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în cadrul lucrărilor de 
construcții miniere ce se e- 
xecută pentru dezvoltarea 
exploatării de argilă Suncu- 
iu$ din regiunea Crișana s-a 
terminat construcția unui 
nou obiectiv important : fu- 
nicularul de mare capacitate 
eu o lungime de 2,5 kilome
tri. care va transporta argi
la refractară din minele zo
nei Recea la depozitul cen
tral Suncuiuș. Noul funicu
lar are o capacitate dublă 
față de vechea instalație.

CU PREGĂTIREA ACESTEI ACȚIUNI,

LA GALAȚI SE NAȘTE O ÎNTREBARE: Cu ARGUS

• Restanțieri 
la disciplina: 

cooperare

Există cu adevărat universul

• Intre două secții 
un drum plin 
de surprize

un comandament regional ?
Răspunzînd chemării organiza

țiilor U.T.C., aproximativ 17 000 
de elevi din clasele a X-a și a 
Xl-a de la liceele din mediul ru
ral și din școlile profesionale a- 
gricole s-au angajat să ajute u- 
nitățile agricole de stat la strîn- 
sul recoltelor de toamnă.

Marți, 5 septembrie, 1597 de 
elevi din 14 licee din comunele 
regiunii Calați se vor prezenta 
gata de muncă. Unde și ce vor 
lucra ei ? în unități au fost asi
gurate condiții corespunzătoare 
de cazare și masă ? Iată între
bări cărora le-am căutat răspuns 
într-un raid-anchetă întreprins 
acum, în ajunul sosirii elevilor, în 
unități din regiunea Galați.

înainte de a se încheia anul 
școlar trecut, biroul Comitetului 
regional al U.T.C a luat o serie 
de măsuri în această privință. 
Membrii birourilor comitetelor 
raionale ale U.T.C. au stat de 
vorbă cu elevii — pe grupe și 
apoi în adunări. Pe baza cereri
lor exprimate de elevi, s-au for
mat brigăzi de lucru. Direcțiuni
le școlilor au stabilit atunci ca
drele didactice care-i vor însoți 
pe elevi în unitățile agricole. Du
pă o consultare cu directorii u- 
nităților agricole de stat, coman
damentul regional a stabilit în 
ce întreprinderi agricole de stat 
și cîti elevi vor merge. S-a hotă- 
rît, de exemplu, ca la I.A.S. Du
nărea să lucreze 210 elevi de la 
liceele din Viziru și însuratei, la 
Mircea Vodă și Surdila-Găisean- 
ea 150 de elevi de la liceele din 
Tanca si Făurei, la serele de la 
Zagna Vădeni 150 de elevi din 
comuna Tudor Vladimirescu.

„Acțiunea — ne spune tova
rășul Radu Mîndoiu, prim-secre
tar al Comitetului raional Fău
rei al U.T.C. — am organizat-o 
cu toată grija. Elevii de la cele 
două licee ale noastre — Făurei 
și Ianca 
tul florii 
furajelor

și Surdila-Găiseanca. Ei vor ser
vi masa de dimineață și de seară 
la internate și vor fi transportați 
la și de la locul de muncă cu 
mașinile gospodăriilor0.

Pe ansamblul regiunii, situația 
nu este însă tot așa de limpede. 
Conform indicațiilor primite, pînă 
la 20 august directorii liceelor 
trebuiau să încheie contracte cu 
unitățile în care vor lucra elevii. 
Se înțelegea, prin aceasta, că pînă 
la data respectivă în unități pre
gătirile de primire a elevilor tre
buiau încheiate. Normal, directo
rii trebuiau să semneze contrac
tele după ce se convingeau la fa
ța locului că dormitoarele sînt 
pregătite, că elevii vor putea ser
vi masa în mod corespunzător. 
Urmau să se definitiveze lucrări
le ce vor fi efectuate de elevi. 
La 31 august, însă, la secția de 
învățămînt. la comitetul regio
nal al U.T.C. și la Trustul G.A.S. 
nu se știa exact cine a încheiat 
contractul și cine nu. Aceasta, în 
condițiile în care conducerile u- 
nor unități agricole se opuneau 
acum venirii elevilor pe motivul 
că nu au de lucru sau nu au 
condiții corespunzătoare de caza
re. Directorul G.A.S. Dudești, de 
exemplu, după ce singur solicita
se ajutorul elevilor, acum ajunse
se la concluzia că nu are ce să le 
dea de lucru. Aceeași situație e 
și la ferma Măicănești, și la se
rele Zagna Vădeni, care fac par-

te din întreprinderea agricolă de 
stat Dunărea. De neînțeles este 
și faptul că nici la nivelul re
giunii nu se cunoaște situația e- 
xactă. Tovarășul inginer Bolo- 
sin, directorul tehnic al Trustu
lui G.A.S., susținea că pînă la so
sirea noastră n-a știut și n-a fost 
informat că nu au fost încheiate 
toate contractele și că sînt greu
tăți în unele unități.

Ruxandra Simionică, șefa co
misiei licee de la comitetul re
gional al U.T.C., membră a co
mandamentului, ne-a informat 
între altele, că G.A.S. Scînteiești 
din raionul Calați, nu are condi
ții și nu va primi elevi. Tovară
șul Vasile Gîrdei. prim-secretar 
al comitetului raional al U.T.C., 
a precizat însă că G.AS. Baldo- 
vinești nu are condiții de caza
re și nu va primi cei 35 de elevi 
de la Tudor Vladimirescu, dar la 
Scînteiești sînt condiții și vor 
merge 90 de elevi de la liceul 
din Pechea. Dacă punem la so
coteală că ta secția de învăță
mînt regionala și la cea raională 
nimeni nu știa nimic despre a- 
ceste stări de lucruri avem tablo
ul exact. Care e 
Scînteiești ?

realitatea Ia 
Pînă în dimineața 

zilei de 31 august, aici nu sosise 
nici un delegat de la liceu pen-

ION ȘERBU
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• Cind cunoașteți 
cauzele de ce 

nu le înlăturați ?. .......... ------.................. y

Un nou cartier de
la Suceava

Constructorii suce
veni an început lu
crările ’a primele 
blocuri din noul car
tier Tudor Vladimi
rescu. Amplasat pînă 
pe malnl pirîului Ce
tății, acest cartier 
încheie sistematiza
rea din partea de

sud-est a orașului Su
ceava. Ansamblul 
este format din 12 
blocuri care însu
mează 375 aparta
mente. Pentru a a- 
sigura un confort 
sporit familiilor cu 
mai mulți copii, o 
pătrime din numă-

locuințe

rul apartamentelor 
au cîte 4 camere cu 
intrări separate, ho
luri și bucătării mai 
spațioase etc. La 
subsolul blocurilor 
se vor amenaja ga
raje.

Le cunoașteți ? Le-ați întîl- 
nit, desigur, la mai multe 
festivaluri ale portului și jo
cului românesc Sînt din nor
dul Moldovei și-s neîntrecute 
artiste ; priviți-le costumele /

GRAFICUL DE PRODUCȚIE 
ESTE IN FOND O OGLINDĂ 
VORBITOARE. IL PRIVEȘTI 
ȘI AI IMAGINEA MUNCII U- 
NUI COLECTIV. IN SECȚIA 
VANE A UZINEI DE UTILAJ 
PETROLIER-TIRGOVIȘTE AM 
VĂZUT SĂGEȚI URCÎND ȘI 
COBORÎND ÎN DREPTUL U- 
NUI IMPORTANT INDICE: 
PRODUCTIVITATEA MUNCII 
(TRIMESTRUL I — 97,1 LA 
SUTĂ ; LUNA MAI — 87,5 LA 
SUTĂ). ÎNCERCĂM SĂ CU
NOAȘTEM CAUZELE CARE 
AU DETERMINAT O ASEME
NEA SITUAȚIE. DE LA ÎN
CEPUT NI SE PRECIZEAZĂ: 
„CELE MAI MARI GREUTĂȚI ‘ 
LE AVEM DE LA TURNĂTO
RIE ; PIESELE NU SÎNT LI
VRATE RITMIC, CALITATEA 
ESTE NECORESPUNZĂTOA
RE0. FURNIZORUL SE AFLĂ 
LA NUMAI CÎTEVA SUTE DE 
METRI IAR NECAZURILE 
DUPĂ CUM VOM VEDEA, NU 
SÎNT NICI NOI ȘI NICI ÎN- 
TÎMPLĂTOARE. LA ÎNTRE
BAREA ADRESATĂ MUNCI
TORILOR, MAIȘTRILOR, IN
GINERILOR „CE ÎMPIEDICĂ 
OBȚINEREA UNEI PRODUC
TIVITĂȚI SPORITE ?“ RĂS
PUNSUL A FOST UNANIM: 
„REMANIERILE0.

— Treizeci-patruzeci la sută 
din fondul de timp — ne spune 
maistrul Ion Grigorescu, este fo
losit pentru a înlătura defecțiu
nile. Analizînd diversele aspecte 
constați că în aproape toate ca
zurile este vorba de nerespecta- 
rea procesului tehnologic.

Iată un capac de vană 4X64 
desen UPA 98-02 este coborît de 
pe mașină. Destinația : sudori. 
Cerem lămuriri maistrului Ion 
Pricop și aflăm că :
.— Nu este un caz izolat cînd 

piesele trimise nu corespund la 
lungime. Demaselotarea incorectă

Cercetări în plantafia de pomi 
a Stațiunii experimentale 
Pantelimon a Universității 

București.

L. POPESCU

(Continuare tn pag. a V-a)

(Agerpres) O stajiune
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI care întinerește

V

— vor lucra la recolta- 
soarelui și la strîngerea 
în GA.S. Mircea Vodă

ARMONIOASA ARHITECTURA

„Plecare în larg*

Am ales astăzi, pentru 
investigarea modului de 
gîndire. a efortului de in
teligență, terenul unei 
profesii în care spiritul 
creator se poate manifes
ta cu preponderență, a- 
ceea a arhitectului și a 
inginerului constructor. 
Se cuvine însă din capul 
locului precizarea — pen
tru a nu jigni pe cineva 
— că alegerea aceasta 
este totuși destul de ar
bitrară întrucît în toate 
profesiile spiritul creator, 
efortul de inteligență re
prezintă procente însem
nate

Pentru, profesia de ar
hitect și constructor, cei 
care vor s-o îmbrățișeze 
cheltuiesc multă energie. 
Pe băncile facultății vi
surile se înaripează și pe

planșeta de student prind 
viață edificii ideale. Ei 
vor să construiască pen
tru oameni tot ce e mai 
frumos posibil, mai con
fortabil și mai modern. 
De la tradițiile naționale, 
de la legenda meșterului 
Manole, pînă la celebrele 
construcții suspendate pe 
piloni. Două cunoștințe 
ale mele, un băiat și o 
fată — el își pregătește 
lucrarea de diplomă iar 
ea mai are un an de stu
dii — nu-mi vorbesc de- 
cît despre viitoarele lor 
construcții Băiatul tri
mis de facultate se află 
acum în Italia, la Peru
gia, unde studiază monu
mentele unei culturi stră
vechi. Desenează lîngă 
biserica San Domenico ce 
datează din secolul 13 sau

lîngă bătrînul Palat Co
munal. Fata își 
nează construcții 
tabile după vînt 
re, cu terase și 
suspendate. Am 
planșe lucrate de ei și de 
alți studenți și am re
compus numeroase ora
șe. Case cu linii degajate, 
sticlă, beton și ceramică, 
spații verzi imense, jocuri 
de apă ce purifică aerul. 
Dar unde sînt aceste o- 
rașe ? Ceea ce se con
struiește astăzi e modern, 
e frumos, e trainic. Pe a- 
locuri se strecoară însă 
monotonia și uneori chiar 
lipsa de gust. De ce ? Cu 
această întrebare am ur
mărit destinul profesio
nal al mai multor tineri 
de la I.S.C.A.S. — un u- 
riaș institut care proiec-

imagi- 
orien- 

si soa- 
grădini 

văzut

și sistematizează 
orașelor noastre, 
plăcut atmosfera 
și ordinea în care

A CINDIRII

tează 
fața 
Mi-a 
calmă 
se desfășoară aici activi
tatea. Și oricine ar fi in
trat în birourile luminoa
se, în fața planșelor și a 
figurilor tinerești apleca
te peste ele ar fi zîmbit 
amintindu-și. poate, de 
ușa apartamentului său. 
de florile din balcon, sau 
faianța imaculată a băii. 
Un amic care s-a mutat 
într-o locuință nouă, în 
cartierul Militari, un orr 
cu sentimente ponderate 
umbla în zilele aceler

VICTOR
CONSTANTINESCU

(Continuare 
în pag. a II-a)

reînnoire, 
construite 
cultură și 
de deser-

la amend- 
vilelor și la dotarea 

De cu-

Stațiunea balne o-climateri
că Geoagiu-băi, folosită încă 
de pe timpul romanilor, cu
noaște o mare afluență de vi
zitatori, care vin aici pentru 
vindecarea multor afecțiuni.

Stațiunea a intrat într-un 
intens proces de 
După ce au fost 
o frumoasă casă de 
un modern complex 
vire, s-a trecut 
jarea
lor cu mobilier nou. 
rînd o altă construcție impu
nătoare s-a alăturat celor 
vechi. Este vorba de un ele
gant restaurant, construit pe 
marginea lacului, într-un loc 
din cele mai pitorești. Va fi 
terminată, de asemenea, con
strucția unei cantine la care 
vor putea servi masa, conco
mitent, 600 de persoane. Va fi 
dată în 
principală 
Paralel cu 
asigurarea
cazare și masă cit mai bune, 
conducerea stațiunii se îngri
jește să creeze oaspeților po
sibilități din cele mai variate 
de recreere și destindere. In

folosință conducta 
de apă potabilă, 

preocuparea pentru 
unor condiții de

cadrul fiecărei serii au fost 
organizate cite 3 drumeții la 
minunatele locuri din împre
jurimi, au avut loc numeroase 
excursii la monumentele isto
rice și la alte locuri pitorești 
din regiune și din țară cum 
sînt: Alba Iulia, Sarmizege- 
tusa, rezervația cu zimbri de 
la Hațeg etc. în același timp 
prezintă spectacole numeroase 
teatre de stat, orchestre de 
muzică populară și ușoară, 
formații artistice de amatori, 
ale așezămintelor culturale și 
sindicatelor,

Dorința conducerii stațiunii 
de a face șederea oamenilor 
cit mai plăcută este umbrită, 
însă, de modul cum aceștia 
sînt deserviți la unitățile de 
alimentație publică din strțiu- 
ne (la restaurant, bufet etc.) 
care aparțin de U.R.C.C., unde 
aprovizionarea, comportarea 
personalului, deservirea în ge
neral sînt sub orice critică.

ALEXANDRU 
bAlgrâdean 

corespondentul „Scînteii tine
retului*' pentru regiunea Hu

nedoara

Șl o 
„RENTABI

LITATE" 
MORALĂ

O recentă scrisoare primi
tă din partea unui grup de 
tineri gălăteni ne dezvăluie 
una dintre cele mai inaccep
tabile înfățișări pe care le 
îmbracă dezinteresul unor 
foruri culturale fată de o 
pasiune artistică reala, care-si 
caută prilejuri să se mani
feste si să se dezvolte. Pe 
scurt, iată despre ce este 
vorba :

Pe lingă Casa orășenească 
de cultură din Galati func
ționează un cerc de pictură 
destinat amatorilor. „Func
ționează" este un fel de a 
spune. Existenta sa se des
fășoară anevoios, cu inter- 
mitente.. cu goluri care-1 fac 
practic ineficient pentru evo
luția membrilor săi.

„tn afară de faptul că 
sîntem obligati să plătim lu
nar suma de 30 lei pentru 
profesor — ne scriu cores
pondenții noștri — costul tu
turor materialelor si modele
lor necesare îl suportăm tot 
noi. iar suma la care se a- 
jun.ee în total este conside
rabilă. Aceste cheltuieli fac 
cu neputință activitatea re
gulată a unor membri ai cer
cului (menționăm că printre 
noi sînt multi elevi), ceea ce 
aduce după sine retragerea 
profesorului, punîndu-ne în 
situația de a lucra luni în șir 
fără asistentă".

