
băncii emitente „Banca Națională a Republicii Socialiste Româ
nia", stema țării, valoarea biletului, numărul de serie, numărul 
de ordine, anul emisiunii „1966". iar pe verso denumirea statului 
„Republica Socialistă România", o vedere din Combinatul side
rurgic Hunedoara și valoarea biletului.

Cel mai mare
covor

De cîteva zile, la secția de 
covoare orientale a Întreprinde
rii orășenești de industrie locală 
din Tîrgu Mureș, în fiecare di
mineață, în jurul unui mare 
gherghef, iau loc zece talentate 
țesătoare, printre care Ana. Pop, 
lulia Sandor, Susana Nagy, 
Ileana Cucui. Lor le-a revenit 
cinstea de a realiza cel mai 
mare covor țesut pînă în pre
zent aici. Cuprinzînd o varieta
te de culori, țesute în stil popu
lar, covorul va măsura aproape 
40 de mp, pentru brodarea lui 
fiind necesară executarea a 48 
de milioane de noduri. In pre
zent covoarele orientale țesute 
aici sînt exportate în numeroase 
țării ale lumii, printre care: 
Franța, Austria, Irak, R. F. a 
Germaniei și Elveția.

UN NOU LĂCAȘ 
DE CULTURĂ

CLUJ (de la corespon
dentul nostru):

Orașul lui Coșbuc s-a 
îmbogățit cu un nou lă
caș de cultură. Alături de 
renumitele școli, dintre 
care una și-a sărbătorit un 
secol de existență, un nou 
edificiu se adaugă Năsău- 
dului: casa raională de 
cultură. O sala de specta
cole cu peste 300 de locuri 
va oferi năsăudenilor po
sibilitatea vizionării în 
condiții moderne a nume
roase spectacole.

Secvență din vacanță

Criteriul eficienței
(Urmare din pag. I)

• în localitatea daneză Vejle 
au început întrecerile celei de-a 
10-a ediții a Criteriului european 
la tenis de masă pentru juniori. 
Competiția a debutat cu preli
minariile probei pe echipe. La 
masculin, echipa României, care 
face parte din grupa A, a învins 
cu 5—0 echipa Italiei și cu 5—2 
echipa Olandei. Echipa femini
nă a României a obținut, de ase
menea, două victorii în prelimi
narii, întrecînd cu 3—0 echipele 
Jersey și cu același scor echipa 
Austriei.
• Astăzi la amiază va părăsi 

Capitala, plecînd cu avionul la 
Istambul, echipa de fotbal Dina
mo București. Fotbaliștii bucu- 
reșteni vor juca două meciuri la 
Istambul și Ankara în compania 
echipei Galata Saray. Primul joc 
se va desfășura vineri.

• A început turneul internațio
nal femțnin de volei de la Sofia, 
la care participă 8 echipe de ti
neret. în grupa B, selecționata 
U.R.S.S. a învins cu 3—0 pe cea 
a Poloniei, iar Cehoslovacia a 
dispus cu 3—1 de România. Re
zultatele din grupa A : R. D. 
Germană—Ungaria 3—0 ; Bulga
ria—Iugoslavia 3—0.

MW

UALITA

Persită de asemenea și o altă 
practică profund dăunătoare. 
Se observă la unele întreprin
deri tendința de a-și crea rezerve 
ascunse printr-o planificare largă 
a unor cheltuieli, în vederea rea
lizării comode a prețului de cost, 
ceea ce nu face decît să demo
bilizeze spiritul de bună, gospodă
rire și de economie strictă care 
trebuie să domine întreaga acti
vitate de producție, frînînd de 
la bun început perspectivele rea
lizării unei înalte eficiențe eco
nomice. Cazuri de felul acesta 
s-au constatat și în regiunea Hu
nedoara cu prilejul acțiunii anua
le de înregistrare a statelor de 
funcțiuni și de analiză a unor pre
vederi de cheltuieli din planurile 
financiare ale întreprinderilor, 
efectuată de organele Băncii 
Naționale. Astfel unele unități 
au planificat cheltuieli care n-au 
putut fi justificate din punct de 
vedere economic. întreprinderea 
forestieră Petroșani și-a prevăzut 
236 mii lei cheltuieli de tran
sport cu atelaje particulare la 
parchete ce sînt planificate a 
se exploata abia în 1968. între
prinderea de morărit Alba lulia 
care și-a planificat cheltuieli de 
223 mii lei pentru o secție din 
Hunedoara a cărei activitate a 
fost sistată la începutul anului 
etc. în alte cazuri s-au prevăzut 
cheltuieli de întreținere și chel
tuieli de transport peste norme
le legale.

Existența acestor aspecte con
stituie, așa cum arătam, abateri 
grave de la legislația economică. 
Ele se datoresc însă și faptului că

CĂLĂTORIE pe dunăre

CHIMISTUL
de Constantin Georgescu

Venit de undeva, dintr-un 
sat din Cîmpia Dunării, Du
mitru Ciocan, de la Combi
natul chimic Turnu Măgurele, 
băiatul acesta cu ochi al
baștri ca floarea de cicoare 
— muncitor betonist la un 

. șantier de drumuri, a fost 
K transferat la Tumu-Măgure- 

le exact în ziua în care pe 
malul românesc al bătrinului 
fluviu se băteau primii țăruși. 
A venit cu dorința de a ră- 
mîne pentru totdeauna aici. 
S-a înscris la grupul școlar 
petrol-chimie și de aproape 
un an urmărește cu atenția 
încordată semnalizatoarele ro
șii, verzi și albastre ale unui 
complicat tablou de coman
dă, dirijează operațiunile chi
mice de obținerea acidului 
sulfuric prin subsecția con
tact.

CHIMIE

N-am izbutit să stăm prea 
mult de vorbă. Meseria pe 
care și-a ales-o nu-i permite 
nici o clipă de neatenție. Su
fletul întregii subsecții trece 
prin tabloul pe care îl urmă
rește și chiar dacă îl întrebi 
ceva, îți răspunde cu puțină 
întîrziere.

Am vizitat combinatul chi
mic de la Turnu Măgurele și 
la plecare am trecut să-mi 
iau rămas bun. Dumitru 
Ciocan mai avea cîteva mi
nute și ieșea din schimb. 
Mi-a spus că e mare amator 
de sport, finalist la lupte gre- 
co-romane în faza pe țară a 
concursurilor sportive pentru 
tineret. „Nu-mi ajunge 
timpul. Mă pregătesc pentru 
școala de maiștri".

Șl GRÎU

Marți dimineața, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Ja
nos Fazekas, a primit pe Jeno 
Szirmai, președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor din 
R. P. Ungară, care ne vizitează 
țara ia invitația Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Con
sum.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Constantin M a teescu, 
președintele Centrococp.

Marți a părăsit Capitala de
legația Uniunii Studenților pen
tru eliberarea Vietnamului de 
sud (U.E.L.V.S.), condusă de 
Tran Van An, membru al Co
mitetului Central al Uniunii, 
care, la invitația UA.S.R., a fă
cut o vizită în țara noastră. De
legația a fost condusă la aero
port de Mihai Stoica, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.R., 
și de activiști ai Comitetului 
executiv al U.A.S.R.

.Viața studențească"
număr estival

(Urmare din pag, Ij

petuu și revelațiile îl ilumi
nează pas cu pas.

Fiindcă, neterminat chiar, 
un combinat chimic al aces
tor ani te face să vezi că te 
afli pe un fantast cosmo- 
drom, cu suple rampe de lan
sare, cu uzine și rachete- 
gigant. Încrîngături neverosi
mile de tuburi nichelate, pe
reți de cristal, cazane și tur
nuri — mai ales turnuri — 
se întrepătrund fabulos, în
văluite în fum avînd cu fie
care gură prin care țîșnește, 
altă culoare. Combinatul în
semnează cîteva unități in
dustriale de interes primor
dial pentru producerea îngră
șămintelor chimice: fabrici 
complexe de acid sulfuric, 
ori de acid fosforic, azotat 
de -
re

amoniu, prize de capta
și evacuare a aerului, pre

cum și o centrală electroteh
nică acționată prin utiliza
rea aburului recuperat.

Așezat pe balta Bercelui, 
temută de pedestrașii tuturor 
bătăliilor cîte s-au dat la 
Turnu Măgurele, combinatul 
a intrat în raport direct cu 
spicele și grădinile țării. Am 
ținut în palme ciudatele gra
nule — chipul în care sînt 
produse îngrășămintele — și 
am avut impresia că și pe 
smalțul lor diafan, neverosi
milii gravori de litere minia
turale pe care-i recomandă 
istoriile artelor, ar înscrie 
poeme de adorație. Gravori 
care ar vorbi despre forța și 
prospețimea constructivă a 
unui popor liber, stăpîn pe 
armele muncii sala, înarmat 
cu capacități care-i consfin
țesc măreția, statornic confir
mată prin timp.

Pe Dunăre km 560

'ombiruztul chimic din Tr, Măgurele văzut de H. BERNE A

0 LEGENDĂ MODERNĂ
rmare din pag. F)

izini de case, co
ci un minaret. 
)oi, pe această te- 
<iă și-au clădit ca
le părinții noștri, 
suitorii de atunci, 
'ipă ce s-au ivit 
umuri noi, au dărî- 
tt vechile case un- 
s-au născut, și-au 

it rămas bun de la 
chile drumuri ca

le purtau pașii 
re școală, deoarece 
a creștea, creștea 
: mereu... Ce au 
nțit ei cînd apa a 
ipertt malurile, nu 
mat poate ști. Nu 
ngur că s-au ema
nat bătrînii de a- 
ici... Căci cei ti- 
ri — ei au constru- 
barajul, și-au făcut 
lainte proiectul 
!t)r noi, ei nu 
ut timp pentru 
lăsa furați de 

ntiri. Ei nu au

ca-
au

a
a- 

vă-

zut poate nici orașul 
care se scufunda, 
poate erau tocmai pe 
macaraua care a în
chid stăvilarele bara
jului. Totuși, au ți
nut la amintirile lor, 
au adus cîteva din 
ele și aici, deasupra 
Cernei 1

Aleea de pe malul 
Dunării, lanurile de 
porumb, casele mă
runte : lumea de azi 
nici nu bănuiește mă
car ce va mai urma, 
despre ce vor mai 
povesti legendele de 
peste o sută de ani. 
Desigur, oamenii își 
închipuie viitorul în
depărtat și luptă 
pentru el făurind le
gende. îi așteaptă 
însă munca multor 
luni, ani, pînă cînd 
realitatea contempo
rană nouă se va 
transforma în le
gendă : pilonii po-

durUor cor tre
bui legați Intre ei cu 
traverse ; jos, macara
le înalte de șase eta
je se află îngropate 
pînă la umeri în al
bia deviată a Dună
rii...

Dacă cei ce vor 
trece pe aceste me
leaguri peste o sută 
de ani, plimbîndu-se 
pe lac în frumoase 
vase de agrement, ar 
putea privi pe șantie
rul barajului și ar 
putea zări fețele oa
menilor care lucrează 
sub fluviul învolbu
rat — cum așează 
fundamentul baraju
lui aplecîndu-se în 
pădurea de oțel, cum 
toarnă beton, ar în
țelege că oamenii a- 
ceștia au ridicat în 
schimbul unui oraș 
vechi și a unei insule 
un umăr de lumină, 
aci, pilon viitorului 
patriei.

Fabrica de instrumente muzicale „Doina” a organizat de curmă o expoziție m memta magazi
nului „Afadoa*

CONSECVENȚA INERȚIEI
A apărut primul număr de 

vară al revistei „Viața studen
țească", în 24 de pagini, într-o 
reușită prezentare grafică. Se 
reține de la început prezența în 
acest număr a unor materiale 
ample, a căror lectură oferă sa
tisfacerea diferitelor gusturi și 
preferințe. Un pasionant jurnal 
de călătorie în Deltă sub titlul 
„13 zile în țara pelicanilor" 
completat de o pagină a vacan
ței conținînd „Averse și... di
verse" ; „La îngemînarea soa
relui cu glia" — reportaj din 
taberele de muncă patriotică — 
împreună cu o pagină închinată 
practicii împlinesc coordonatele 
verii studențești.