Lipsa unei elementare a- 
tentii din partea conducerii 
casei de cultură face ca 
membrii cercului să fie lip
siți de unele materiale strict 
utile activității lor : șevalete, 
planșe, modelaje după care 
să facă studii. Cele cîteva 
busturi care decorează holul 
casei de cultură au fost de 
mult întoarse de către tinerii 
pictori amatori ne toate fe
tele. au fost pictate din toa
te unghiurile posibile, iar 
alte modele nu le sînt

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a V-a)



AZI ARTICOLE • POEZII • REPORTAJEtîNSEMNĂRI

PE MARGINEA EXPOZIȚIEI DE ARTĂ
POPULARĂ DE LA SALA DALLES

Costume din comuna Ghel- 
megioaia, raionul Tr. Seoerin, 
executate de Gămală Florica.

GRIGORE HAGIU

TĂIETORII POTRIVIRE

IMPRESII

CULESE DIN

Șl MARAME
i sala Dalles sînt expuse 1 176 
oodoabe de artă populară cu 
irea de a reprezenta, la un 
nent dat, spiritualitatea, echi- 
d și noblețea celor care prin 

de mii de ani, prin muncă 
reație s-au apropiat, sigur și 
răbdare de esențialitatea ar- 
Fiindcă dincolo de smalțul 

lor, de it yi broderie, din al- 
irea miraculoasă a acestora, 
>ate simțul măsurii și armoni- 
a naturală — starea sufletea- 
a unui popor care prin ca- 
tatea lui a înscris intr-un spa- 
geografic propriu, valori e- 
universale. Vizi ti nd Dalle sul, 

pe orice meridian ai fi și în 
? limbă te-ai exprima, este 
osibil să nu răzbată pind la 
mesajul sincer, prietenesc al 

lor și culorilor. Odată cu a- 
ta, vizitatorul primește cigoa- 
n optimism, îndemn spre 
pătare — exponatele fiind, 

claritatea formelor și deta- 
r, înțelepte proverbe care 

prefigurat in furci de ton, 
iare, ștergare și briie de voi- 

Cele peste o mie de obiecte 
ise încearcă să reprezinte cu 
litate toate provinciile și zz>- 

etnografice folclorice rorr.â- 
i. De aceea, vom întîlni etc • 
umentalitatea oamenilor din 
tea fără a Maramureșului, cu 
și datini specifice, dovedită 
stîlpii de casă, prin nuan- 
coloristice așternute cu for- 

'elurică pe zodii ri scoarțe. 
Dorenii" Maramureșului i.ri 
împrăștiată arta pe ^dri-. 
i Oașului, Țara Lăpușului, 
i Chioarului... Despre vane- 
i exponatelor GHEORCHF. 
7$ A, director al Muzeului Sa- 
i, ne declara:

ISTA CU MII

REGIONAL?
a discuta condițiile de mun- 
ji de cazare ale elevilor, pen- 
a încheia contractul. Directo- 
și directorul adjunct al liceu- 
din comuna Tudor Vladimj- 
u au plecat în concediu fără 
5 achita de îndatorirea ce o 
iu în acest sens. în fața a- 
or situații, tovarășa Ruxandra 
ionica, desemnată să facă 
:e din comandamentul regio- 

a găsit o explicație : „Eu nu 
pot spune prea multe. Nu am 
în nici o unitate agricolă de 
în care vor lucra elevii. în 

istă perioadă, am fost trimisă 
alte sarcini la Brăila. O altă 
irășă a fost pe teren".
a să zică, un responsabil 
tru ședințe și altul pentru 
îca de teren. Dacă se va pro- 
a așa și în continuare, efor
ie depuse pînă acum pentru 
mizarea acțiunii, ca și entu- 
mul elevilor nu vor da nici 
rezultat pozitiv, plecarea lor 
7.A.S. transformîndu-se într-o 
plă plimbare, care în loc să-i 
e, îi va încurca pe oamenii 
aici.
e impune, deci, perfectarea 
diată a tuturor contractelor 
sigurarea pînă în amănunt a 
iror condițiilor de muncă și 
trai necesare elevilor. Răspun
sa principală în această pri- 
;ă revine comitetului regional 
U.T.C., secției de învățămînt 
fătului popular regional și 
stului Gostat. Orice neglijență 
va aduce decît serioase pre- 
icii.

CU UN CONSUM
DE TREI ORI

MAI MIC

—

— Și daci observim ci a- 
ceste regiuni se deosebesc tatre 
ele în ceea ce privește tezaurul 
artistic populai tradițional toc
mai prin varietatea creațiilor mul
ti laterale din acest domeihu, bie
nala ne oferă ample 
de a lărgi contactele noastre cu 
creațiile populare, de a intui cu 
emoție marea lor diversitate de 
stil, de a sesiza osultitudinea for
melor armonioase, ingeniozitatea 
combinațiilor decorative și în
drăzneala plină de vigoare, de 
seninătate și de opcmrsm a for
melor cromatice- Stăruie in a- 
ccastă amplă expoziție :n special 
formele artistice tradiționale ca
racteristice oetaro fiecare regiu
ne, cărora experiența îndelunga
ta a vieții le-a asigurat origina
litatea, autenticitatea, frumusețea 
ca niște expfwn concrete ale 
s.mțămintelor esteriee ale po
porului”.

Din cimpul broderiilor și scoar
țelor din Otiznia, prezente in ex
poziție dexxfrim holdele cu gri- 
ne și plaiunle zetice. mănoase, 
de pe malul nordic al Dunării. 
Sus, la etajul expoziției, se aud 
bătăile ntxnice Ă ruceicri Mă
riei Spindon, țaătoarea din A- 
crig. Lingă războiul ei. fișiie prin 
huma moale roata olarului din 
Ridăuțh Bucocinți — Ilie Cob- 
baba. bngă el cioplește bite 
și potrivește pe cirdec ^.uzertle 
— Niculae Cemat de fel din co
mune Sueeg, rtzionul Sebeș Alba, 
de pe lingă Lancrimul lui Lu
cian Blase. Prezența lor, menită 
«d pe loc, sub ochii
uimqi ai vizitatorului muiunile 
acului și lutului trecut, prin 
mivu și răbdare — aduc parcă 
din târimun istorice, tranșee-

dcntale, o lume ce mai crede în 
basme în poezii: „La
cetina Din Munții Șu-
gagului / Unde am fost și eu 
cioban / De la virsta de 8 ani I 
Cu briceagul tot crestam / Fă
ceam bite la ciobani / Făceam 
fluiere de soc I Făceam furcă și 
primei / de torcea mîndra cu 
eV Sînt „expunerile" autobio
grafice ale cioplitorului în lemn.

,,Ej. creatorii populari, sînt au
tentici fiindcă sînt sinceri ; acest 
lucru ne face să rămînem impre
sionați de puritatea trăirii lor, de 
impulsul adine de noblețe cu 
care concep în -artă, viața lor, 
cu obiceiurile, credințele și preo
cupările lor. Adevărata artă na
țională are automat în ea și ele
mentul universal. Că pe orice 
meridian am fi, omul simte la 
feL stâ pe două picioare, pe un 
glob de tină rotund, iar ceea ce 
este autentic este și universal. 
Pentru noi. artiștii plastici, crea
torul anonim din popor, este o 
pildă de modestie și sinceritate 
in artă. Exponatele din Sala 
Dalles confirmă" (ne spune pic
torul Sabin Bălașa).

Pe pereți sînt Înșirate măștile 
sărbătorilor de iarnă, încărcate 
cu vmuti totemice, rămășițe an
cestrale dm pr-.ma treaptă a cu-

(Urmare din pag. I)

Vechiul și noul

dsaj al Nicolinei

corespondentulAȘI (de la 
tru).
ostele ateliere Nicolina, „va- 

1 pe care s-a aprins focul miș- 
lor greviste la Iași, capătă o 
ictură și o înfățișare nouă. A- 
jrele au crescut odată cu oa- 
lii, cu harnicii și pricepuții re- 
atori de locomotive cu aburi, 
sel-electrice și electrice. Dez- 
area aceasta singură, condițio- 
I de reutilarea și modemiza- 
fostelor ateliere, constituie o 

anție pentru trecerea de la re- 
ații la producția de serie, pen- 
transformarea lor într-o ade- 

ată uzină mecanică. în curînd, 
nou schimb de boghiuri ce se 
fabrica în serie pentru export 
vorbi și peste hotare de ve
al și noul prestigiu al Nicoli-

ușor amețit. „E o casă 
domnule, e o casă !“ ros
tea el, uneori fără să fie 
întrebat. Dar elqgiul a- 
cesta rămîne de multe ori 
necunoscut. Ar trebui ca 
edificiile noi să poarte 
semnătura arhitectului, 
pe prima sau cea de a 
doua cărămidă, așa cum 
iscălesc pictorii într-un 
colț al tabloului.

în birourile marelui in
stitut am întîlnit însă și 
oameni cu aer absent la 
masa de lucru încărcată 
cu tot felul de obiecte 
printre care țigări în
cepute și părăsite, cutii cu 
cafea. Există printre a- 
semenea oameni părerea 
că în arhitectură nu se 
pot face multe lucruri 
dată fiind încorsetarea e- 
conomică. Sigur, atunci 
cînd proiectezi trebuie să 
respecți regulile economi
ce dar a declara în spa
tele lor că nu poți face 
altceva mai bun înseamnă 
de fapt o dezertare, ale
gerea drumului bătătorit 
de alții. Și este știut că 
nu totdeauna cei dinain
te au excelat printr-o 
gîndire profundă și crea
toare (în cartierul Paju
ra, în blocul de garsonie
re, baia și spațiul afectat 
treburilor de bucătărie 
este foarte mic și cu ae
risire nesatisfăcătoare. Cu 
titlul experimental unele 
blocuri au în loc de par
chet linoleum, care. în 
plus, este așezat neîngri
jit, cu umflături. Și s-ar 
mai putea da și alte e- 
xemple de soluții aparent

-ieftine în lei, dar in fond 
ieftine de gir.dire).

Am discutat la I.S.C.A.S 
cu tovarășa arhitect Ște- 
fania Atanasiu. Ea a lu
crat la două rețvntepro- 
iecte mari : hotwurfle de 
la Onești și Craiova pre
cum și la planurile unor 
construcții de locuințe și 
edificii sociale la Galați 
Si Onești. Sînt tot atîtea 
locuri care au, în ceea ce 
privește proiectarea, am
prenta unei individuali
tăți, unei concepții gene
roase despre frumos. To-

i

tuși... există un totuși. 
Iată convorbirea :

— Sînteți mulțumită de 
ceea ce ați realizat din 
1962 cînd ați venit în in- 

- stitut și pînă azi ?
— Sînt mulțumită 

am căpătat o anumită ex
periență în muncă. în fa
cultate am făcut arhitec
tură generală iar aici 
m-am specializat în arhi
tectură civilă...

— Dar colegii dv. ?
— Colegii mei s-au răs- 

pîndit prin diverse insti
tute de proiectare. Unii 
au izbutit să lucreze în 
colective care proiectează 
edificii de mare impor
tanță. Am foști colegi, 
care lucrează pentru 
noul centru politehnic. 
Să lucrezi aid. e ceva

c&

noașterii și reprezentărilor — as
tăzi minunate obiceiuri păstrate 
în Moldova, Oltenia, Maramureș, 
Hunedoara.

Vincențiu Grigorescu adaugă : 
„Ar trebui un muzeu mare care 
să păstreze această încărcătură 
artistică „misterioasă-, transmisă 
nouă prin atîtea veacuri și mile
nii. Expoziția bienală de artă 
populară constituie pentru artis
tul plastic un colocviu cu el în
suși-.

„Măsură, rigoare și bunul simț 
al naturii, atribute specifice po
porului nostru. Arta populară re
prezintă pentru mine întocmai 
ceea ce reprezintă pentru arhi
tectul modem aritectura clasică : 
rigoare, echilibru, normă". (Arh. 
Ion Oroveanu).

Și așa, de la costum la cos
tum, de la iie la iie, de la fir de 
borangic la culoare, de aici la 
formele strălucitor de simple ale 
ceramicii, refacem cu pași înceți 
un drum milenar din istorie stră
bătut de moși și strămoși, lumi
nat la răspîntii de aceste minu
nate dovezi ale spiritului lor, 
moștenite așa cum sînt și trans
mise mai departe de noi, urmași
lor noștri.

FIER DE CAECAT

ION’ MABCOVICI

Intr-o frumoasă vale, un plă
cut loc de popas : Cabana 
Coștești din Masivul Sebe

șului.
Foto: T. DUMITRESCU

In atelierul de crea
ție al întreprinderii „E- 
lectro-Mureș" din Tîr- 
gu Mureș, specialiștii 
au realizat un nou tip 
de fier de călcat elec
tric. Avînd caracteris
tici tehnico-funcționali 
superiori produselor 
similare existente pe 
piața internă, noul fier 
de călcat, pe lîngă fap
tul că are o greutate 
redusă, este înzestrat 
cu o rezistență în tub 
cu regulator și limita
tei de temperatură. 
Fierul poate fi astfel 
utilizat, după nevoie, 
la călcatul țesăturilor 
din diferite fibre, pen
tru fiecare categorie 
putîndu-se regla tem
peratura optimă. Se o- 
vită, astfel o serie de 
inconveniente cauzate 
de excesiva încălzire a 
fierului de călcat De 
asemenea, se realizează 
un consum de energie 
electrică de 8 ori mai 
mic decît la actualele 
agregate de acest feL

Insula Mare a Brăilei

DE LEMNE
Somnul tînărului tăietor de lemne 
este ochiul ce-I deJchide-ncet pămîntal, 
cuprinzîndn-se adine de cer.
Ceilalți tnănîncă-n gara liniștit* 
piine cu slănină și cu ceapă.
Sticla cu alcool din gură-n gur* se rotește, 
cumpănită constelație de dulci arsuri. 
Duc înmiresmat cu ei fantasma 
arborilor doboriți, 
prăvăliri de mari coroana 
frunzele-și mai oglindesc și-acum pe pînw 
fierăstraielor — corzi de arc destinse. 
Printre norii rfișiați de trenuri, 
lingă ochii k>r albaștri, 
noaptea vine mult mai greu, 
zăngănind înghesuită-n geamuri.

Ceva din mine-acum se înnoiește 
cu fulgerul otelului la jgheaburi 
și cu lumina desmorțindu-se pe fusul 
căderilor de ape.
O constelație de roți dințate 
îmi poartă gîndul prin uzine 
și-n noaptea asta voi dormi adine 
pe proaspetele valuri de mătase. 
Sub catedralele de seînduri geluite 
îmi scutur de tutun plămînii, 
pe coridorul minelor aurifere 
mi-obișnuiesc mai bine ochii să privească. 
Atît de clar mi-e sufletul, 
cu țara potrivindu-se atît de bine —- 
și orice uși mi se deschid 
cînd eade-n broască numai umbra ehefi.

ION CRlNGULEANU

PĂMlNTUL ȚĂRII
Planetă de piscuri — țari străbună 
Prin steaguri trecută și pe umeri purtată, 
Glas și gură de rai ce răsună
De lună și soare și de ploi lăudată ;

De p&skri știuti, fi de «etnințe 
îmbrățișată cu seve și încolțiți,
Cu vulturi care știu să ameninț* 
Dacă li se ia cerul pentru rotiri ț

Cu stema străvechi curate șl demne 
Cu ape care n-au greșit drumul vreodată, 
Cu eroi șl genii care-au ars să ne-ndemne 
Spre timpul de astăzi drumul nostru să bată

Văd un catarg de inimă șl văd un catarg 
De idee peste plini și cuptoare,
Văd cum in umerii bărbaților noștri se sparg 
Spații vitale de îmbrățișare]

Spații de pttne *i de furnale, fi apațti 
De idee peste plini și cuptoare,
Aici, In tărimul tău de muncă și dnsta 
Cu lumina soarelui se înconjoară.

Planetă de piscuri — pftmlnt mlndru 0 luovMor 
Din umerii tăi, din steagurile șt ptinile tete 
Se poate privi în viitor
Limpede, ea într-un anotimp do petale».