Alături de un interviu cu 
Henri Coandâ, paginile de știin
ță ale revistei aduc interesante 
informații despre „Qnasarii — 
obiecte monstruoase pe cer" și 
o nouă teorie a universului. In- 
cepînd cu două pagini de umor, 
intitulate „Ziarul unui pierde 
vară", revista cuprinde cîteva 
materiale cu profil de magazin 
cum ar fi ..Istoria aventurii — 
sau de la UI isc la Thor Heyer- 
dhal și Antonioni"; „Cultura 
dv. în concars“... cu premii, și 
un prim episod dintr-o nuvelă 
polițistă avindu-1 ca erou pe 
Arsene Lupin. Mai desprindem 
din sumar o pagină dedicată fe
telor. două convorbiri despre 
valoare și impostură în plastica 
contemporană și o intilnire pe 
teme sportive cu antrenorii C. 
Teașcă și D. Teodorescu.

Cînd 
Amara 
deamă 
posibilitatea 
reci, majoritatea 
zoniștilor din stațiu
nea balneară trebuie 
să. fie la club. Intre- 
bînd unde aș putea 
găsi „clubul" stațiunii 
mi s-a indicat o im
provizație ciudată : o 
baracă acoperită de 
niște rogojini vopsite, 
înăuntru, cîțiva sezo- 
niști încercau să-și a- 
lunge plictiseala ju- 
cind table sau remy, 
sau citind. Cineva 
completează lista po
sibilităților : în sala 
unde e instalat tele
vizorul fie te înăbuși 
din cauza căldurii, fie 
simți cum te străbate 
aerul rece care trece 
prin împletitura rogo
jinilor. Mai multi ti
neri doresc organiza
rea unor concursuri 
sportive. Cei mai 
mulți vorbesc despre 
club cu o vizibilă lip
să de interes. Stațiu
ne în plină dezvolta
re, Amara primește în 
fiecare an tot mai 
mulți oameni care vin 
aici să se vindece. Ce 
li se oferă pen
tru petrecerea timpu-

am ajuns la 
ploua. Mă gîn- 
că, lipsiți de 

băilor 
se-

1

lui liber ? La prima 
vedere ar părea că lu
crurile merg bine. 
Stațiunea are un club 
cu anexe de ordin 
sportiv, un cinemato
graf unde pot avea 
loc și spectacole de 
teatru, un ring de dans 
dar...

Cinematograful e o 
construcție modernă, 
nouă, are ecran pano
ramic, un program 
bun, dar din neferici
re e situat la o distan
ță apreciabilă. „Clu
bul" din Amara — 
băi e alcătuit din 
două barăci ce cuprind 
două săli, unde se 
află : 2 televizoare, o 
bibliotecă și o maga
zie de materiale dis- 
tractiv-sportive. La A- 
mara vin în fiecare an 
circa 800 de pacienți. 
Cele două săli ale clu
bului nu pot adăposti 
decît cel mult 150 de 
oameni. La aceasta se 
adaugă lipsa de con
diții în care se des
fășoară orice activita
te în aceste săli : lip
sa unei aerisiri cores
punzătoare ca și peri
colul permanent al 
unui posibil incendiu. 
Prog’-amul de club 
este deseori întocmit

în grabă, scris pe o 
coală de hîrtie și prins 
în pioneze la ușa can
tinei sau la avizier. 
El cuprinde seri lite
rare, dimineți de basm 
sau de emisiuni tea
trale, concursuri spor
tive și culturale, vizi
te ale căminelor și ca
selor de cultură raio
nale, simpozioane, 
conferințe, vizionări 
de diafilme, excursii 
etc., deci tot ce ar pu
tea alcătui o bogată 
viață culturală. Dar 
toate acestea rămîn pe 
hîrtie. „Serile litera
re" sînt foarte puține 
și acelea care se țin 
totuși nu sînt frecven
tate. Cauza ar fi tele
vizorul care ar exerci
ta o atracție în 
căreia orice altă 
vitate în timpul 
ar fi hazardată.
tuși, despre medalio
nul literar „M. Emi- 
nescu" ce urma să 
aibă loc într-una din 
seri nimeni nu știa ni
mic... Diafilmul pre
zentat „Mînăsttrile din 
nordul Moldovei", n-a 
fort vizionat decît de 
puțini, fiind vechi si 
cunoscut Formatiile 
artistice ale căminu
lui cultura] din Ama-

fața 
acti- 
serii
To-

1

1

ra programate într
una din zile n-au ve
nit Excursiile pe li
toral sînt foarte rare, 
concursurile sportive 
sau culturale rămîn 
doar pe hîrtie ș.a.m.d. 
In acest fel programe
le de pe hîrtie pot cel 
mult să distreze prin 
consecventa lor hime
rică. De distracția re
ală, de o viață cultu
rală a stațiunii însă 
nu se poate vorbi.

Lipsa de locuri în 
club, invocată și rea
lă. poate fi compen
sată prin amenajarea 
unei grădini de vară 
în apropierea actualu
lui club. Apoi faptul 
că numai cei doi lu
crători ai clubului nu 
pot organiza prea mul
te lucruri (am văzut 
cîte...) poate atrage a- 
tenția asupra altuia : 
De ce cinematograful 
ce-și desfășoară acti
vitatea doar cîteva 
ore. seara, dispune de 
6 salariați ? Cîteva 
simple dar energice 
măsuri organizatorice 
pot asigura acestei 
stațiuni și o viață cul- 
tural-sportivă atrac
tivă.

ENESCU LIANA

organele tutelare ale întreprin
derilor n-au urmărit întotdeauna 
aplicarea unor norme precise de 
întocmire a devizelor estimative 
și calculații privind necesarul de 
cheltuieli lăsînd întreprinderile să 
ia drept bază de calcul, pentru 
unele categorii de cheltuieli, rea
lizările din anul precedent — 
ori, în felul acesta cheltuielile 
neraționale din anul precedent 
influențează în mod negativ asu
pra gradului de eficiență econo
mică din anul de plan.

Odată stabilit volumul cheltu
ielilor de producție grija prin
cipală a conducătorilor de între
prinderi trebuie să fie, bineînțe
les, aceea de a nu le depăși, ci din 
contră de a le reduce prin mobi
lizarea noilor rezerve apărute în 
cursul procesului de producție. 
In special trebuie reduse, pînă 
la înlăturarea completă, acele 
cheltuieli care nu contribuie la 
realizarea planului de producție, 
adică cheltuielile neeconomicoase 
— umenzile, dobînzile penaliza
toare, locațiile etc. Din acest 
punct de vedere, unele între
prinderi din regiunea Hunedoara 
nu stau tocmai bine. Combina
tul siderurgic Hunedoara, în tri
mestrul I al acestui an a înregis
trat peste 5 milioane lei cheltu
ieli neeconomicoase, din care a- 
proape 3,5 milioane lei alocații și 
un milion lei amenzi și penali
zări. Același lucru a fost semna
lat la Fabrica de produse refrac
tare Alba lulia, cu peste 
mii lei alocații și circa 400 
lei pierderi prin deteriorarea 
terialelor și la Combinatul
bonifer Vale Jiului, cu aproape 
250 mii lei dobînzi penalizatoare 
și 370 mii lei alte cheltuieli nee
conomicoase.

600 
mii 
ma- 
oar-

(Urmare din pag. 1)

duri tineri ca Arpad Nemeth. 
Scridon Gheorghe, Kadar Ludo
vic și alții au venit la cămin tîr- 
riu, după miezul nopții, în stare 
de ebrietate provoci nd mare zar
vă. Odihna vecinului, a colegului 
de cameră este deranjată nu nu
mai de astfel de cazuri — oricum 
care trebuie sancționate de opi
nia publică a căminului — ci și 
de oameni pașnici, dar care re
vin în cămin la ore foarte tîrzii.

Situația aceasta face necesa
ră o întrebare : ce li se oferă ti
nerilor ia cămin pentru petrece
rea timpului liber ?

Cei peste 30 de tineri cu care 
am stat de vorbă au adus în 
discuție problema clubului și a 
dotării lui cu o bibliotecă, tele
vizor, radio. Gospodarii grupului 
au fost însă mai... ingenioși- Sala 
clubului au transformat-o în dor
mitor... ocazional și stă nefolosi
tă și acum.

De ce ? Pentru că și comite
tul sindicatului și conducerea 
combinatului s-au lăsat convinse 
de argumentele administrației 
grupului social (dacă ar fi mers 
măcar odată la grupul social ve
deau că dormitorul ocazional 
este prea... ocazional) și au res
pins una după alta cererile tine
rilor de a se organiza și dota 
clubul. Ce se oferă tinerilor con
structori în acest grup social pen
tru a-și petrece cît mai plăcut 
și mai educativ timpul după o zi 

• de muncă ? Un simplu pat, o 
masă și un dulap...

Aceeași stare de lucruri am în- 
tîlnit-o și la grupul social al Trus
tului regional de construcții din 
localitate. în cele două blocuri, 
cu mai multe etaje, locuiesc 900 
de tineri constructori, electricieni, 
instalatori. Stima noastră pentru 
acești oameni care creează fru
mosul, confortul crește în fata 
fiecărui bloc nou sau cvartal de

Preocuparea pentru evitarea 
cheltuielilor inutile trebuie să fie 
cu atît mai mare acum când se 
pune problema reducerii pe an
samblu a tuturor cheltuielilor de 
producție în așa fel încît în eco
nomia noastră socialistă să nu 
mai existe întreprinderi cu pier
deri, planificate sau neplanificate, 
Se știe că pe baza directivelor 
conducerii de partid și de stat 
s-a început încă din trimestrul I 
o vastă acțiune de analiză la 
toate întreprinderile cu pierderi 
planificate sau cu sortimente ne
rentabile, pentru a se depista 
și mobiliza toate rezervele in- 

vederea ren- 
întreprinderi

și mobiliza toate 
teme existente, în 
tabilizării acestor 
sau sortimente.

în regiunea Hunedoara, acea
stă acțiune a cuprins 23 de în
treprinderi nerentabile pe în
treaga activitate și 31 de între
prinderi cu unele sortimente ne
rentabile. în cîteva întreprinderi, 
la I.C.L. Simeria, de exemplu, s-a 
reușit în urma acțiunii, să se 
găsească rezerve pînă la nivelul 
pierderilor, iar în altele ca la 
fabrica Vidra Orăștie să se ren
tabilizeze toate sortimentele. De
sigur, acțiunea va continua pînă 
la eliminarea completă a pierde
rilor din economie. Ea este de 
pe acum împletită cu o altă 
mare acțiune stabilită de condu
cerea de partid și de stat la toa
te întreprinderile economice din 
țară, pe linia organizării științi
fice a producției și a muncii, 
care trebuie să ducă la un salt 
calitativ superioi al întregii acti
vități economice.

încheierea cu succes a acestei 
acțiuni va fi un nou pas în 
ridicarea pe o treaptă superioai? 
a nivelului eficienței economice 
în țara noastră.

locuințe pe care-1 vedem ridicat. 
Pășind pragul acestor cămi
ne rămîi surprins însă de faptul 
că aceeași oameni care lasă în 
urma lor „case-oglindă“ fac din 
propria casa ceva care îți inter
zice plăcerea de a-i vedea aci. 
Camerele în care locuiesc au o 
înfățișare (ca gospodărire și între
ținere) care te îndeamnă, dimpo
trivă, sa nu le calci pragul. Ori
cum, acest prag ar fi trebuit tre
cut mai des și de tovarăși din 
conducerea trustului și de acti
viști ai comitetului orășenesc al 
U.T.C. Ar fi aflat, de asemenea, 
că în cămin se produc acte de 
indisciplină (vezi cazul tinerilor 
Andrei Tamaș și Ladislau Kele- 
men care au deteriorat obieqțe, 
care ’ -
care conducerea grupului le-a 
rezolvat prin... amenzi adminis
trative. Sigur, cei care provoacă 
pagube trebuie să le suporte, dar 
pot înlocui sancțiunile munca de 
educație ?

Am aflat că la T.R.C. activea
ză un director de club : Fiistos 
Karoly. De luni de zile însă el 
nu a fost văzut pe la grupul so
cial unde își petrece timpul liber 
cea mai mare parte din tinerii 
constructori de la trust. Nici noi, 
cînd l-am căutat, nu l-am găsit.