Tumul lui Ștefan cel Mare 
din Piatra Neamț

rezerva
de materie primă pentru construcții

GALAȚI (de la corespondentul nostru).
Ca urmare a complexului volum de lucrări de 

îmbunătățiri funciare in Insula Mare a Brăilei 
se va asigura, începînd din prima parte a anului 
viitor, și o însemnată sursă de materiale pentru 
construcții — cimentul. Studiile economice și geo
logice ale specialiștilor au scos la iveală posibi
litatea înființării unei cariere la suprafață (circa 
4 metri) cu o însemnată rezervă de exploatare 
continuă pentru c durată de 18 ani. In prezent au 
început lucrările de construcție a șoselei de legă-

tură între fabrică și carieră, amplasarea 
depozite de materii prime, reamplasarea 
existente etc., măsuri care vor duce, de asemenea, 
la creșterea volumului de producție al fabricii.

Prin intrarea in exploatare a noii cariere, Fa
brica de ciment „Stînca“ din Brăila va putea 
furniza beneficiarilor cantități sporite de ciment 
intr-un timp considerabil redus.

Concomitent, se studiază crearea altor baze de 
materie primă pentru fabricarea cimentului, va- 
lorificînau-se zonele apropiate în care se găsesc 
zăcăminte de calcar.

noilor 
celor

I V-ați însura
cu un robot? (■■)

.CE-ȚI DOREȘTE 
INIMIOARA...

...găsești la Alimentara*, 
fiul poetic ce a animat pe 
torii reclamei a pierdut din

— Ați spus „au izbu
tit la ce v-ați referit ?

— Da, în profesia noas
tră realizarea, spiritul 
creator, efortul de inte
ligență, depind uneori și 
de factori subiectivi. în 
ce colectiv nimerești, ce 
lucrări ți se încredințea
ză, ce fel de oameni în- 
tilnești. de filiera care va 
face să prindă viață o 
lucrare pe care ai execu
tat-o. Am o colegă de bi
rou care de 10 ani a rea

Jiului și Hunedoara, ale 
unor construcții de la Ma
maia... Recent, a semnat 
personal actul de naștere 

• al cîtorva edificii dintr-o 
nouă perlă a Mării Ne
gre — Mangalia Nord. Cei 
care au vizitat anul a- 
cesta noua localitate au 
reținut cu siguranță linia 
elegantă a hotelurilor. 
Privind de la orizontul 
lor, spre mare, se deta
șează o construcție origi
nală. La început nu știi 
ce este ; un grup strîns 
de săli aerate cu spații

1 marile hoteluri abia l-au 
luat în seamă pe proas
pătul venit. I-au dat o 
mică lucrare care fusese 
uitată. „Vezi ce poți face, 
descurcă-te singur !“. El 
a luat totul în serios, 
bucurîndu-se sincer că 
poate face ceva cu pro
priile forțe. A proiectat o 
mică construcție de utili
tate publică plasată dis
cret și armonios în ele
gantul ansamblu arhitec
tonic al stațiunii.

Este într-adevăr o con
vingere generoasă care-1

Su- 
au-

___ _______ _ w _____ ___ ve- 
| dere un lucru : în comerț, poezia 

trebuie să aibă acoperire în măr- 
Ifuri. Or, la Galați, nu întotdea

una găsești rafturile pline : „De 
trei zile caut apă minerală. în 

IȚiglina nu sîntem prea bine 
aprovizionați", (Gamalet Cornelia 
economist U.R.C.C.).

O sursă importantă de micșora
re a timpului destinat muncii cas
nice o constituie scurtarea tim
pului consumat pentru cumpără
turi. Se apreciază că acestei acti
vități i se afectează o oră și ju
mătate. Gălățencele susțin că le 
ia mult mai mult timp. Deputata 
Filofteia Stănescu spunea : „Une
ori se merge cam mecanic în or
ganizarea rețelei comerciale. S-au 
desființat cinci centre alimentare 
din jur ca să se facă un mare 
complex în Țiglina". „în cartie
rul Bariera Traian există o sin- 

Igură „Alimentara" cu un singur 
lucrător, iar pentru măcelărie 
mergem cu tramvaiul o jumătate 
de oră. Singurul centru de răco
ritoare existent în cartier a fost 
închis. Lucrînd în schimburi, ne 
e foarte greu să ne aprovizio
năm" (Tăbăcaru Lucreția, 
I.T.G.). „Cînd ieșim de la ser
viciu, în drum spre casă, vrem să 
ne aprovizionăm. De multe ori 
vînzătorii ne spun „veniți pe 
seară vom avea marfă". „De ce 
numai seara ?“ (Ing. Aglaia Bă- 
lescu).

Din cinci salariați ai magazi
nului nr. 4 vopsele — produse

I
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lizat proiecte care fa-au 
văzut niciodată transpu
nere practică.

Să fii arhitect, adică să 
înveți ani de zile, să pleci 
la drum cu o încărcătură 
gata să explodeze într-un 
mod magnific, să prindă 
viață pe marile artere ale 
orașelor, ca apoi timp de 
zece ani să nu realizezi 
decît proiecte bune pen
tru studii tehnice și eco
nomice, adică bun pentru 
ceva, dar niciodată să nu 
le vezi în viață din sticlă 
și beton...

Dar drama nu e obliga
torie și condiția subiecti
vă nu e chiar atît de su
biectivă. Gabriel Rădules- l 
cu are 30 de ani și este . 
arhitect principal la 
I.S.C.A.S. Dfe numele lui i 
sînt legate proiectele . 
unor locuințe din Valea |

de verdeață între ele, a- 
coperișuri în forma unor 
trunchiuri de con, reali
zate dintr-un material 
semi transparent. Este un 
restaurant. Materiale noi, 
soluții de mare confort și 
intimitate și în plus n-a 
costat mai mult decît alte 
lucrări similare din țară.

— Am terminat faculta
tea — povestește tînărul 
arhitect și mi-am început 
munca avînd convingerea 
fermă că ori unde ai lu
cra poți face ceva, adică 
tfebuie să vrei tu însuți 
să faci ceva deosebit. 
Să-ți pui mereu întreba
rea : cît la sută gîndire 
proprie ?

Convingerea aceasta a 
fost subliniată de prima 
sa lucrare personală. Era 
la Mamaia. Ingineri și ar- 
hitecți grăbiți să termine

I

t

stimulează. In cazul e- 
xemplului său optica asu
pra factorilor subiectivi 
se modificu (a nu se înțe
lege că acești factori tre
buie excluși).

— Este adevărat — 
spune el — efortul de in
teligență, efortul creator, 
reprezintă inefabilul. El 
este totuși un efort ce 
poate fi dirijat. Depinde 
în primul rînd, de fieca
re dintre noi, de viața și 
dragostea noastră față de 
profesie, de receptivitatea 
față de nou. Dar mai de
pinde și de colectivul în 
care lucrezi : dacă el re
prezintă o lume eferves
centă, dacă se creează o 
competiție prin care se 
primește sau respinge o 
idee. Chiar zilele trecute, 
discutam aici, între noi, 
despre procentul de ln-

teligență proprie din pro
iectele noastre. Uneori, 
doar comoditatea te în
deamnă să repeți ceea 
ce au făcut alții.

...I.S.C.A.S.-ul este o in
stituție cu renume. Din 
rîndurile colectivului 12 
arhitecți și ingineri au 
primit Premiul de Stat 
pentru lucrări care au în
frumusețat orașele patriei 
noastre. în discuția avută 
cu inginerul șef, tovară
șul Viorel Popescu, am 
aflat despre lucrările vii
toare in București și în 
țară. Un vast teren de 
afirmare unde gîndirea 
creatoare se va putea 
înaripa. Comoditatea și 
lipsa de orizont nu este 
o boală generală și nici 
incurabilă. Serul antiba- 
nal este în mîna oricui 
dar și a conducerii insti
tutului, care poate să 
sancționeze și să stimule
ze. Spun asta, gîndin- 
du-mă la însăși afirmația 
inginerului șef : „Une
le instituții care pro
iectează obișnuiesc să 
preia fără nici o je
nă de la noi. Acum, de 
pildă, o instituție ne cere 
proiectul termocentralei 
de la Neptun. Sigur, pot 
fi preluate unele lucruri, 
fiindcă aduce avantaje 
materiale, dar e bine să 
găsești și soluții proprii 
care vor fi, uneori, mai 
bune. De ce să nu recu
noaștem, există uneori o 
lene de gîndire".

Redusă la scara institu
ției această idee a pre
luării comode dă naștere 
la uniformitate, la mono
tonie, uneori chiar la so
luții nefericite.

I
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Gestionarii fac comenzi, noi le 
onorăm.

— Cam sărac* oferta dv.: 
carne tocată, cîmați, ardei um- 
pluti.

— Dacă asta e cererea !
— Nu îndrăznim să luam mai 

multe preparate. Dacă nu sa 
vînd ? — ne spune gestionatul 
magazinului alimentar nr. 13, 
tovarășul Ion Stancu.

îndrăzniți, tovarășe gestionar, 
îndrăzniți. Zeci de gospodine se 
plîng de sărăcia produselor. Dai 
chiar o unitate specializată a 
T.A.P.L., „Gospodina", singura 
din oraș aprovizionată „la mîna 
întîi", oferă aceleași tocături. Sor
timentul minimal afișat viz'bil 
lîngă vitrina frigorifică goală e- 
numeră 54 de preparate în sta
re să satisfacă pe cel mai pre
tențios gurmand.

— Nu, categoric bucătăria de 
bloc nu merge I — este de pă
rere directorul Oprescu. In Ți- 
glina, pe lîngă complexul Du
nărea, am avut una. Avea un 
singur abonat.

Există, oare, Ia Galați o re
zistență a gospodinelor împe’-i- 
va noului ? Răspunsurile interie- 
cutoarelor noastre contrazic a- 
ceastă prejudecată cu un amen
dament : depinde ce și cum li sb 
oferă.

★
Le Corbusier propunea : Com

plexul de servicii domestice pe 
lingă fiecare mare grup de lo
cuințe. Așa cum aflăm dintr-un 
articol al lui Georges Lebrun. în 
multe țări se fac experiențe pi
lot. Poate că și la noi, orașul Ga
lati, prin masivele sale construc-

Gospodinele propun:
• Complexele alimentare să organizeze oficii de aprovizio

nare pe lîngă întreprinderi. Cînd intri la serviciu lași lista 
de produse necesare, iar la ieșirea din schimb să le găsești 
ambalate. (Marin Dumitra, Jora Victoria de la I.T.G.).

• Pensiuni familiale pentru grupuri restrînse. Meniu stabi
lit de comun acord, plata cota-parte. (Maria Alexe, pro
fesoară).

• Echipe mobile pentru întreținerea locuințelor, cu con
tracte lunare. (Hendoreanu Emilia, directoare Șc. 28).

• Negustori ambulanți să servească la domiciliu legume și 
fructe. In orice caz, mai multe tunete pe străzi. (Dr. Caza- 
cu Mitrița).

• O unitate alimentară deschisă toată ziua de duminică. 
(Pîrvu Maria, ICRTI).
• Să se deschidă o unitate de reparat, transformat îmbră

căminte. Sau să se organizeze „croitorie la domiciliu-. 
(Mioara Arsenie — studentă).

• Un centru de închiriat mașini de uz casnic. La Oradea 
este un centru de mașini de spălat cu autoservire, foarte so
licitat. Poate și la noi.

chimice, doar doi înoercau să 
facă față unei imense cozi, 
ceilalți erau plecați în concediu. 
Unitatea 176, lenjerie bărbăteas- 

Ică, și-a tras obloanele pentru 
două ore : „primim marfă", r...

I

I

Deși rețeaua unităților comer
ciale s-a dezvoltat, deși s-au di
versificat formele de deservire la 
domiciliu, unitățile „Gospodina" 
cu semipreparate sînt aproape 
inexistente la Galați. Două ra
ioane cu semipreparate la două 
alimentare.

— Aprovizionarea se face la 
mîna a doua — ne spune direc
torul T.A.P.L, Vasile Opresou,

ții, oferă cadrul excelent pen
tru un astfel de experiment.

Dar, deocamdată, soluțiile in
dividuale rămîn cu prioritate.

Timpul afectat activității cas
nice la noi (după un recent stu
diu al Institutului de sociologie 
al Academiei R.S.R. se apreciază 
a fi de 2,56 ore pentru femeile 
salariate între 16—24 ani și 4,56 
ore la cele în vîrstă de peste 25 
de ani).

Așadar, dacă nu vreți ca so
ția dv. să se transforme într-un 
robot, eliberați-o de unele pre
judecăți ciudat de persistente 
față de treburile casnice.

VIORICA DIACONESCU

1



PRIVIND
DEZVOLTAREA

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Prof. IUNIAN GHELU — Giurgiu: Propunerea 
de a repartiza studenții universităților în două cate
gorii, prin selecție, încă din anul III nu mi se pare 
acceptabilă. Aplicarea ei ar duce Ia legiferarea intră
rii mediocrității în rîndurile cadrelor didactice din 
învățămîntul mediu. Consecințele imediate ale aces
tei măsuri, chiar asupra învățămîntului superior, sînt 
lesne de înțeles.

Poate că ar fi bine să lăsăm toți absolvenții să 
intre în învățămîntul mediu, ca să constate singuri 
dacă au vocație pentru o astfel de meserie sau nu. 
Să-i lăsăm atîta timp, încît să poată căpăta convinge
rea certă asupra acestui fapt hotărîtor pentru viața 
lor. După acest interval (să zicem trei ani) să i se 
ofere profesorului două posibilități: ori să dea exa
men pentru gradul definitiv, și să rămînă să lucreze 
în învățămîntul general, ori să se prezinte la con
cursul pentru ocuparea posturilor în învățămîntul 
superior.

In acest mod, cei care vor deveni cadre universita
re, asistenți, lectori, vor avea deja o bogată experien
ță didactică acumulată din munca cu elevii.

La redacție continua sâ sosească opinii și pro
puneri pe marginea „Studiului privind dezvoltarea 
învățămîntului superior**. In pagina de astăzi, 
inserăm cîteva dintre acestea.

Lector universitar 
MUREȘAN S. ION — 
Timișoara : Cred că ar 
putea fi înlăturată ca 
nestimulativă și, după 
părerea mea, nedreap
tă practica de pînă a- 
eum ca un cadru di
dactic cu merite deo
sebite și perspective 
de dezvoltare dovedite 
în peste 10—15 ani de 
activitate în învăță
mîntul de cultură ge
nerală să fie promovat 
în învățămîntul supe
rior numai cu prețul 
înjumătățirii vechimii 
sale în învățămint (2 
ani de activitate în 
învățămîntul de cultu
ră generală, se consi
deră numai 1 an de 
vechime în învățămîn
tul superior!). La a- 
ceasta se adaugă și 
practica, la fel de ne
stimulativă, că,la pro
movarea în învăță
mîntul superior, nu se 
iau în considerare gra
dele) obținute de 
cadrele didactice din 
'învățămîntul de cul
tură generală. Unde 
mai punem faptul că 
vechimea și experi
ența didactică cîști- 
gate în învățămîn
tul elementar se ig
noră pur și simplu! 
Or, în interesul ri
dicării calității în
vățămîntului superior 
este fără îndoială 
necesară promovarea 
celor mai bune cadre 
didactice din celelalte 
cicluri de învățămînt, 
dar o promovare rea
lă, prin măsuri și for
me stimulative, rațio
nale.

Revizuirea 
conținutului 

ramurii 
mecanice 

prof. univ. ing. LAZĂR STOICESCU
profesor emerit

Pregătirea inginerului con
structor de mașini, deci a in
ginerului mecanic, este una 
dintre cele mai dificile. Nu 
exagerăm dacă spunem că este 
cea mai dificilă.

Explicația constă în aceea 
că activitatea în construcția de 
mașini este cea mai complexă 
din cite există și cea mai

Tehnician în dru
muri. și poduri GU- 
ȚULESCU GHEOR- 
GHE — Snagov-sat: 
„Absolvenții fostelor 
școli medii tehnice de 
4 ani cu diplomă de 
tehnician și vechime 
de cel puțin 10 ani în 
ramura pregătirii lor, 
să primească echiva
lări cu noua treaptă 
de calificare „conduc
tori tehnici".

Aceasta numai pen- 
ru cei ce solicită și 
numai în urma unei 
examinări orale și 
scrise, ținute de oa
meni competenți.