în schimb am găsit numele 
său pe ștatul de salarii de unde 
încasează în fiecare lună bani 
pe care, pentru activitatea de 
pînă acum, nu-i merită.

Tinerii și-au exprimat dorința 
să servească mîncare caldă nu 
numai la prînz, ci și seara. Con
diții există. Același serviciu so
cial caută însă cu lupa tot felul 
de cauze și greutăți. Dar, tova
răși, dacă pretindem ca tinerii 
să-și realizeze în mod exemplar 
sarcinii? de plan, să-și perfectio- 
neze calificarea lor profesională, 
să fim receptivi și la cererile lor 
pentru asigurarea unor condiții 
optime de viață și odihnă I

au provocat scandal) pe

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
■Ț—W

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12,45 ;

16,30; 20.15).
CANALIILE

rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30) 

Festiva] (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,30 ; 21).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la București (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), 

Luceafărul (orele 8 ; 10 ; 12,15 ; 
14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).
COMISARUL X

— cinemascop —
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45). Melodia (ore
le (9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.45 ; 21).

MARELE RESTAURANT
rulează la Feroviar (orele 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21), Excelsior
(orele 8,30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 20), 
Modern (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 : 21,30).

PERETELE VRĂJITOARELOR
Flamura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30).

DON GABRIEL
rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).
VIAȚA LA CASTEL

rulează la Aurora (orele 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 : 18 ; 20,30),
Doina (orele 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

— cinemascop —
rulează la Victoria (orele 
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ;

20,45). Progresul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).
NU SÎNT DEMN DE TINE 

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

TRIPTIC DE ARTĂ POPU
LARĂ — MÎINILE PICTORU
LUI - TUTUNUL — FANTE
ZIE CU ȘURUBURI — TIN- 
JEAUA - ORIZONT ȘTIINȚI
FIC nr. 6/1967 —

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE

rulează la Central (orele 9,30 ; 
12,15 ; 15),
DOMNUL
(orele 18 ; 20,45), rulează la Cen
tral (la toate — completarea 
Marile emoții mici).
CHEMAȚI-L PE MARTIN 

rulează la Dacia
21 în continuare).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Bucegi
11,15 ; 16 ; 18,15 ; 
Iești (orele 15,30 ;

UNORA LE PLACE 
rulează la Unirea 
18,30).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 9,15;
11.30 ; 14 ; 16,80 ; 19), Floreas- 
ca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop —

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 . 20 30).

C1OCÎRLIA
rulează la Vitan (orele
18)

LADY MACKBET DIN
RTA

— cinemascop — 
rulează la Miorița 
15.30 ; 18 ; 20.30).

«APTE BĂIEȚI $1 O ȘTREN
GĂRITĂ
— cinemascop —

rulează Ia Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30), Rahova (ore
le 15,30 ; 18), Lira (orele 15 ;
17.30 ; 20).

15,30 ;
SIBE-

(orele

HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN
— cinemascop —

rulează la Arta (orele 9 ; 11,15 ;
14 ; 16.15 : 18,30 ; 20.45).

DACII
— cinemascop — 
rulează ia Munca (orele 16 j 
18 15; 20.30).

CRĂCIUN INSÎNGERAT
rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18).

MOARTEA VINE PE PLOAIE
rulează la Cosmos (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30), Colentina (orele 15 ; 
17,45).
IERBURI AMARE

rulează la Viitorul (orele 
15.30 : 18 ; 20.30).

MAIORUL SI MOARTEA
rulează la Volga (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30).

PRINTRE VULTURI
— cinemascop —
rulează la Drumul Sării (orele
15.30 ; 17,45 : 20).

MIERCURI 2 AUGUST 1967

din operete ; 17.10 O operă în 
30 de minute : ,,Lakme“ de De
libes ; 18,25 Actualitatea cine
matografică ; 20.40 Interpreți de 
altădată : Mara D’Asty. Emisiu
ne de Sandu Naumescu ; 21.30 
Teatru radiofonic. Patru sub un 
acoperiș. Comedie de Smirnova 
și Kreindel ; 22.53 Cîntecele
Bucureștiului — muzică ușoa
ră : 23.22 Ciclul de cinci poeme 
de Claude Debussy pe versuri 
de Charles Baudelaire.

(orele 8,30 ;

(orele 9 ; 
20,45), Giu- 
18 ; 20,30).
JAZUL
(orele 16;

G R A DINI PROGRAMUL I
1,1 i

CĂUTĂTORII DE AUR DIN__________ ________________
nul Dinamo (orele 20,15, Arenele Libertății (orele 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DOLARI cinemascop, rulează la 
Doina (orele 20,15).

CANALIILE cinemascop, rulează la Festival (orele 20,30). 
PERETELE VRĂJITOARELOR rulează la Capitol (orele 

(20,15).
VIAȚA LA CASTEL rulează la Aurora (orele 20,30). 
DRAGOSTEA MEA rulează la Bucegi (orele 20,15). 
MOFTURI 1900 rulează la Unirea (orele 20,30).
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT rulează la Expoziția 

(orele 20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR cinemascop, rulează la 

Tomis (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPE rulează la Vitan (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Buzești (orele 20,30), Arta 

(orele 20,15).
CRĂCIUN ÎNS1NGERAT rulează la Moșilor (orele 20,30). 
UN SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ rulează la Progresul (orele 

(20,30).
DOUĂ LOZURI rulează la Lira (orele 20,30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O FETIȘCANĂ cinemascop, rulează la 

Rahova (orele 20,30).

ARKANSAS rulează la Stadio- 14.00 Tineri soliști de muzică 
ușoară : Marilena Criveanu, Pe
tre Balaș, Mihaela Mihai și Ion 
Ulmeanu ; 14.15 De ce ? De un
de ? De cînd ? (emisiune pentru 
școlarii din clasele I—IV) ; 17.10 
Călătorie în istoria civilizației 
(reluarea emisiunii pentru tine
ret din 29 iulie); 21.05 Atențiu
ne părinți !; 21.25 Melodii-ma- 
gazln. Expoziție de muzică u- 
șoară ; 22.45 Moment poetic. 
„Inscripție pe o poartă" ; 
Piese pentru clavecin de 
perin.