Nu spun o noutate afirmînd că 
pregătirea generațiilor de ingi
neri de care are nevoie tara 
noastră trebuie să se facă nor- 
nindu-se de la premiza că, la 
sfîrsitul perioadei de școlariza
re. absolventul trebuie să dispu
nă de temeinice cunoștințe teo
retice si practice corespunzătoa
re gradului de tehnicitate al in
dustriei peste cîtiva ani. care 
să-i permită încadrarea în pro
cesul creator al muncii încă din 
primele zile ale angajării sale.

în acest sens, mi-as permite 
să propun spre studiere unele 
măsuri circumscrise dorinței ge
nerale de a contribui la găsirea 
soluțiilor optime privind organi
zarea invătămintului superior in 
tara noastră.

• Reintroducerea anului pre
gătitor în facultățile cu profil 
tehnic, care va trebui să asi
gure o selecție, pe baza înzes
trării native, a viitorului stu
dent. în acest prim an se vor 
preda, celor înscriși în urma 
concursului de admitere, cursu
rile care formează pregătirea 
de bază — fizică, chimie si ma
tematică.

Rezultatele obținute la sfîrsi
tul anului pregătitor, vor deci
de continuarea studiilor în ca
drul facultății respective. Ast
fel. toti cei ce vor promova exa
menele vor fi admiși să se în
scrie în anul I, completarea 

răspîndită. Este pivotul tutu
ror ramurilor tehnice.

Orice specialitate a ramurii 
construcții de mașini, porneș
te de la una din următoarele 
discipline, constituite de-a 
lungul secolelor ca științe: 
mecanica solidului, termo-di- 
namica tehnică (numită de 
italieni și români termo-tehni- 

NOTAREA
DE LA 1 LA 20

locurilor făcîndu-se în ordinea 
mediei generale obținute. Cei 
care nu se Dor înscrie, datorită 
mediilor mici, precum și cei 
care nu au promovat unul sau 
două examene (dar în urma 
promovării lor în sesiunea de 
restante) vor fi îndrumați să se 
înscrie în anul I al școlilor de 
subingineri (mă raliez părerilor 
exprimate ca prezumptivele 
scoli de conductori tehnici să 
pregătească subingineri). în a- 
cest feL se asigură o bună se
lecție a viitorilor ingineri și. în 
același timp, se asigură indus
triei si necesarul de cadre medii.

• Modificarea actualului sis
tem de notatie prin reintrodu
cerea sistemului de acordare a 
notelor intre 1 si 2t. nota mi
nima de promovare fiind 12. în 
acest fel se va da o mai mare 
posibilitate cadrelor didactice să 
stabilească diferențierile care 

că), gazodinamica, aerodinami
ca, hidrodinamica, transmisia 
căldurii, arderea continuă și 
discontinuă. Științele ajutătoa
re în pregătirea inginerului 
mecanic sint fizica, chimia fi
zică și matematica.

Toate aceste discipline au 
făcut și trebuie să facă parte 
din planul de învățămînt al 
facultăților de mecanică, în 
mod diferențiat, după specia
lități, vor trebui să fie adînci- 
te separat urnele capitole în 
ore speciale și forme speciale 
de învățămînt suprauniversi- 
tar.

In organizarea actuală, ele 
sînt comprimate în așa mă
sură încît nivelul științific al 
cursului nu poate să dea ima
ginea reală a stadiului acestor 
științe și deci în această pri
vință nivelul științific al ac
tualului inginer mecanic su
feră.

In termodinamica tehnică, 
de exemplu, arderea este un 
capitol care însumează 15—20 
pagini. Țările occidentale (îm
preună cu S.U.A. și cu țările 
nordice) au înființat o mare 
„comunitate de cercetare" a 
arderii continui și discontinui. 
Importanța pe care a dat-o și 
o dă lumea occidentală azi 
arderii a dus la cunoștințe 
dintre care unele au intrat larg 
în programa de curs a învăță- 

apar în pregătirea studenților 
crescînd totodată si caracterul 
stimulativ al notării.

• Procesul de instruire prac
tică asigură dobîndirea unor 
cunoștințe practice si a unei de
prinderi cel puțin la nivelul 
cunoștințelor unui lucrător de 
categorie medie. Pentru aceasta 
consider că în laboratoarele fa
cultăților se pot executa, pen
tru industrie, o gamă variată 
de lucrări, reaiizîndu-se astfel 
un dublu avantaj : va spori exi
gența cadrelor didactice, iar 
interesul studenților va fi 
maxim ; rezultatele obținute în 
procesul de instruire practică 
trebuie să fie condiția obligato
rie de promovare. Un exemplu 
care ar putea retine atentia este 
următorul : în foarte multe în
treprinderi sînt necesare diferite 
piese de schimb simple care — 
cu materialul întreprinderii be

mîntulul superior al construc
ției de mașini.

Folosind mijloacele de res- 
tringere a specialității, indicate 
în studiul cu privire la dez
voltarea învățămîntului su
perior, noul nivel științific în 
facultățile de mecanică va 
trebui să rezulte nu numai 
dintr-un plus de ore pentru 
științele de cultură tehnică 
generală, dar, mai ales, din 
adaptarea acestora la cele mai 
noi cunoștințe și metode ca și 
din extinderea volumului de 
cunoștințe, care va trebui să 
fie atotcuprinzătoare. Aceasta 
presupune însă, fără îndoială, 
o activitate de creație, deoare
ce nicăieri nu există astfel de 
manuale atotcuprinzătoare, ca
re să servească drept modei.

Nu ne gîndim deci neapărat 
numai la numărul de ore, care, 
la disciplinele de cultură teh
nică generală, va trebui să 
crească, dar mai ales, la o 
adîncă modificare de structură 
a noilor manuale de predare. 
Se pierde prea mult timp, la 
predare cu prezentarea noțiu
nilor elementare, în unele ca
zuri, chiar 30 de ore din tota
lul de 90. In plus, noțiunile 
elementare (cunoscute în bună 
parte și din liceu), se reiau 
și la seminar, dublîndu-se ast
fel prezentarea lor. Aceste no- 

neficiare — se pot executa în 
laboratoarele de tehnologie și 
apoi livrate întreprinderii res
pective. Beneficiile obținute în 
acest fel pot fi folosite în vede
rea dotării tehnice a acestor la
boratoare. O altă latură a acti
vității practice o constituie în
tocmirea proiectelor de an. în 
acest sens este neapărat nece
sar ca temele să fie alese în 
funcție de necesitățile de pers
pectivă ale diferitelor unităti 
productive, cele mai bune pu
țind fi puse la dispoziția între
prinderilor respective. Oricum 
trebuie abandonată practica ac
tuală de a menține proiectele 
la nivelul unei ..lucrări de 
casă- obișnuite, simplu exerci
țiu în activitatea studentului.

TBAIAN BIVOLABU 
inginer Uzinele „Vulcan" 

București 

țiunî vor trebui să rămînă nu
mai pe seama seminarului.

Pe de altă parte, în general, 
trebuie să se aleagă cele mai 
sintetice metode de expunere, 
și să se renunțe, în unele ca
zuri, la calculele matematice 
intermediare evident acolo 
unde acestea sînt simple și se 
impun la prima vedere. Va 
trebui să se facă uz de nivelul 
matematic care rezultă din 
acele capitole ale fizicii moder
ne pe care se sprijină știința 
tehnică respectivă. Refacerea 
contactului cu fizica, pierdut 
de multă vreme de disciplinele 
de cultură tehnică generală, 
este o obligație primordială a 
cadrelor de predare și ea con
stă nu numai în matematizare. 
Aceasta trebuie să meargă 
mină în mină cu prezentarea 
experimentală a fenomenelor, 
ceea ce implică instalații și 
personal tehnic. Aceste instala
ții, uneori chiar și aparatele de 
măsură, vor trebui să fie con
fecționate de noi în bună 
parte.

Trebuie mărită considerabil 
viteza de punere la zi a științe
lor de cultură tehnică generală 
ce se predau în facultăți de 
mecanică, viteza de echipare a 
laboratoarelor existente, ca și 
intrarea noastră rapidă în pri
mele rînduri ale țărilor înain
tate din acest punct de vedere, 
în acest sens participarea 
noastră la comunitățile de 
cercetare ar fi deosebit de

Cont îng. IOAN DE SA- 
BATA — Institutul politeh
nic Timișoara: Consider 
absolut necesar ca la admi
terea în institutele tehnice 
examenele să fie date, ca 
și pînă acum, pe secții, dar 
pe fișa fiecărui candidat 
să fie înregistrate, în ordi
nea preferințelor, alte două 
trei secții care l-ar intere
sa, eventual, pe acesta. Ad
miterea să se facă pe sec
ții, în ordinea descrescîndă 
a mediilor. Insă candidații 
ce au obținut o medie infe
rioară limitei pînă la care 
s-au completat locurile sec
ției unde au concurat, dar 
superioară aceleia de la 
secțiile pentru care au op
tat în al doilea sau al trei
lea rînd, să fie admiși, 
dacă doresc, la una din a- 
cestea. S-ar înlătura astfel 
o importantă deficiență ac
tuală, căci, se știe, de mul
te ori la unele secții candi
dații cu medii mari nu de
vin studenți, iar la altele 
sint admiși candidați cu o 
pregătire inferioară lor. 

utilă. Este vorba, de exemplu, 
de o comunitate de cercetare 
a celui mai elementar și mai 
vechi fenomen al naturii, apli
cat de mecanici în toate com
partimentele tehnicii (metalur
gie, producerea energiei me
canice și a electricității, trans
port rutier, naval, aerian, în 
Cosmos, industria ușoară), ar
derea continuă și discontinuă. 
La o astfel de comunitate 
științifică nu vOm merge cu 
mîna goală : posedăm lucrări 
realizate și altele în curs, cu 
privire la teoria jeturilor de 
flacără, termodinamica proce
selor ce se desfășoară cu viteză 
finită, cercetări experimentale 
de producere și studiu al plas
mei reci.

Numai pe căile de mai sus, 
folosite integral, noile cursuri 
cuprinzătoare și adaptate ex
perimental și teoretic, la nive
lul actual al științei, vor putea 
fi ținute la zi cu progresul 
științei și tehnicii. Negii jind 
comunitatea internațională in 
cercetarea permanentă a citor- 
va fenomene (dintre care cel 
mai important este arderea 
continuă și discontinuă), negli- 
jînd contactul permanent cu 
fizica, și neglijînd unele mă
suri indispensabile, de ordin 
organizatoric al cercetării, mă
suri care sînt de altfel indicate 
de evoluția științelor naturii 
în lume, decalajul nostru va 
continua indefinit.

Pentru luarea acestor mă
suri, trebuie să se recunoască 
ceea ce istoria marilor desco
periri dovedește de 100 de ani :

1. Că nu poate exista învă
țămînt fără cercetare ;

2. Că nu poate exista cerce
tare fără o scurt-circuitare în 
jos a contactului direct între 
unitatea de cercetare din în
vățămînt și industria sau in
dustriile interesate;

3. Că Ministerul învățămîn
tului trebuie să facă mari e- 
forturi pentru a organiza cer
cetarea, singura de care de
pinde asigurarea' nivelului în- 
vățămîntuluj și ținerea lui la 
zi cu cuceririle științei;

4. Că comisia superioară de 
diplomă este depășită și este 
în mod firesc nevoită să ape
leze la referenți științifici care 
sînt presupuși „specialiști“ în 
problemele în care trebuie să 
decidă comisia; din această 
cauză se întîmplă și anomalii 
în deciziile date ; Că se des
consideră hotărîrile consilii
lor științifice de facultate, 
singurele omogene și în stare 
să dea o hotărîre ce se ia prin 
discuții de fond ; Că este ab
solut necesar să se desființeze 
comisia superioară de di
plome ;

5. Că măsurile care se pre
conizează sînt atît de profun
de, încît ele trebuie să reu

șească neapărat, fără prea 
multe forme de tranziție ;

6. Că, în acest scop, trebuie^ 
să se reorganizeze profund Mi-:’ 
nisterul învățămîntului ; să de-> 
vină un mai puternic for de 
îndrumare științifico-didac- 
tică ;

7. Că pentru a păstra din 
actuala organizare un instru
ment sigur de acțiune și 
intervenție în întîmpinarea. 
dificultăților ce se vor ivi cu 
siguranță, pentru a se evita 
sau atenua efectele de șoc, tre
buie să se păstreze intacte ca-,, 
tedrele omogene de cultură 
generală tehnică ;

8. Că trebuie să se transfor
me aceste unități (acolo unde 
se poate face dovada că por
nind de la zero ele au format. 
o școală în specialitate, că au 
o concepție proprie asupra 
specialității), în unități de cer
cetare de sine stătătoare (pe- 
linia cercetării), iar laboratoa-, 
rele lor să fie asigurate finan
ciar pentru cercetări proprii. 
Forul științific responsabil să 
fie revista ce trebuie să se ■ 
acorde fiecăreia din speciality-, 
țile de cultură generală tehni
că, pe măsură ce producția 
științifică se dovedește va
loroasă.

9. Adăugăm la aceasta și 
faptul că numai în politehnică. 
sînt 5 facultăți cu caracter me
canic (printre care metalurgia 
trebuie să fie înglobată și ea, 
datorită utilajelor exclusiv me
canice folosite și produsului 
lor, care constituie semipro- 
dusul constructorului de ma
șini), iar la Institutul de con
strucții încă una, să unească 
toate într-un mare institut de 
mecanică în București, căruia 
să i se atribuie spațiul cores
punzător ;

10. Ținînd seamă că noile * 
clădiri ale Politehnicii sînt’ 
vecine cu întreprinderea „Se
mănătoarea", cu echipamente 
pur mecanice, am vedea posi
bilă atribuirea acestei între
prinderi institutului de meca
nică propus, pentru a servi 
ca atelier-școală pentru pre
gătirea conducătorilor tehnici 
și practica informativă pentru 
politehnicieni.

In încheiere, nu mă pot opri 
de a face o remarcă ce pro
voacă surprindere în cel mai 
numeros corp tehnic, corpul 
inginerilor mecanici. Sint 17 
facultăți cu caracter mecanic 
în țară. Avem ingineri care au 
fost mari realizatori în pro
ducție, tot așa de mari realiza
tori în activitatea didactică și 
de cercetare, așa-numiți mari - 
ingineri care, la timpul lor, au ... 
zguduit producția și astăzi 
zguduie știința pe care o re
prezintă. Nu respiră din stu
diul publicat colaborarea sau 
măcar consultarea acestora.

CKISTOIU ION, stu
dent, anul II filozofie 
— Cluj : Aș pleda 
pentru așa - numitul 
student prcferat. în 
trecut acest sistem a 
dus la formarea unor 
personalități științifi
ce remarcabile. Solici
tarea, atenția acorda
tă muncii unui stu
dent (pe care profeso
rul îl va depista după 
criterii obiective) duc 
Ia dezvoltarea gîndirii 
creatoare a studentu
lui, la formarea vii
toarelor personalități 
științifice. Totodată, 
cred că este foarte ne
cesar să se realizeze 
schimbul de cadre di
dactice între centre 
universitare, în așa 
fel incit studenților să 
li se țină din cînd în 
cînd prelegeri de că
tre personalități pe 
care ei le cunosc doar 
din lucrările științifi
ce. Și dacă ar fi posi
bil să fie invitați să 
țină prelegeri pentru 
studenți chiar profe
sori străini de mare 
prestigiu.

PROFILUL PREGĂTIRII 

SPECIALISTULUI CU CA

LIFICARE SUPERIOARA

In „Studiu" se propune 
o reducere diferențiată a 
duratei învățămîntului su
perior, în funcție de do
meniul de pregătire. Cum 
organizarea învățămîntu
lui universitar nu apare în 
acest studiu suficient de 
clar, cred că schema ur
mătoare convine mai bine 
scopului urmărit (mă re
fer cu deosebire la facul
tățile universitare cu pro
fil științific, nu umanist). 
Trebuie organizat un în
vățămînt superior general 
de trei ani, care să elibere
ze diplome de absolvent 
al facultății respective. Po
sesorii acestor diplome ar 
putea fi folosiți în diver
se posturi de administrația 
de stat, unde sint ne
cesare cunoștințe științifi
ce. Restul absolvenților ar 
urma să intre pe bază de 
concurs în secțiile de spe
cialitate, la care durata 
școlarizării ar fi de doi 
ani, ultimul semestru pu
țind fi folosit pentru lu
crarea de diplomă. Intre 
aceste secții de specializa
re ar fi și secția didactică, 
cu o durată de numai un 
an, în care s-ar concentra 
toată pregătirea metodolo
gică a viitorilor profesori 
de învățămînt mediu (cla
sele V—XII). La termi
narea acestor secții, după 
susținerea examenului de 
diplomă, s-ar căpăta titlul 
de licențiat, cu indicarea 
specialității respective.