PROGRAMUL II

11.10 Fragmente din 
„Medeea" de Cherubini ; 
Odă limbii române ; 15.00

22.50 
Cou-

opera
12.30
Arii

MIERCURI
2 AUGUST 1967

18.00 Telecronica economică. 
Pe Motru și pe Jiu; 18.30 Pen
tru copii. Ala-Bala : „Cupa de 
ciocolată" (ediția a II-a) ; 19.00 
Clubul tinereții. De la bunică la 
nepoată ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 20.00 Televacanță. Emi
siune muzical-distractivă ; 20.30 
Cabinet medical TV : Talazote- 
rapia ; 20.50 Orașe și orașe : Si
ghișoara și Oradea ; 21.00 Avan
premieră ; 21.15 Film artistic : 
O zi ca leii. Producție a studi
ourilor italiene ; 23.00 Telejur* 
naiul de noapte.



• Știri tnsem 
nări comentarii

• Știri însemnări com 
entanii O Știri însemnări

ZILNIC

Nigeria: Trupele federale

continuă ofensiva
Arestările din Grecia„Salon de Mayo“ 

la Havana
HAVANA 1. — Coresponden- 

| tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite: Li Havana a fost 

I inaugurată expoziția de artă 
! plastică „Salon de Mayo", cu- 
] prinzînd o selecție de picturi și 
sculpturi, opere ale unor repre
zentanți de frunte ai genului din 
Franța, Italia, Spania, Suedia, 
Cuba, Chile, Mexic și alte țări.

La deschidere au fost prezenți 
Râul Roa, ministrul afacerilor ex
terne al Cubei, artiști plastici 
europeni și la tino-americani, cri
tici de artă cubanezi și străini, 
5«fi ai unor misiuni diplomatice, 
printre care Vasile Mușat, amba
sadorul României la Havana.

în cuvin tul de deschidere, 
Raul Roa a subliniat importanța 
pe care o are inaugurarea, pen
tru prima oară într-o țară latino- 
americană, a expoziției de artă 
plastică „Salon de Mayo", care 
nu numai că reunește opere de 
cearnă, dar prilejuiește și prezen
ța la Havana a numeroși artiști 
plastici europeni și latino-ame- 
ricani.

cam

Horoya" despre

Sna’ a

• JANOS RADAR, prim-so- 
:retar al C.C. al P.M.S.U., a pri- 
nit la 81 iulie pe ambasadorul 
lomâniei la Budapesta, Dumi- 
:ru Turcuș, la cererea acestuia.

• POTRIVIT unui comunicat 
>ficîal, timp de patru zile, în sud- 
stul Boliviei, de-a lungul rîțilui 
doroco, s-au desfășurat lupte în- 
re partizani și unități ale arma- 
ei boliviene. Un comandant al 
irmatei boliviene a caracterizat 
uptele ca fiind unele dintre cele 
nai dure din ultima vreme.

• INTR-UN comunicat trans
mis secretarului general al 
O.N.U., U Thant, Justin Bom- 
boko, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Congo (Kinsha
sa), d-a adus la cunoștință că, în 
prezent, în Belgia au loc reoru- 

* tari de mercenari, creîndu-se 
astfel riscul unor noi înfruntări 
armate. în comunicat se preci
zează că 20 de mercenari au pă
răsit deja Belgia, avîind bilete de 
avio-n emise de compania aeria
nă portugheză T.A.P., cu desti
nația Johannesburg, via Luanda.

Recrutările, a precizat Bombo- 
ko, sînt în legătură cu verdictul 
pronunțat de Curtea supremă al
geriană referitor la extrădarea 
lui Moitse Chombe.

misiunea Alport
Comentînd stadiul actual al erixei din relațiile 

siene, rezultatele recentei misiunii a lordului Alport la Salis
bury și declarațiile din ce in ce mai insolente ale lai Ian Smith, 
ziarul guineez „Horoya" scria marți că „nici an fel de acord ia 
problema rhodesiană nu poate fi valabil fără participarea repre
zentanților majorității africane din această țară". în articol este 
criticată politica lipsită de fermitate a guvernata! britanic, pre
cum și recenta inițiativă a premierului Wilson de a tatona posi
bilitățile de reluare a negocierilor cu Ian Smith. ..Toate măsv- 
rile adoptate pînă acum de guvernul eagles ia probleTi 
rhodesiană, subliniază ziarul, au avut drept efect caaaatMarea 
și mai serioasă a pozițiilor lui Smith".

MINISTERUL Apărării 
Le il R. P. Chineze a 
□ recepție cu prilejul ce- 

e-a 4G-a aniversări a creă- 
Krmatei Populare Chineze 

de El_oerare. La recepție a luat 
parte Ciu En-lai. Cen Bo-da, 
Kas Sen. Ciu De și Li Fu-ciun, 
-re—bri ai Comitetului Perma- 
-*-• k. al Cc-
attrtaiBi Central al P.C. Chi- 
sez. eooducători de partid și de 
•cat. reprezenta:-ți ai Comisiei 
m— tare de pe Ungă C.C, al

• SCRISOAREA UNUI ZIARIST GREC • UN FOST MINISTRU 

CONDAMNAT DE TRIBUNALUL MILITAR

Ziaristul grec Gheorghios Pat- 
sis, care a reușit să fugă în Ci
pru a transmis ziarului ceho
slovac „Rude Pravo" o scrisoare 
în care arată că în momentul 
de față în închisorile din Grecia 
se află sub stare de arest 40 850 
de democrați greci. Cunoscuții 
oameni politici de stingă Mano- 
lis Glezos, Leonidas Kyrkos și 
Andreas Papandreu sînt moles
tați în închisoare.

Patsis menționează că., în zia- 
nil cipriot progresist „Haravghi" 
a fost publicată zilele trecute o 
nouă scrisoare expediată din 
insula Yaros, în care se arată că 
în prezent aici se află circa 
6 500 de deținuți trăind în con
diții extrem de grele. în aceleași 
condiți se află și deținuții poli
tici aflați în lagărele din insulele

„Anafi“, „Folekandros", „Mak- 
ronisos“ și „Milos".