Nu trebuie să ni se pară 

prea scurtă durata de trei 
ani pentru pregătirea ab
solvenților de facultate. 
Un plan de învățămînt bi
ne chibzuit și o metodă 
de predare perfecționată 
pot asigura studenților 
pregătirea generală capa
bilă să satisfacă toate exi
gențele.

Licenfiafti secției didac
tice ar trebui să-și facă cu 
toții stagiul la clasele V— 
VIII, după care, în urma 
unui concurs, ar trece in 
posturile vacante de la cla
sele superioare VIII—XII.

In această schemă, ac
tualele institute pedagogi
ce nu și-ar mai avea ros
tul. Cele din orașele ne
universitare ar putea fi 
menținute, cu o altă orga
nizare, ca un învățămînt 
postuniversitar, pentru 
profesorii de la clasele 
V—VIII, care doresc să 
capete gradele I și II.

ȘCOLARIZAREA. RE

ȚEAUA INSTITUTELOR DE 

ÎNVĂȚĂMÎNT

Învățămîntul seral și cel 
fără frecvență nu au dat 
pînă în prezent cele mai 
bune rezultate, nu pentru 
că aceste forme de în
vățămînt ar fi necorespun
zătoare — cum se crede 
uneori — ci din cauza u- 
nor grave defecte de or
ganizare. Să aduci în săli
le de cursuri, între orele 
18 și 22, niște oameni o- 
bosiți după opt ore de 
muncă și să-i obligi să ia 
însemnări, exact ca tinerii 
studenți de la cursurile 
de zi, este tot ce poate fi

O VIZIUNE MAI
ȘTIINȚIFICĂ ASUPRA 

UNIVERSITĂ ȚII
mai greșit din punct de 
vedere pedagogic. Este 
regretabil că nici unul din 
pedagogii noștri calificați 
nu a dat, la timpul cuve
nit, semnalul de alarmă în 
această privință.

După părerea mea, în
vățămîntul seral trebuie 
organizat fără prelegeri, 
numai cu ore de consul
tații, seminarii și ore de 
laborator (sau proiecte). In 
schimb, toate disciplinele 
prevăzute în planul de 
învățămînt să aibă cursuri 
litografiate, pe lecții, cu 
maximum de claritate.

învățămîntul fără frec
vență poate fi și el îmbu
nătățit în mod radical, 
prin organizarea serioasă 
a centrelor regionale de 
consultații, care trebuie să 
asigure și să verifice în
vățătura pe parcurs a stu
denților respectivi. La a- 
ceste centre trebuie să se 
țină nu numai ore de con
sultații și seminarii, ci și 
lecții și lucrări de control, 
de care să depindă înscrie
rea la examene.

Prin „învățămînt post
universitar" nu trebuie să 

înțelegem toată diversita
tea cursurilor de speciali
zare ce s-ar putea organi
za în cadrul institutelor de 
cercetări sau chiar în uzi
ne. Nivelul și durata unor 
astfel de cursuri sînt ches
tiuni care privesc numai 
activitatea internă a insti
tutelor respective. Potrivit 
denumirii lui, învățămîn
tul post-universitar trebuie 
să fie organizat la Univer
sitate, cu cadre de predare 
universitare, la care se pot 
adăuga și specialiști din 
întreprinderi sau institute 
de cercetări, a căror acti
vitate științifică le poate 
justifica participarea la 
viața universitară. Prin ast
fel de cursuri post-univer- 
sitare se poate realiza o 
interacțiune mai strînsă 
între producție și învăță
mîntul superior.

CONȚINUTUL PROCE

SULUI DE ÎNVĂȚĂMÎNT

Există astăzi în învăță
mîntul superior un raport 
nejudicios între numărul 

prof. dr. docent 
NICOLAE 

BÂRBULESCU
Decanul Facultății de 
fizică din București

orelor de predare și acela 
al orelor de activități apli
cative (seminar, laborator, 
proiecte). Tendința gene
rală este creșterea numă
rului de ore la activitățile 
aplicative, ceea ce nu se 
poate face decît prin mic
șorarea orelor de predare. 
Pentru a se ajunge pe a- 
ceastă cale la un raport 
convenabil „Studiul" re
comandă selectarea pentru 
prelegeri a anumitor ca
pitole. După părerea mea, 
această soluție nu e din 
cele mai reușite, dacă ți
nem seama de legătura 
strînsă care există între 
toate capitolele unui curs. 
Mult mai eficace ar fi 
prezentarea tuturor capi
tolelor din curs, dar selec- 
tînd din ele acele părți 

care oferi greutăți mai 
mari studiului individual, 
potrivit metodei generale 
de predare pe care am ex
pus-o în studiul: „Posibi
lități de perfecționare a 
activității didactice în în
vățămîntul superior", pu
blicat in Revista învăță
mîntul Superior, nr. 6 din 
1964, precum și în ziarul 
„Scînteia tineretului" din 
21—22 ianuarie 1967. Pu
nerea în aplicare a aces
tei metode de predare ne
cesită reînființarea atelie
relor litografice pe lîngă 
fiecare unitate de învă
țămînt superior, sarcină 
impusă și de „Studiul" la 
care ne referim. Editura 
didactică și pedagogică 
din Ministerul învățămîn
tului ar trebui să nu mai 
litografieze cursuri univer
sitare, această operație 
trebuie să fie lăsată pe 
seama atelierelor de mul
tiplicare, menționate. In 
sarcina Editurii didactice 
trebuie să rămînă numai 
tipărirea MANUALELOR, 
cuprinzînd materia mai 

dezvoltată a disciplinelor 
respective și tratată în
tr-un mod mai original, 
potrivit personalității ști
ințifice a autorilor. De 
aceea, manualele științifi
ce, admise pentru tipărire, 
ar trebui să îndeplinească 
această condiție sine qua 
non: să fie scrise de spe
cialiști cu reputație bine 
stabilită, care au contri
buit ei înșiși la progresul 
disciplinei respective prin 
lucrări de valoare, citate 
pe plan mondial. Ar tre
bui ca în fiecare manual 
tipărit să se vadă bine 
contribuția autorului, a- 
ceasta putînd constitui un 
stimulent de cercetare ști
ințifică pentru tinerii ci
titori.

Nu trebuie ca pentru 
cursurile litografiate să se 
plătească drepturi de au
tor, întrucît scrierea lecții
lor trebuie să intre în o- 
bligația didactică a fiecă
rui cadru de predare. Ti
nerii preparatori sau asis
tenți care elaborează tex

tul lecțiilor și se ocupă de 
litografierea lui trebuie să 
fie propuși la prime tri
mestriale, pe toată durata 
muncii lor. (In felul aces
ta, primele ar deveni cu 
adevărat „premii" și nu 
rotunjiri de salariu, cum 
se mai înțelege la unele 
facultăți).

In „Studiu" se propune 
ca titularii cursurilor să 
preia obligația conducerii 
directe a unor seminarii 
și lucrări aplicative. Dacă 
această propunere convine 
învățămîntului umanist, 
în schimb, nu aduce a- 
proape nici o îmbunătăți
re învățămîntului științific, 
unde activitatea seminaria- 
lă se desfășoară pe grupe. 
Se poate vorbi de o per
fecționare a seminarului, 
dacă una din cele opt gru
pe ale unui an de studiu 
ar reveni cadrului didactic 
de predare ? S-ar putea 
ca această măsură să fie 
impusă de „contabiliza
rea" orelor prestate de 
cadrele didactice ; ea este 
însă în contradicție cu 
specificul învățămîntului 
superior, care pretinde 
creația didactică și știin
țifică. De asemenea, la 
facultățile cu profil știin
țific seminarul poate da 
rezultate bune numai dacă 
grupa de studenți nu e 
prea numeroasă, cuprin
zînd cel mult 15 studenți. 
nu 25—30 de studenți, 
cum este în prezent. Este 
drept, cum se arată și în 
„Studiu", că frecvența o- 
bligatorie la toate formele 
procesului de învățămînt 
obișnuiește pe studenți 
cu disciplina în muncă, 
astfel că ea trebuie men
ținută mai departe. Dar, 

pentru aceasta, trebuie c& 
fiecare formă de învăță
mînt să-i intereseze pe 
studenți, să-i învețe ceva 
nou, la care nu pot a- 
iunge pe altă cale.

După părerea mea,
două lucrări de control 
anunțate de la începu
tul semestrului, pot da. 
rezultate excelente, da
că prezentarea la e- 
xamen este condiționată 
de promovarea ambelor 
lucrări de control. „Stu
diul" prevede o perfecțio
nare remarcabilă a exame-- 
nelor universitare, dacă se 
pune accentul pe proba, 
scrisă, unde studentul aref 
tot timpul să reflecteze a- 
supra chestiunilor propu
se, fără intervenția dăună
toare a emoției. Studenții 
care au luat la proba scri
să o notă de cel puțin opt, 
ar putea fi scutiți de oral, 
dacă și activitatea lor din 
timpul semestrului (la se
minar, la laborator și lu
crări de control) a fost ex
celentă. Se mai propune 
menținerea actualului sis
tem de promovare al ani
lor de studii, bazat pe tre
cerea tuturor examenelor., 
în cele trei sesiuni ale fie-_ 
cărui an. Acest sistem, in
existent în trecut în învă- 
țămîntul universitar de lă” 
noi, duce cîteodată la si-" 
tuații nedrepte : sînt stu
denți care rămîn repetenți 
numai pentru 1—2 exame-,,. 
ne nepromovate, deși Ia." 
celelalte examene au obți- ' 
nut note peste șapte. Ar 
trebuie ca, în asemenea ca
zuri, să se permită acestor 
studenți înscrierea în anul 
superior, cu obligația de a 
promova în cursul semes
trului examenele restante.



VASILE BARAN

SCAUNUL PLECAREA
SATIRĂ Șl UMOR • SATIRĂ Șl UMOR • SATIRĂ

Scaunul stătea la o masă și făcea scandal fiindcă băuse 
lUlt.
Iși întindea spetezele și țipa și se ducea incolo șl-ncoace. 
Și tot țipind și tot lovind omul dedesubt ș-a rupt și 

:aunul a intrat în spital.

Primul tren l-a pierdut fiindcă nu știa H pe acolo 
trece un tren. Al doilea fiindcă n-avea ceas și s-a sculat 
tîrziu. Al treilea fiindcă deși s-a dus la vreme, a uitat să 
ia bilet Al patrulea fiindcă nu s-a mai dus.

DISCUL CAPUL

Tinerețea lui era pe-ufl disc de muzică ușoară pe care-1 
unea în fiecare seară pînă tîrziu și ziua dormea și seara 
unea iarăși discul cu tinerețea lui.
Intr-o dimineață discul se sparse și el trebui să se 

tlce și seara, cînd să-l pună din nou, se trezi bătrin.

PlRlUL

La vărsare, pîrîul era un fluviu iar la htvor un firicel 
e apă. Și cerbul l-a acoperit cu copita și căprioarele s-au 
atremurat de puterea lui.
Și păstrează și astăzi imaginea cerbului înecat

lucrul de rare ttî vorbeai foarte tmpnrft. I »• 
spuse, totul depinde de inteligența dumitole. Dae* ai în
doieli, mărturisește-!e, vom discuta și vom vedea ee-i de 
făcut. Te neliniștește ceva 7

— Nimic, răspunse eL
— E mai bine să știm dinainte ka ea na patern aștepta. 

Gtedește-te!
— Nu-i ««soi*
— Pta* la plecare mal (tet 5* de minata. In aeeata 

M de minate ho țări rea ta poale schimba. Tl-am spus ! 
lotrul este foarte itrportaot Totul depinde de inteHtența 
dumitale. Te rec «* te plodești.

— Mă rugați in zadar- ' "
— Atonei, pleci. Răspunzi cu propriul dumitale eap 1
— Răspund, alergă el fericit că nu i se observase lipea 

capului.

unghi Întors
ASIMILAREA

O, ce glorie avea unghiul de piatră semănind cu • 
încă pe care urcară de mii de ori alpiniștii morți. Și a 
enit el, elevul, și l-a desenat invers și unghiul s-a făcut 
isip pe malul mării, călcat în picioarele oamenilor in 
ipuri.

lepuroie tl tocMti pe eeillalt linișttodu-l șl premițin- 
du-i că e aă-i «penă et eind va n ai. etnd va fi noapte. 
Unind petece spre grădina ea vara* amlndoi au foot In* RESPONSABILUL CU

UMORUL
I

OBIECTELOR
I
i
i £

i
i

DE COVINTE i
I

Zi de audiență UMOR DEA LUNGUL VEACURILOR
CAPITOLUL XXIV I

de AL. MIRODAN I
ITEVA EXPRESII LA 
ARE TREBUIE SA VA 
ÎNDITI DE DOUĂ ORI 
>AU CHIAR DE CINCI) 
tfAINTE DE A LE ROSTI.

I
I

întinerești.
Te iubesc pentru tine, nu 
pentru mine.
Voi faae tot ae-mi st» în 
puteri.
Nu mai aștept nlmia de la 
viață.
Eu nu sînt aa «elelalte fe
mei (variantă : Eu nu sînt 
ea eeilalți bărbați).
Dacă știu să păstrez un se- 
eret 7 Nu mă cunoști ; sînt 
mormînt.
Cere-mi orice.
Niciodată n-am fost atît de 
fericit.
Niciodată n-am fost atît de 
trist.
De mîine încep # viață 
nouă.
Eu, «înd compun o melo
die, nu mă gîndesa la bani, 
îmi plac colaboratorii «are 
au îndrăzneala să mă cri
tice.
Tovarăși, trebuie să facem 
o «otitură radicală.
Eu n-am prejudecăți.
Jur că o să mă schimb.
Și, zici că-1 face director 
pe colegul nostru Georges
cu ? Mă bucură.
Ești primul bărbat (femeie) 
alături de care mă simt bi
ne pe de-a întregul.
Invidia, iată un sentiment 
care nu m-a caracterizat 
niciodată.
Cu nimeni n-am vorbit 
sum vorbesc au tine.

i La noi, tovarăși, nu se 
tră pe bază de intervenții l 
capacitatea, numai capaci
tatea omului e luată în con
siderație.

I
I
I
I
I

\\ ff 1 /

— Știu tov I Trebui* să rin» bărbatA-meu. dar eun aiei no 
M fac decît discuții m-a trimis pe mine ca mai pricepută, 

desen de N. CLAUDIU

desen de AL. CLENCIU

Stomatologul: Unde ești, 
frate, să-ți fac formele 

de plată ?...

I

Dovadă infailibilă

Subeomisarul de la 
țette • chemai, după 
ah' ret *ă -răii dacă 
nu există bănuieli cu 
privire la un cetățean 
care a murit.

— Ce medic l-a în-

— Nici unuL
— Atunci puteți să-1 

îngropat! : a murit de 
moarte bună.

LAC SĂ
FIE CĂ...

Chifle refrișate

Zisa Sanda fi zua Mtna-Luiza 
au cruț intr-o bund zi zd ze dit- 
treze. Zis ți făcut. Au purces la o 
pbmbare pe bulevard. Ca din in- 
b. mp.are, Ir. dreptul hotelului 
Udo, cele două „zise" au înceti
nit parul Și cum plictiseala îl 
încerca pe alt zis (id cărui nume 
memoria plictisită a celor două 
Erietene, nu l-a reținut) ieșit fi el 

I plimbate, dar pe patru roți, în
cetinite țî ele tn fața susnumitu- 
lui hotel, grupul plictisitelor s-a 
mărit.

Păsărele, cu gust de ciripea
lă, au propus, după binețele 
schimbate ți alte citera propozi
ții tandre decupate dintr-o carte 
soioasă cu aventuri picante, să 
„iasă" (unde ?) la restaurantul

„privig/ietoritor". Și cum r , 
vine mîncînd, zisa Sanda fi zisa 
Maria-Luiza au hotărît să-și lase 
familiile — soț, soacră și copil — 
și să-și caute leac plictiselii la 
mare, la Mamaia. Bani de hotel ? 
Doar manierați sintem, nu P 
Bărbații plătesc. La Constanța, 
pe peron, dteva persoane le-au 
oferit „camere mobilate, cu ve
dere la mare". Dar feminine. 
Plaja-i mare, și-au zis zisele și 
au plecat după pețit. Cele două 
viețuitoare lacustre, de gen mas
culin au fost găsite în persoana 
lui Comănescu Șerban și Botache 
Dumitru din București. Nu cred 
că nostalgia după orașul de o- 
bîrșie, i-a strîns intr-un club ve
sel, cu conviețuire comună ca pe

pofta

Vfd, tovarășe ospâte-. ce se intimplă 
le. tot încălziți ?

L * desen

Eti, încă jos Iscăli
tul, am fost numit 
responsabil cu umo
rul : adică răspund de 
schițe satirice, de e- 
pigrame, foiletoane 
caricaturi etc. De la 
început însă mi s-a 
spus că trebuie să 
fiu foarte serios, așa 
că din prima zi mi-am 
luat o mutră de par
că îmi pierdusem în
treaga familie. Vreo 
două săptămîni însă 
nu prea aveam de ce 
să răspund deoarece 
nu găseam umoriști. 
Pe unul l-am căutat 
vreo două săptămîni 
dar fără nici o spe
ranță. Am fost la el 
acasă la ora 12 noap
tea. Nu venise încă. 
La 5 dimineața nu 
mai era acasă. După 
trei U-a, cind am pus 
mina pe el, r-,i-a 
'paj scurt; ^M-am 
lăsat de glume".

In sfirțit,am făcut 
rost de altul, apoi de 
vreo trei și am por
nit la lucru. Cine 
mai era ca mine : res
ponsabil cu umorul! 
Adică eu eram primul 
care mă amuzam ci
tind creațiile umoriș
tilor. Se părea că 
treaba merge bine 
pînă tntr-o vineri cînd 
o colegă a mea îmi 
zice: „De ce nu i-ai 
spus tovarășului cu 
care ai vorbit adinea
uri „maestre" ?. „Dar 
mă rog ce opere a 
creat domnia sa ca 
să-i spun „maestre" ? 
mi-a sărit mie țandă
ra. „Scrie critică... și 
înseamnă că e „ma
estru". De atunci, tot 
repefind acest cuvînt, 
îl spun la toată lu
mea. Mai greu a fost 
cu femeile. Lor 
știam cum să le 
„maestro", „maestn- 
țo" ? Pînă fi lui tatăl 
meu — cînd mi-a zis 
„adu o găleată cu 
apă I" i-am răspuns : 
„Da, maestre, s-a fă
cut, maestre /".

nu 
zic

In sfîr.șit, a apărut 
prima rubrică. Atît 
le-a trebuit „umoriș
tilor" și a doua zi 
m-au vizitat — nu 
mai știu ciți creatori 
de umor incit nu mai 
aveau loc în biroul 
meu de 4 pe 7. Fie
care venise cu ceva 
„opere". Le-am citit, 
Unul scria un foileton 
despre telemea. „Scrie 
frate despre o proble
mă mai serioasă", 
i-am spus. A scos la 
iuțeală o schiță inti
tulată „Seriosul". Un 
altul s-a așezat, a bă
gat mina in mapă — 
toți umoriștii au 
mape — și m-a între
bat : „Cit ?" „Maxi- 
mun două pagini", 
i-am spus eu. Nu la 
asta mă refer ci la... 
^crt" ? Am crezut ci 
e rămas așa din școa
la primari cind a m- 
cățat împărțirea dat 
m-am lămurit cînd a 
început să frece, Știți 
dv. cum, degetul 
mare al miinii drepte 
de arătătorul aceleiași 
miini.

,.Satiră și umor 
fără poezie nu mer
ge", m-a luat în pri
mire un altul. „Acum 
depinde ce creți, ce 
ritm să aibă poezia: 
ta., tarata, ta, sau ta, 
ta, ta, taram, tam, 
tam" „Una bună", 
am hotărît eu. „A- 
tunci una cu tararam, 
tam, tararam".

Și începu : „Eu sînt 
responsabil cu spor
tul I De aceea fac pe 
mortul... Ei, ce faceți 
nu rideți ? mă între
bă". „Nu l“. „Fiți a- 
tent că citesc versu
rile fără soț : Eu sint 
responsabilul cu spoi
tul t Pînă mi-o- veni 
sorocul... Nici acum 
nu rideți ?" „Nu lu 
Să citesc atunci ver
surile cu soț : „De a- 
ceea fac pe mortul / 
Că ml-am găsit noio- 
cul... Nici acum nu e 
hazos

tund să ed citesc de 
jos in sus. Și a dat. 
Eu nu mai auzeam, 
nu mai vedeam. Eram 
responsabil cu umo
rul și aproape muri
sem. Un caricaturist 
m-a luat tare de la 
început : „Maestre 
sînt fericit să vă cu
nosc. In caricatură li
nia modernă e... să nu 
înțelegi nimic iar ex
plicația să fie... fărâ' \ 
cuvinte". Mi-a arătatJ 
un desen m care era 
o găina mied fi un ou 
măre. „E, și ce-i ou 
asta „Oul se cre
de mai deștept decît 
găina“. La următoa
rea caricatură mi s-a 
făcut părul măciucă. 
La o masă mai mulțt 
oameni se năpustiseră 
cu cuțitele și furculi
țele asupra gazdei 
cere doimea cu capul 
pe masă. ^Co-iasUr" 
„Revelion la mine a- 
casâ". „Bine ar fi fost 
de se îrrtîmpla în rea
litate" — am spus in 
gind.

De atunci a trecut 
vreme. Eu continui 
să caut umoriști cu 
talent că ceilalți... 
mă caută ei pe mine.

De curind un coleg 
a venit prin biroul 
meu. „Tot eu umo-- 
rul te ocupi, maes
tre ?" Ultimul cuvint 
m-a făcut să cresc in 
ochii... mei". ,JDe 
fapt fii ce înseamnă 
umor în armeana ?" 
„Nu"! „Plăcintă" A- 
cum m-am dumirit 
de ce materialele de 
umor sînt foarte lungi.

Nici nu a ieșit bine 
pe ușă și a venit al
tul : „Să trăiești ma
estre, ce mai fad 
„Mulțumesc bine, 
doar puțin cam obo-

DIAMANTUL NEGRU
Un bărbat, tînăr, de fos

for, visă odată un dia
mant imens ca un orolo
giu. Era un diamant în 
:are te puteai privi pînă 
‘n cele mai adînci trăsă- 
;uri de caracter. Dimi- 
aeața se trezi cu diaman- 
:ul sub pernă, rece și 
iur, iradiind o ciudată 
umină verzuie ca un 
>chi mereu deschis, ca o 
lonștiință mereu trează 
tn suspensie. Bărbatul, 
surprins de propria sa 
descoperire, alergă la pri
mul muezin al oazei în 
care trăia și-i arătă dia
mantul. Muezinul se sim
ți dintr-odată gol în fața 
diamantului și începu să 
strige ca și cum lumina 
iradiată de profundul 
mineral l-ar fi înghețat, 
l-ar fi congelat.

•— Ascunde-1 cît mai re-

pede, făcu muezinul după 
ce își reveni din starea 
lui cataleptică. Diaman
tul ăsta e un har ceresc 
dar mai bine fă-1 să or
bească, să nu mai pri
vească atît de adînc și 
de intim.

Și tînărul bărbat de fos
for se întoarse în mansar
da sa și pili fiecare față 
a diamantului pînă cînd 
luminile iradiate deveniră 
piezișe și policrome ca 
ale unui ochi spart în 
țăndări

Atunci tînărul bărbat 
de fosfor împreună cu 
muezinul făcură temenele 
în fata șeicului oazei care 
tresări văzînd diamantul 
și amuți studiindu-I atent 
ca pe propriul său cra
niu...

— Interesant — mor
măi el tulburat. N-aș fi

bănuit niciodată că lu
mea are atîtea fațete, 
care mai de care mai 
strălucitoare și mai pline 
de subînțelesuri, de in
terpretări... Cred că dia
mantul ar cîștiga în va
loare și în frumusețe — 
adaugă șeicul luminat de 
o idee — dacă ar avea și 
mai multe muchii și fațe
te decît farul din Alexan
dria pentru că... pentru 
că...

Dar aici, la argumente, 
la explicații se împotmoli 
și din cale afară de în
curcat de această întîm- 
plare, care-i solicitase în 
profunzime circumvolu- 
tiunile, și care-i revolu
ționase sistemul său filo
zofic asupra lumii, șeicul 
încălecă pe-o șea și intră 
de-a dreptul în Șehere- 
zadă 1

Și astfel, ca să-și poată 
valorifica descoperirea, 
tînărul bărbat de fosfor 
trebui să refacă și să res
tructureze din nou sime
tria mineralului zmaral- 
din. sfărîmîndu-i strălu
cirea în fațete din ce în 
ce mai mici, ca pulberea, 
înaintînd pe scară ierar
hică vistierul oazei (un 
fel de contabil sau de șef 
contabil de astăzi n.n.) îi 
ceru să-1 readucă la pro
porția unei portocale, șa
hul oazei îi sugeră să-1 
vopsească în negru pen
tru a-i lua din strălucire 
și a-1 face opac, inofen
siv... Și fiecare, pe rînd, 
în scară Ierarhică deve
nea coautor al descoperi
rii. anunțați în buletinele 
oficiale ale academiei și 
în cataloagele serviciilor

de brevetare a invențiilor 
și descoperirilor...

Și cînd ajunseră cu to
ții în fața șahinșahului 
(un fel de director sau de 
director general de astăzi 
n.n.) acesta din urmă luă 
diamantul cît o măslină 
în palmă și se miră :

— Acesta-i diamantul 
de care mi-ați vorbit? 
Bine, dar nu vă dați sea
ma că e o piatră oareca
re, colorată, fără nici o 
valoare ? !

Și tînărul bărbat de fos
for fu împins în jos pe 
treptele palatului pînă în 
patul său unde se trezi în 
sfîrșit din vis și luă toate 
măsurile de precauție ea 
să nu mai viseze nicioda
tă un diamant.
ADRIAN DOHOTARU.

vremea modei cu frunză da viță 
ci cu totul altceva. Stă mărturie 
faptul că de la mare — ua Gara 
de Nord cele două perechi alcă
tuite spontan (-.cu premeditare) 
fi-au ocolit domiciliile bttcures- 
tene, descinzînd la munte, la 
Predeal, la cabana Schiori. Puțin 
sport, strică ? Masa, masă, casa, 
casă. Cei doi de gen masculin, 
artiști ca pe vremea căruței cu 
coviltir, mai cintau prin cita 
restaurant, mai înjghebau di 
mică îndrteală pe picior... 
tot așa cum pofta vine mine 
prea multe fripturi au săturat re
pede fi pe zisele... Lumea e 
mare, lumea e mică, cert e că 
lacul cu iz leșios a mai scos la 
țărmul plictiselii pe Pahonie 
Scripcă, 19 ani, din Codlea, fără 
ocupație (căci a tăia frunze dini
lor nu e trecut în nomenclatorul 
profesiilor) fi încă unul căruia a- 
ceeași memorie care nu are am
biția de a alcătui palmaresul vic
timelor amoroase, i-a refuzat i- 
dentificarea nominală. A început 
o nouă lună de miere. Dar mai 
scurtă. Niște încurcături cu mame, 
soacre, soți legitimi fi, la solid- 
tarea urmăritorilor, miliția, a re
dus „calendarul bucuriilor" proas
peților miri. „Nunta" s-a termi
nat în grabă, fără lăutari dar cu 
proces-verbal. Zisa Sanda fi zisa 
Maria-Luiza și-au luat un anga
jament — de bună voie și nesili
te de nimeni: ,Mă angajez să 
mă-ntorc la domiciliul soțului 
meu, să-mi cresc copilul, să mă 
încadrez în dmpul muncii, să nu 
mai plec de-acasă, să nu mai în
trețin relații cu alți bărbați". Ne
gru pe alb. Unii spun că din 
domiciliul conjugal s-a auzit, cale 
de mai multe poște, tămbălău 
mare, de nuntă, a doua, a reîn
toarcerii. De tinichea.

V. ARACHELIAN

de AL. CLENCfU GH. NEAGU

dacă le tot udați.

CONTESA
DIN SCENĂ

i
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
a

Contesa se îndrăgostește de 
bucătar, contele-soț, cîntind. 
trăiește o imensă dramă, aflînd 
aventurile infidelei, hotărîndu- 
se să-1 suprime pe amant, 
luîndu-1 drept prinț. Contesa 
suferă imens, aflînd că e pe 
cale de a rămîne îndoliată din 
cauză de amant și — cîntind — 
dă un bal mascat, iar la miezul 
nopții înșelatului conte îi cade 
cu tronc la inimă o prințesă 
plină de bijuterii mascată, care, 
bineînțeles, cîntă pînă la refuz 
și cu care contele fuge într-o 
trăsură. Stăpînit de patimă și 
trăgîndu-i masca (prințesa — 
vai ! — nu este decît frumușica 
cameristă a infidelei contese), 
contele de două ori păcălit se 
dezlănțuie într-o arie patetică 
și îndeajuns de ridicolă, în vre
me ce contesa. în parc, se pupă 
cu bucătarul.

Am lungit eu vorba, dar cum 
a libret de operetă aduce po
vestea ce urmează și care a ge
nerat un vraf de scrisori la re
dacție, care se cer comentate...

Să încercăm. în trei vorbe, să 
rezumăm drama.

El e un om în toată firea, cu 
nevastă și un copil de șapte ani, 
el fiind un destoinic proiectant. 
A făcut ce-a făcut și pe scena 
vieții sale afective a apărut... , 
Contesa, sub masca unei func
ționare de 17 ani, căreia neplă- 
cîndu-i școala, după aprofunda-

te studii de VIII clase, s-a de
dicat. trup și suflet, desenului 
tehnic...

Idila, ca mai toate idilele si
milare. a ieșit la suprafață, des- 
lănțuind conflictul. Funcționa
ra, adică eroina principală, cu 
un tupeu de operetă clasică, a. 
început să viziteze, tot la același 
domiciliu, pe înșelata soție a 
infidelului proiectant, mărturi
sind totul și printre lacrimi cîn- 
tînd aria pocăinței...

înșelata, tot ca la operetă, s-a 
înduioșat imens, cele două ero
ine. amesteeîndu-și rolurile și 
lacrimile, au convenit să se a- 
lieze împotriva soțului cumulard 
care, la o întîlnire cu contesa și 
surprins de nevastă, s-a dezlăn
țuit într-o arie a... violenței, bă- 
tîndu-și — cu pumnii și picioa
rele — pe cea cu care de șapte 
ani împărțise și bune și rele.

Opereta capătă intensități de 
final de act II, cînd proiectan
tul, surprinzîndu-le pe cele două 
femei, acasă la el, o bate de 
moarte (tot pe nevastă), plecînd 
la braț cu contesa...

Mama tinerei contese intră în 
scenă și neținînd seama nici de 
existenta copilului celor doi soți 
și nici de faptul că înșelata so
ție suferă de boală pulmonară a 
„Damei cu camelii", cîntă. în 
voce, aria îngăduinței !

.Tuna contesă retractează re- 
ducînd dramatismul, faptul că

ar fi o viitoare mamă, în schimb 
în ciuda tuturor recomandărilor, 
continuă să se țină scai de coa
da amorezatului bătăuș și pro
iectant. Mai mult — și aici o- 
pereta capătă întreaga sa stră
lucire — tînăra contesă, pre- 
textînd că mama sa a gonit-o 
din casă, sosește la domiciliul 
soților, cerînd patetic soției în
șelate înțelegere...

Scena e tare și orchestra tri
umfă în intensități sonore ce 
sugerează o apropiată cădere de 
cortină : infidelul, dînd din colț 
în colț, își smulge părul, pen- 
dulînd în cumplita dilemă ; în
șelata soție se zbuciumă sfîșiată 
de forțe antagonice : copil, soț, 
contesă ; îar tînăra eroină, mai 
fatală ca orieînd. cîntă aria e- 
normei satisfacții de a fi încer
cat, la o vîrstă atît de fragedă, 
destinele atîtor oameni în toată 
firea.