★

Evangetlcs Arvanitakis, fost 
membru al parlamentului și mi
nistru în guvernul Uniunii de 
centru a fost condamnat la opt 
luni închisoare de un tribunal 
militar din Atena. După cum a- 
rată agenția U.P.I. el a fost acu
zat de faptul că a violat dispo
zițiile care interzic întrunirea u- 
nui număr mai mare de cinci 
persoane. Sub aceeași acuzație 
va fi judecat și un alt ministru, 
George Rallis, care a făcut par
te din guvernul înlăturat prin 
lovitura de stat din 21 aprilie.

Economia cehoslovacă
1

in primul semestru

al anului 1967

• MINISTRUL afacerilor ex- 
eme al Italiei, Amintore Fan
am, l-a primit luni la Palatul 
’arnese pe ambasadorul Româ
nei la Roma, Cornel Burtică. 
Du acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială privind proble- 
ne de interes comun.

Anguilla a revenit

la „statul asociat“

Reprezentanții Anguillei 
la conferința din Bridge
town (Barbados) au semnat 
un acord în baza căruia 
mica insulă din Marea Ca
raibilor urmează să revină 
în „statul asociat" cu auto
nomie internă care mai cu
prinde insulele St Kitts și 
Nevis. Anguilla s-a desprins 
la 30 mai diri acest „stat 
asociat44 declarîndu-și inde
pendența.

în baza acordului semnat 
la conferința din Bridge
town — la care au partici
pat reprezentanți din Ma
rea Britanie, Barbados, Gu
yana, Jamaica și Tobago — 
locuitorii insulei își vor a- 
lege un consiliu de guver
nare locală. Țările Com- 
monwealthului din această 
zonă vor trimite în An
guilla „forțe pentru menți
nerea păcii" pînă la restabi
lirea „guvernului constitu
țional". Se prevede, de a- 
semenea, amnistierea per
soanelor arestate după de
clararea independenței.

Cunoștință cu Leningra
dul... Succint, prin aceste cu
vinte simple pot fi înmă- 
nunchiate laolaltă numeroa
sele activități organizate de 
gazdele leningrădene pentru 
a face cunoscute delegațiilor 
de tineret, sosite din 120 de 
țări, istoria eroică a orașului 
și importantele sale realizări. 
Dintre ele, mitingul organi
zat în memoria apărătorilor 
Leningradului Ia cimitirul 
Piskarevskoe (la care delega
ții la întîlnire au participat 
după vizionarea filmului „Lup
tele de vitejie ale Leningra
dului", film alcătuit din sec
vențe realizate în cea mai 
mare parte în perioada blo
cadei orașului), s-a impus 
o manifestare încărcată 
expresivitate. In anii 
blocadei, spre ci
mitirul Piskarev
skoe s-au îndrep
tat ziua și noap
tea pașii solemni 
ai oamenilor, 
purtînd pe ulti
mul drum pe cei 
secerați de moar
te ; aici, peste 
470 000 de locu
itori ai orașului, 
apărători ai lui de toate vîrste- 
le, strînși în morminte comune 
au rămas să condamne prin 
timp ororile războiului. Ni se 
relatează de către Evghenie 
Vasilievici Karmanov, prim 
secretar al Comitetului raio
nal Frunze al Comsomolului 
leningrădean, că în zilele d« 
sărbătoare, mii de oameni vin 
să depună flori pe dreptun
ghiurile imense de iarbă sub 
care zace o mare parte din 
cele un milion de jertfe date 
In timpul războiului în orașul 
Leningrad.

incheierea lucrărilor intilnirii

„OCTOMBRIE
Șl TINERETUL44

Pe drumul spre impunăto
rul monument „Patria mamă", 
cei aproape 700 de tineri so
siți la în ti In ir ea .. Octombrie 
și tineretul" — dedicată toâ-

bancherilor
Marii Revoluțfi Socialiste 
Octombrie — pășesc tăcuți »-

PRAGA I. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : In comunicatul Direcției 
de Stat de Statistică a R. S. Ce
hoslovace cu privire la dezvol
tarea economiei naționale în pri
mul semestru al anului 1967 se 
erată că volumul producției in- 
durtriele a R. S. Cehoslovace a 
crescut cu 5,5 la sutd in compa
rație cu primul semestru «I «na- 
lm precetieaș, ceie mm m«n rit
muri rimd '.vegutrete m tndur- 
trw chntică, a materialeior de 
construcție, construcțtdor de 
maftm.

A contintsat să re îmbunătă
țească aprovizionarea pieței cu 
produse agricole. Dezvoltarea 
zootehniei a contribuit la depă
șirea peznuiui de produse am- 
m aliere.

In penooda czalzzcti au fast 
flcnie investiții H valoare de 
15 5 au^erde coroana pentru 

tțde economiei naționale, 
fosă date tn folosință

26 597 noi apertamenie, ceea ce 
cu apartamente
decit in perioada co-

pre-răspunzătoare a anului 
cedent.

Volumul comerțului exterior 
al R. S. Cehoslovace s-a aflat a- 
proximativ la același nivel cu 
cel al primului semestru al anu
lui 1966. Schimbul de mărfuri 
cu țările socialiste a crescut față 
de perioada corespunzătoare din 
anul trecut cu 3,8 la sută, în 
timp ce comerțul cu statele ca- 
peolisie nu a ctins nivelul ăm 
perxcda rrrpectKd. Aceasta se 
explică, printre altele, prmtr-o 
activitate nesatisfăcâtoare a m- 
treprinderilor de comerț exte
rior, precum și printr-o structu
ră necorespunzătoare a livrărilor 
din partea întreprinderilor pro
ducătoare.

Indexul general al prețurilor 
eu amănuntul al mărfurilor a 
crescut in comparație cu semes
trul tnfîi al anului 1966 cu 1,1 
la sută, iar ir» rețeaua comer
cială cu 0,5 la tuta, ceea ce a 
dus la o creștere a cheltuielilor 
familiilor de muncitori, funcțio
nari ți țărani. Creșterea salariu
lui mediu real a fost în această 
perioadă de 3,6 la sută.

La Caracas domnește o pro
nunțată incertitudine privind nu
mărul victimelor cutremurului de 
pămînt care a lovit zilele trecu
te mai multe localități din Vene
zuela. Raul Valera, guvernatorul 
districtului federal Caracas, a 
declarat că cel puțin 300 de per
soane au fost ucise în cursul cu
tremurului, dar această cifră pare 
să nu fie completă, sub dărîmă- 
turi descoperindu-se î 
nuare cadavre.