Lăsînd glumele de-o parte, 
gîndesc că ar fi timpul ca infi
delul să se trezească la realita
te, să sară, spectaculos sau dis
cret. de pe scena operetei in 
viața cea de toate zilele și să-și 
ia în serios rolul adevărat.

Cît despre tînăra și fatala 
contesă, care a debutat atît de 
promițător în operetă la o vîr
stă atît de crudă, bine ar fi 
să-și reia planșeta pe cît posi
bil la alt institut, unde să nu 
mai repete rolul generator de 
drame...

Opereta s-a cîntat. reflectoa
rele s-au stins, 
mina adevărată 
cere respectată, 
iete,.

A

se aprinde lu- 
a vieții, care se 
fără fard si pa-

L GRINEVICI
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Sosirea generalului de armată
Ivan Mihailov

La invitația C.C. al P.C.R., vi
neri dimineața a sosit în țara 
noastră, generalul de armată Ivan 
Mihailov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, împreună 
cu familia, pentru a-și petrece 
concediul de odihnă.

La Giurgiu, oaspetele a fost 
tntîmpinat de tovarășii Emil

Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., pre
cum și de Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

(Agerpres)

Atlase, hărți și planșe

Editura didactică și 
pedagogică a pus la 
dispoziția elevilor din 
școli generale și li
cee noi atlase, hărți 
și planșe menite să 
modernizeze predarea 
științelor naturale și 
geografiei. Dintre a- 
cestea amintim, prin
tre altele, „Mic atlas 
de plante din flora 
Republidl Socialiste 
România" — wufe

rii# prezentate apro
ximativ 800 de specii 
din flora țării noas
tre — și „Atlasul 
geografic școlar'1, 
care cuprinde hărțile 
fizice ale continente
lor și harta politică 
a lumii.

Tot editura bucu- 
reșteană a tipărit 
Harta fizică și admi
nistrativă a țării, ro
dind împărțirea ad-

ministrativă, oa și 
hărțile fizice ale re
giunilor Galați, Iași, 
Suceava. Acum sînt 
în curs de pregătire 
„Atlasul geografic 
general", „Determi- 
natorul botanic", bo
gat colorate și Atla
sul istoric, elaborat 
sub îndrumarea ști
ințifică a academicia
nului Constantin Dai- 
coviciu.

(Agerprari

Delegația Adunării Națio
nale Franceze, condusă de 
Achille Peretti, vicepreședin
te al Adunării Naționale, care 
a făcut o vizită în țara noas
tră la invitația Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Socialiste România, a părăsit 
vineri la amiază Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Din delegație au făcut par
te deputății Lucien Neuwirth, 
președintele Grupului parla
mentar de prietenie Franța- 
România din Adunarea Națio
nală Franceză. Paul Balmige- 
re, Suzanne Ploui și Isidore 
Renouard, secretari ai Birou
lui Adunării Naționale, pre
cum și Jean Lyon, secretar 
general al chestorilor, Jean- 
Claude Fortuit, consilier, și 
Jacques Donne, secretarul 
delegației.

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala secretarul general ad- 
iunct al Organizației Națiuni- 
or Unite, C. V. Narasimhan, 
care’ Ia invitația ministrului 
afacerilor externe, Ccmeliu 
Mănescu, a făcut o scurtă vi
zită în țara noastră.

(Agerpref)

Remanierile-mari consumatoare

de timp și bani

face oa partea inferioară să ne
cesite umplutură. Sudorii au 
mult de lucru. 10 bucăți pe zi, 
10 minute fiecare... Piesa revine 
la aceeași operație, efectuată în 

-condiții mai grele dat fiind su
dura depusă, timpul pierdut 
crește, în vreme ce scade produc
tivitatea și cîștigul muncitorului. 
Foarte multe piese vin cu inclu
ziuni de nisip. Uneori din aceas
tă cauză piesa ajunge să fie re- 
butată. Am văzut o asemenea 
„mostră*4 în care au fost însumate 
mai mult de 200 de minute de 
muncă și care-și aștepta rfndul 
pentru retopire.

Discutăm cu strungarul Stan 
Andrei un alt aspect : fisurile. 
Ele constituie o adevărată cala
mitate. La capacele 4X64 apar 
după strunjirea frontală. Lucrul 
se întrerupe, sudorii intră în... 
acțiune (trebuie spus că sînt co
lective pe schimburi care se o- 
oupă numai cu repararea a ceea 
ce strică cei de la turnătorie). Ni 
s-a făcut un calcul : în acest fel 
se pierd zilnic pe sector 165 mi
nute, timp în care s-ar putea 
executa 4 capace bune. Lucrurile 
se complică în cazul în care ele 
apar mai tîrziu, sau abia la 
bancul de probă. Cuvintele lui 

-Stan Andrei nu pot fi contestate. 
4 Deseori, preluîna piesa pentru a 

doua operație de la Lazăr Geor
gescu, a trebuit s-o remanieze, 
să repete operațiile. (în iunie, 
de pildă, Georgescu a executat 
peste 100 de remanieri, însumînd 
nici mai mult nici mai puțin de
cît 1 200 minute).

Spuneam la început că neca
zurile nu sînt noi. Ne-au confir- 
mat-o mulți tineri, printre care 
și strungarul Ion Popa. Poate 
transcriind lucrurile cum ne-au 
fost relatate vor fi considerate — 
așa cum am dori — un puter
nic semnal de alarmă. „Din 100 
de piese, 20 le remaniez. Irosesc 
timp centrînd la comparator, lu- 
crînd cu avans și viteză redusă. 
La o piesă nouă am un cîștig de 
6 lei, la o remaniere 1,60. De mulți 
ani se tot analizează problema, 
se preconizează măsuri, dar efec
tele nu se văd...". Ni se pare ca 
ridioînd problema lichidării cau
zelor care generează volumul 
mare de remanieri, strungarul ar 
fi trebuit să facă și o propunere : 
ca acestea să nu fie suportate din

buzunarul fabricii, ci al celor care 
le determină. începînd cu munci
torii, continuînd cu cei care răs
pund de organizarea procesului 
de producție.

Majoritatea vanelor de joasă 
presiune curg la proba hidrauli
că. în ziua de 17 iulie din 10 
vane probate 8 au trebuit să fie 
remaniate. Din cauza porilor, a 
lipsei de material unele vane 
necesită 2—3 probe, deci tot a- 
tîtea remanieri (în ziua respec
tivă ele au constituit planul unui 
muncitor pe 8 ore).

Muncă, timp, energie în plus
— iată cum rezumă Valentin 
Mitroi consecințele muncii de 
mîntuială. Zilnic pierd 2-3 ore. 
Dacă tovarășii de la turnătorie ar 
veni să discute și cu noi... Cuvin
tele sudorului Aurel Stere ar pu
tea constitui o invitație, deși a- 
ceasta intră în obligațiile „furni
zorilor4*.

Am vizitat boxa de remanieri 
a sectorului vane. E greu de des
cris peisajul: zeci de piese, u- 
nele peste altele (de dteva zile, 
se precizează). Remanierile sînt 
trecute în contul turnătoriei, dar 
ele reprezintă pagube pentru uzi
nă, pentru economia națională, 
în trimestrul I au însumat 
305 348 lei, aprilie — 73 000, mai
— 75015, iunie — 97 000. Din 
totalul general, 150 000 reprezin
tă costul manoperei. Remanierile 
din vina sectorului vane însu 
mează 811 lei aprilie, 354 mai si 
121 iunie.

Un alt capitol îl reprezintă a- 
daosul de material. înlăturarea 
lui răpește foarte mult timp. La 
cele trei flanșe ale corpului 
4X210 adaosul ajunge la 30-—35 
mm. Se pierd la fiecare piesă 10 
—15 minute, nemaivorbind de 
numărul mare de cuțite care se 
distrug. Capacele 2X25 vin și 
ele supradimensioante. Exempleele supradimensioante. 
se mai pot da.

De-a lungul raidului 
vina turnătoriei a fost 
de fiecare interlocutor, ____
tată cu exemple. Piesele nu se li
vrează ritmic (la 19 iunie lip
seau 40 capace 50X15 TA, capa
cele 6X210 au venit cu 5 zile 
mai tîrziu). Există și situații cînd 
sînt capace dar lipsesc corpurile 
sau cînd exista ambele dar... nu 
s-an trimis penele. Munca se în
trerupe, ca apoi să înceapă asal
tul. Am solicitat părerea ing. 
Cornel Banu — adjunctul șefului

întreprins 
formulată 
argumen-

de sector. „Remanierile sînt de
terminate de adaosuri de prelu
crare, aderență de nisip...** In
tr-un cuvînt nerespectarea pro
cesului tehnologic.

Consultăm și pe ing. Alexandru 
Sănduțu, șeful secției I metalur
gice. Nu se pot contesta efortu
rile care s-au făcut pentru ca 
rebutul să scadă de la’ 13 la 
5,77 la sută în iunie. A face însă 
caz de acest succes cînd în pri
ma decadă a lui iulie rebutul în
semna o pierdere de 16 tone me
tal, cînd la vane provoci atîtea 
greutăți e ca și cum ai încerca 
să te ascunzi după un pom pe 
care abia l-ai plantat. Două pro
bleme ni se par a fi cele mai im
portante. în primul rînd slaba 
pregătire a muncitorilor (peste 
70 la sută sînt tineri). Statistic 
acest lucru arată astfel: nici un 
muncitor de categoria a VIII-a (a 
existat unul, — promovat la 
CTC), un singur muncitor de ca
tegoria a Vll-a, 5—6 de catego
ria a Vl-a ; în rest III și IV 
Ceva s-a încercat să se facă, 
dar... la cursul organizat au ve
nit prea puțini oameni. A doua 
problemă ține de responsabilita
tea oamenilor. Lucrul de proasta 
calitate la formare, turnare și 
pînă la expedierea pieselor atestă 
că aici s-a acționat încă insufici
ent că nu s-a creat climatul să
nătos de muncă în care opinia 
să fie factorul stimulativ. Și tre
buie să spunem că și-a făcut loc 
o anumită mentalitate înapoiată 
Ia care, așa cum recunoaște P 
șeful secției, maiștrii au contri
buit din plin. La întrebarea dece 
se manifestă asemenea lipsuri 
tntr-un colectiv tn care există 20 
de maiștri ri 11 controlori de ca
litate ni s-a dat următorul răs
puns : Maiștrii (înțelegind și pe 
cei principali) nu-și asumă întot
deauna răspunderea oentra lu
crările pe care le conduc. Unii 
pentru a-și crea o falsă populari
tate trec cu vederea neglijențele 
grave.

Un lucru surprinde în discuția 
cu inginerul Sănduțu : cauzele se 
cunosc, de ce bo se intervine 
energic ?

ANSAMBLUL
FOLCLORIC

Joi seara, în Sala 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor din 
strada Lipscani nr. 
9, a avut loc primul 
spectacol inaugural 
dat de Ansamblul 
folcloric sirb, in ca
drul turneului pe 
care îl întreprinde 
prin țară ca sol al 
artei folclorului sirb 
din Banat.

Spectacolul inti
tulat, sui generis, 
„Pe strunele tambu- 
riței" reunește tn 
regia lui Teodor 
Foaie o suită origi
nală de manifestări 
folclorice, remarca
bilă, atit din punct

de vedere al auten
ticității artistice cit 
$i ca un bun prilej 
de a pune în contact 
marele public cu o 
creație ceva mai pu
țin cunoscută. Do
minanta, specificul 
spectacolului au fost 
„sîrbele sîrbești", 
vestite prin acea 
bătaie iute de 2/4.

Dintre interpreți, 
judicios selectați, se 
remarcă mai ales 
Ivo Tatarid, inter
pretul faimosului 
dans bătrînesc — o 
esență balcanică, 
păstrat și cules in
tact din straturi 
stăvechi de civiliză

SIRB
ție. O notă specifică 
au adus-o și melo
diile sîrbești cîntate 
la brad, tamburiță 
și guzlă — instru
mente populare în- 
tîlnite mai mult în 
Serbia. Un virtuos 
interpret al acestora 
este Alexandru Ne- 
delcovid-Șața. A- 
portul deosebit în 
realizarea spectaco
lului se datorește 
insă maestrului co
regraf Miroslav Ta- 
tarovici, care a știut 
să păstreze intatfe 
atît linia melodică 
a dansurilor cit și 
mișcarea lor.

I. M.

Interior de cramă dobrogeană

Două tipuri proprii
de >eruri-teste

TG. MUREȘ. — Un grup 
specialiști de la centrul 
tranfuzii din Tg. Mureș 
depistat și preparat în labora
toarele proprii două tipuri 
de seruri- Ceste de o deosebită 
importanță pentru determina
rea unor factori sanguini. Este 
vorba de serurile „anti E“ și 
„anti C“, substanțe cu largi 
utilizări în transfuziile de sin
ge, în stabilirea diagnosticului 
bolii hemolitice a nou-născu- 
tului, în precizarea unor stări 
morbide în cursul sarcinii la 
femei etc.

de 
de 

a

(Agerpres)

Dc la O.N.T.
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ÎN CURÎND-ÎN CURÎND
ILINCA TOMOROVEANU și TRAIAN STANESCU

In

CASTELANII

o producție a Studioului oinetnatogranc „Bucurețif-

In rolurile principale Marcel Anghelescu, Radu Beligan, 
Colea Răutu, Tudorel Popa, Ștefan TapalagS, Vasilica Tasta - 
man, Lazăr Vrabie, Margit Koszegi, Dumitru Chesa.

Scenariul: Siito Andras Regia : Gheorghe Tureu
Imaginea: Gheorghe Viorel Todan
Muzica : Tiberiu Olah •
Decoruri: Ștefan Marițan.

• Turneul internațional de 
box organizat de chibul 
sportiv Steaua, va începe du
minică dimineața de la ora 
10 pe ringul montat în incin
ta stadionului Republicii. La 
competiție vor participa ced 
mai valoroși pugiliști de la 
T.S.K.A. Moscova, Dukla 
Praga, Honved Budapesta, 
Vorwarts Berlin, Steaua ți 
o selecționată militară a 
R.P.D. Coreene.

• Tenismanul român Ion 
Tiriac s-a calificat în semifi
nalele campionatelor inter
naționale ale Cehoslovaciei, 
care se desfășoară în prezent 
la Bratislava. în „sferturi", 
Ion Țirlac l-a întîlnit pe ce
hoslovacul Iavorski pe care 
l-a învins în două seturi: 
9—7, 6—3.

în turul II al probei da du
blu mixt, jucătorul român 
Iile Năstase și Eva Ketterle 
(R.F. a Germaniei) au dispus 
cu 4—6, 6—3, 6—3 de cuplul 
cehoslovac Taihar — Golubo
va.

PROGRAMUL
CONCURUSULUI 

PRONOSPORT Nr. 35
Etapa din 3 septembrie 1967

Pentru această etapă, pro* 
nostlcurile an fost 
de maestrul emerit 
tului Ion Volnescu.

acordate 
al spor-

1 xI Steaua—Rapid 
II Progresul—Dinamo 

București x 2
m „U“Craiova—F.C. Arge- 

‘ 1 
1

_____________ 1
VI A.S.A. Tg. Mureș—Farul

1
VII Dinamo Bacău—U.T.A

1 
VIII Ceahlăul P.N.—Victoria 
Roman 1

XI Siderurgistul—Chimia 
Suceava 1

X C.F.R. Arad—Vagonul 2
XI C.F.R. Timișoara—Poli

tehnica Tim. x 2
XII Met. Hunedoara—A.S.

Cuglr 1
XIII Olimpia Oradea—Crișul

x 2

«ui 
IV St. Roșa—„U“ Cluj 
V Petrolal—Jiul

Șl O „RENTABILITATE"

(Vrmare din pag. I)

puse la dispoziție. Mai mult decît atît, ei 
au fost preveniti îm cite va rînduri că cer-' 
cui va îi desființat, ca fiind... nerentabil 
pentru casa de cultură.