Mișcările seismice secundare 
care distrug unele clădiri avaria
te, mențin o stare de neliniște 
în rîndurile populației.

Capitala venezueleană a sufe
rit și în trecut de pe urma unor 
cutremure catastrofale. în 1812, 
un cutremur deosebit de violent 
a provocat moartea a peste 4 000 
de persoane. în 1900 o altă miș
care seismică puternică a du; la 
moarta a 27 de persoane și răni
rea altor 1000.

3 dărîmă- U 
în conți- jH

TURCIA. La Adapazari, 
echipe de intervenție con
tinuă să cerceteze dărimă- 
turile orașului care a avut 
de suferit de pe urma cu

tremurului

Corespondență 
telefonică

din Leningrad

lături de cei peste 10 000 
tineri sovietici, aducind 
atmosfera sobră creată 
muzica solemnă care 
iese din adincul pămintului. 
de vocea femeii căreia i-a 
murit fetița de doi ani in 
timpul războiului, de semna
lul de radio al Leningradului 
din timpul blocadei, omagiul 
lor, celor căzuți în vremea 
marii încleștări, eroismului și 
jertfelor acelor ani.

Acestei impresionante ma
nifestări i s-eu adăugat nu
meroase altele, printre caro 
sărbătorirea zilei marinei mi-

d« 
în 
de 

parcă

' ■

H

•

americani” As

Viată Mai puține accidente
a *-

aeriene

JAPONIA. Recent tn orașul Tokio a avut loc o demonstrație tn cursul căreia paruci- 
panții au cerut revizuirea legislației privind asigurările sociale. In fotografie: aspect 

............ din timpul demonstrației

pe Jupiter?
Se intilneșt» din ce tn ca mai dec tn presa 

științifică de specialitate ideea că ar putea exista 
viață pe Jupiter. Desigur, unii sînt tentați să a- 
vanseze supoziția că apariția acestei idei în cer
curile științifice foarte serioase s-ar datora fap
tului că actuala generație de astrofizicieni e com
pusă din foști cititori pasionați ai romanelor ști- 
ințifico-fantastice despre Marte și Jupiter din anii 
’30. Unele din publicațiile de ținută ca NEW 
SCIENTIST (Anglia) sau SCIENCE JOURNAL 
(S.U.A.) relevă însă, sub semnături academice, re
zultatele unor experiențe. Avem, deci, de-a face 
cu fapte experimentale.

Cercetătorii americani Cyril Ponnamperama și 
Fritz W heller au reprodus, astfel, atmosfera de 
pe Jupiter in laborator și au introdus acolo un 
arc electric. S-au format imediat un mare număr 
de compuși organici complecși care par să se nu
mere printre precursorii vieții. Aceasta s-a pro-

joase. S-ar părea, deci, că pe 
ar fi întrunite toate elementele necesare 

mrceiivo a amino-acizilor, proteinelor 
Itimă instanță, a celulei vii.
Mutul astro-tizi ci an american, Dr. Robert

Ja*trow, care conduce Institutul de cercetări spa- 
din New York a relevat, la rîndul său, recent 

eâ cercetările făcute în laboratorul Institutului, 
coroborate cu datele furnizate pînă acum de la
boratoarele cosmice americane, lasă să se prevadă 
„intr-un procent de S0—90 la sută" existența unor 
forme de viață pe Jupiter.

în sfîrșit, se poate adăuga faptul că la recenta 
conferință de la Londra a Comitetului de cer
cetări spațiale (COSPAR), savanți vest-germani și 
britanici au informat despre experiențe de labo
rator, atestind posibilitatea existenței vieții pe 
Marte și Jupiter.

Daca există, intr-adevăr, viață pe Jupiter, atunci 
imensa suprafață a acestei planete trebuie să fi 
permis dezvoltarea unui mare număr de specii, 
de o deosebita varietate. Vom ști însă, probabil, 
lucruri mai multe și mai exacte atunci cînd pri
mele sonde automate vor fi survolat planeta Ju
piter. Adică, după calculele aproximative 
specialiștilor în zboruri cosmice, peste 
cinci decenii.

ale 
circa

E. R.

toate că ne 
destul de des 
triste despre

paroin 
CCȘtl I 
diferite accidente și 
catastrofe aeriene, 
totuși numărul aces
tora este în continuă 
și constantă scădere. 
Desigur, aparent 
mai sînt încă multe 
zboruri cu sftrșit tra
gic. Acest fapt se 
datorează însă uria
șei creșteri a numă
rului de aparate ce 
deservesc liniile 
riene, a curselor de 
pe aceste linii și a 
numărului celor care 
călătoresc cu acest 
modern mijloc de 
transport. Raportînd 
la acestea (avioane, 
linii aeriene, călă
tori), numărul acci
dentelor este în pre-

zent mai mic ca ari
cind. Astfel, după 

„..„r ex-

ae-

calculele unor 
perți, numărul acci
dentelor mortale pe 
liniile aeriene cu ser
vicii regulate s-a re
dus în asemenea 
măsură, încît în ul
timul an au fost de- 
plînse doar 3,7 vic
time la un milion de 
călători.

Desigur că aceste 
cifre — care nu vi
zează însă decît zbo
rurile cu avioanele 
companiilor comer
ciale, nu și pe acele 
militare, sportive, 
particulare sau utili
tare — sînt încu
rajatoare. Dar și mai 
optimiste sînt pers
pectivele. Datorită 
progreselor tehnice, 
începînd din anul

1970, avioanele de 
pe liniile regulate 
de transport nu vor 
mai înregistra în to
tal mai mult de 30 
de accidente cu 
1 000 victime, anual. 
Experții afirmă că 
aceste cifre vor cu
noaște poate o creș
tere în funcție de 
creșterea și mai mare 
a traficului (număr 
de avioane, noi linii 
aeriene, mai multe 
zboruri etc.) dar, 
proporțional, ele vor 
continua să scadă. 
Dintre accidente 
50°/• vor fi înregis
trate la aterzări, 
309/» datorită ciocni
rilor cu diferite ob
stacole aeriene, 25*/« 
datorită ciocnirilor 
între diferite avioa
ne aflate în aer etc.
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