Firește, ideea rentabilității instituțiilor 
culturale nu este de fel neglijabilă, ținînd 
seama că pentru cele mai multe dintre 
ele (teatre, cinematografe) rentabilitatea 
este și un indiciu al popularității, al ecou
lui de care se bucură activitatea lor. al 
numărului de spectatori care le vizitează. 
Dar atunci cînd este vorba de un cerc 
de amatori, al cărui sens principal este 
canalizarea unei pasiuni, statornicirea ei 
prin instruire artistică — chestiunea se 
pune cu totul altfel. Aici ..rentabilitatea” 
se măsoară în primul rînd cu unități mo
rale : cantitatea de timp liber folosit util 
și plăcut, cantitatea de cunoștințe artistice 
acumulate. Succesul unei expoziții, par
ticiparea la o bienală de amatori, even
tual cîteva premii obținute acolo, și înain
te de toate lărgirea numărului celor care 
iau parte la activitatea cercului (și care 
nu vor deveni cu toții. în mod obligatoriu, 
pictori, dar vor deveni cu siguranță prie
teni devotați ai picturii) — lată indicii de 
bază ai acestei rentabilități. Or. asemenea 
indici nu pot fi atinși în condițiile în care 
lipsește nu numai preocuparea, dar si în
țelegerea utilității lor.

Cum poate fi rezolvată practic această 
situație ? Unii membri ai cercului au în
ceput s-o facă pe cont propriu : după 
orele de scoală sau de muncă, se suie în 
tren și pleacă la Brăila, unde frecventează 
cursurile Școlii populare de artă. Dar 
n-o not face decît cu prețul unor mari 
dificultăți si mai ales al unei irecupera
bile pierderi de timp. Alții au emis pro
punerea ca Școala populară de artă să-și 
înființeze o clasă de pictură și la Galați, 
asa cum a făcut-o. cu rezultate remarca
bile. la Focsani. Deși dorința lor se con-

SI MINIȘTRII U AFACERILOR
->

JENS OTTO KBAG
La Invitația președintelui 

Consiliului de Miniștri al 
Republieii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer, primul 
ministru și ministru al aface
rilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, împreună cu 
soția, a făcut o vizită oficială 
în România între 25 și 31 au
gust 1967.

Oaspeții danezi au vizitat 
Capitala. orașul Constanța, 
stațiunile Mamaia, Eforie 
Nord. Eforie Sud, Muzeul Ar
heologie din Constanța, sta
țiunea experimentală hortivi- 
ticolă Murfatlar, Valea Pra
hovei și unele obiective eco
nomice din regiunile Ploiești 
și Brașov, luînd cunoștință de 
realizările obținute 
noastră în diverse 
de activitate.

în timpul vizitei 
Republica Socialistă 
ni^ Jens Otto Krag 
primit de Nlcolae Ceaușeseu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb rod
nic de vederi privind dezvol
tarea relațiilor româno-dane- 
ze și unele probleme actuale 
ale situației internaționale. 
După întrevedere, secretarul 
general al C.C. al P.C.R., îm
preună cu soția, a oferit un 
dejun în onoarea primului 
ministru și ministru al afa
cerilor externe al Danemar
cei, Jens Otto Krag, și a so
ției sale.

Domnia Sa a fost primit, de 
asemenea, de președintele

de țara 
domenii

sale în
Româ- 

a fost

MORALA

jugă cu proiectele direcției scolii și ale 
Casei regionale a creației populare, ini
țiativa se lovește din nou de inerția Co
mitetului orășenesc pentru cultură și artă. 
Pe bună dreptate se întreabă corespon
denții noștri : cum de s-au putut crea 
condițiile necesare funcționării unei clase 
de pictură la Focșani si cum de nu se 
pot crea ele în centrul regional care dis
pune de posibilități mult mai largi ?

Pînă cînd se va găsi un răspuns la 
această întrebare, sau măcar pînă cînd 
forurile culturale locale se vor decide 
care din ele trebuie să răspundă. Comi
tetul orășenesc Galați al U.T.C. are în 
cercul de artă plastică de la Casa de cul
tură un bun prilej de exercitare a spi
ritului său de inițiativă. La Galați există 
un cerc plastic destul de puternic. în care 
activează un număr însemnat de tineri 
pictori, sculptori, graficieni de talent 
(unul dintre ei. D. Cionca, a fost distins 
de curînd cu un premiu al U.A.P.). O ac
țiune bine gîndită. inițiată de către Co
mitetul orășenesc U.T.C., i-ar putea atra
ge pe tinerii artiști plastici într-o mun
că permanentă, de perspectivă, pentru în
drumarea amatorilor de la Casa de cul
tură. Fiecare dintre ei ar urma, even
tual. să-și ia în seamă cîțiva membri ai 
cercului cărora să le împărtășească, pe 
baza unui program riguros întocmit, cu
noștințele desenului și culorii, să devină 
cu alte cuvinte îndrumătorul lor spiri
tual. Este mai mult ca sigur că o aseme
nea sarcină ar fi de-a dreptul măgulitoare 
pentru tinerii artiști plastici gălățeni si în 
asemenea condiții nu s-ar mai pune acea 
problemă a ..remunerării instructorului", 
care pare a tăia elanul conducerii casei 
de cultură. în ce privește materialele, 
modelajele etc., comitetul orășenesc U.T.C. 
ar putea asigura procurarea lor tot 
printr-o colaborare strînsă cu cenaclul 
Fondului plastic.

Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica. Intre președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și 
primul ministru al Danemar
cei a avut loc o convorbire 
cordială. Președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica, 
împreună ou soția, a oferit 
un dejun în onoarea premie
rului danez și a soției sale.

Cu prilejul vizitei, între 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru al 
Danemarcei. Jens Otto Krag, 
au avut loc convorbiri oficia
le la care au participat din 
partea română : Corneliu
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
George Macovescu, prim-ad
junct al ministrului afaceri
lor externe, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, Gheorghe Ploeș- 
teanu. ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Co
penhaga, și N. Atanasiu, di
rector ad-interim în Minis
terul Afacerilor Externe. Din 
partea daneză au participat : 
Svend Aage Sandager Jep
pesen, ambasadorul Danemar
cei în Republica Socialistă 
România, Jens Christensen, 
ambasador, subsecretar de stat 
adjunct în 
Seidenfaden 
secretar de 
M.A.E., Kai 
cretar
M.A.E., Richard Wagner Han
sen, consilier al Ambasadei 
Danemarcei la București, Per 
Green și Soren-Ole Olsen, se
cretari ai primului ministru.

în cadrul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere și cor
dialitate, s-au examinat căile 
și mijloacele menite să asi
gure dezvoltarea continuă a 
bunelor relații existente între 
România și Danemarca, pre
cum și unele probleme inter
naționale de interes comun.

în vederea extinderii și di
versificării raporturilor de 
colaborare prietenească din
tre România și Danemarca, 
în timpul vizitei s-au semnat 
acordurile cultural, rutier și 
de cooperare economică, in
dustrială și tehnică. Aceste 
acorduri vor permite celor 
două țări să-și îndrepte mai 
organizat eforturile în viitor 
spre explorarea multiplelor 
posibilități de cooperare în 
domeniile economic, cultural- 
artistic și tehnico-știînțific.

Examinînd unele probleme 
actuale ale situației interna
ționale, s-a evidențiat rolul 
tot mai important pe care îl 
pot avea statele mici și mij
locii în asigurarea legalității 
internaționale. în promovarea 
cauzei păcii.

Totodată, s-a 
bunele relații 
între cele două 
buie la consolidarea securită
ții europene, la crearea unui 
climat de pace, înțelegere 
colaborare între toate 
poarele lumii, indiferent 
orînduirea lor socială.

Oaspeții danezi au mulțu
mit centru ospitalitatea șl 
amabilitatea cu care au fost 
întîmpinați în timpul vizitei 
în România.

de

M.A.E., Gunnar 
ambasador, sub- 
stat adjunct în 
Johansen, subse- 

stat adjunct în

subliniat că 
statornicite 

țări contri-
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CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
AGONIE SI EXTAZ — film 

pentru ecran panoramic : rulea- 
zâ la Patria (orele ÎS; 18; 21).

CUM SA FURI CN MILION 
— cinemascop — rulează la : 
Republica (orele 8; 10.30; 13,15 ; 
18; 18.45; 21.301. Circul de Stat 
(orele 1030; 1530; 18.15: 21).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la: Luceafărul (orele 
830; 1130; 1438; 1730; 2030),
Festival (orele »: 11.15; 13,30 ;
18; 1830; 21).

UNDE ESTE AL HI-LEA RE
GE rulează la : Victoria (orele 
9; 11.15; 1330; 18; 1830; 20,45).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA AS
TA ! ruleazs la : Capitol (ore
le 930; 12; 15; 18; 2030), Fero
viar (orele 8,30; 11; 13,30; 16 ;
1830; 21). Excelsior (orele 9.45; 
1136: 15; 17,30; 20), Melodia ta
rele 9 : 1L15: 13,30; 18; 18,30; 21).

SP.ARTACUS - ambele serii. 
rinamasmp rulează la : Bucu
rești (orele 9: 12.45; 1630: 20,15).

COMISARUL X — cinema
scop, rulează la : Giulesti (orele 
10,30; 1530; 18; 26,30), Arta (o- 
rela 15 30- 18 ' 20 30)

DRAGOSTEA MEA rulează 
la : Union (orele 15,30; 18; 20,30), 
Buzesti (orele 15.30; 18).

CU BĂRBAȚII E O ALTA 
POVESTE rulează la : Central 
(orele 9,30; 12.15; 15; 18; 20,45).

CANALIILE rulează la : Doi
na (orele 11.30: 13,45; 16; 18,30 ; 
20,45). Program pentru copii o- 
rele 9—10: Tomis (orele 9: 1130; 
14; 16,30; 19), Miorița (orele
15.15: 18; 20.45).

ESCAPADA; FUGA DUSKAI; 
GIRAFA ; 450 DE ANI DE LA 
TÎRNOSIREA M1NĂSTIRII 
CURTEA DE ARGEȘ rulează

la : Timpuri Noi (orele 9—21 ta 
continuare).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop, rulează 
la; Viitorul (orele 15.30; 18; 
2030)

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ si JANDARMUL LA 
NEW YORK — cinemascop, ru
lează la : Dacia (orele 7,45—19, 
ta continuare).

CHEMATUL PE MARTIN 
rulează la: Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

UN HECTAR DE CER rulea
ză la : Grivita (orele 9,30; 12,15; 
15,13; 18; 20,45), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

CĂUTĂTORII de aur din 
ARKANSAS — cinemascop, ru
lează la : Aurora (orele 830 : 
18,45; 13; 15.30; 18; 2030), Dru
mul Sării (orele 17,30; 20), Popu
lar (orele 10; 15; 17,30). Flamura 
(orele 9; 1130; 1530; 18; 20,30), 
Lira (orele 15; 18; 21).

CIOCIRUA rulează la : Mun
ca (orele 1530) ft FANFAN LA 
TULIPE (orele 17,4a; 20).

OMUL PE CARE-L IUBESC
— cinemascop, rulează la: Mo- 
filor (orele 1530: 18).

PERETELE VRĂJITOARELOR
— cinemascop, rulează ta : Cos
mos (orele 1530; 18; 20,30).

PRINTRE VULTURI — cine
mascop, rulează la : Colentina 
(orele 15.30; 13).

PESCARUL DIN LOUISIA-

GRĂDINI

PANTERA NEAGRĂ — cine
mascop, rulează la : Bucegi (o- 
rele 16; 18,15; 20,30). Popular (o- 
rele 20,30).

CĂLĂTORIA FANTASTICA 
— cinemascop, rulează la : Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30). Rahova (orele 15,30; 
18).

EROUL DE LA CONG LY 
rulează la : Lumina (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

LUPOAICA — cinemascop, 
rulează la : Unirea (orele 16 ; 
18,15).

IERBURI AMARE rulează la: 
Flacăra (orele 15.30; 18; 20,30).

STRĂINA rulează Ia : Vitan 
(orele 15,30; 18).

VULCANUL INTERZIS rulează la : Unirea (erete Lira
orele 19,45).

CANALIILE rulează la : Tomia (orele 20).
UN SURÎS ÎN PLINA VARA rulează la : Vitan (orele 26».
DRAGOSTEA MEA rulează la : Buzești (orele 20,'30). 
COMISARUL X — cinemascop, rulează la : Arta (orele 20). 
TITANIC VALS rulează la : Colentina (orele 20.30).
OMUL PE CARE-L IUBESC — cinemascop, rulează la : Mo

șilor (orele 20).
AM FOST CÎNDVA HOT — cinemascop, ruleaaă la : Progre

sul parc (orele 20).
căutătorii de aur din Arkansas — ofaemaacop, ru

lează la : Aurora (orele 20).
ZORBA GRECUL rulează la : Parcul Herăstrău, (orele 20).
CUM SA FURI UN MILION — cinemascop, rulează la : Sta

dionul Dinamo (orele 19,45). ___
CĂLĂTORIE FANTASTICA — cinemascop, ruleaiă la : Doina 

(orele 20), Rahova (orele 20).
SPARTACUS — ambele serii, cinemascop, rulează la : Festi

val (orele 20,45) pasajul Eforie, Arenele Libertății (orele 19,15).
SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA! rulează la: Capitol (ore

le 19,30).
PANTERA NEAGRĂ — cinemascop, rulează la : Bucegi (ore

le 20).

NA rulează la: Volga (orele 
9,30; 12: 15,90; 18; 20,30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop, rulează 
la : Progresul (orele 14,30; 17,30; 
20,30).

VULCANUL INTERZIS ru
lează la : Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop, ru
lează la : Pacea (orele 15,45; 18; 
20.45).

ORAȘUL MEȘTERILOR ru
lează la : Cotroceni (orele 15.30; 
18; 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN — cinemascop, 
rulează la : Drumul Sării (ore
le 15).

MARELE RESTAURANT ru
lează la: Floreasca (orele 9;

20,20 O melodie pe adresa dum
neavoastră ; 23,10 Unda veselă.

PROGRAMUL H
10,30 Recital de poezie româ

nească susținut de Irina Răchi- 
țeanu-Șirianu. Emil Botta, Ro- 
dica Tapalagâ, Dumitru Fur- 
dui ; 15,15 Un cîntec și o floa
re — melodii populare; 15,30
Revista revistelor literare ; 17,10 
Ascultătorii ne cer (muzică din 
opere) ; 18,20 George Enescu în 
conștiința contemporanilor (II); 
19,45 Scriitori la microfon; 
20,00 Seară de operetă : „Vădu
va veselă” (fragmente) de Le- 
har ; 23,22 Clara Haskil, inter
pretă a muzicii de Beethoven.

StMBĂTA, 2 septembrie

PROGRAMUL I
11,15 Parada soliștilor și a or

chestrelor de muzică ușoară ; 
15,15 Cîntecele anotimpurilor — 
muzică ușoară ; 17,10 Scriitori 
al secolului XX : Saint John 
Perse. Colaborează Aurel Rău 
și Modest Morariu. Interpretea
ză Emil Botta și Fory Eterle j

SÎMBĂTA, 2 septembrie

17,00 Campionatele mondiale 
de lupte greco-romane. Trans
misiune de la Patinoarul „23 
August" ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 20,00 Tele-enciclopedia ; 
21x30 Film serial: „Evadatul" ; 
22,20 Totul cîntă. Film, produc
ție a Televiziunii Române ; 
22,38 Microvarietăți ; 23,00 Te
lejurnalul de noaptea ;



I 0 Știri Insem 
---------------- ' nări comentarii 
• Știri însemnări corn 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

neheierea Congresului

Uniunii astronomice

internaționale
La Praga au luat sfîrșit lu

crările celui de-al 13-lea Con- 
jres al Uniunii astronomice 
ntemaționale la care au par- 
icipat circa 2 000 de astro- 
lomi din peste 40 de țări. 
Din România la congres au 
participat prof. Drimbă Con- 
tantin, membru corespondent 
il Academiei Republicii So
cialiste România, și prof, u- 
liversitar Călin Popovici.

Congresul a aprobat cîteva

rezoluții, printre care una re
feritoare la păstrarea aparate
lor astronomice istorice și 
una referitoare la pregătirea 
unei istorii internaționale a 
astronomiei. Au fost, de ase
menea, dezbătute probleme 
legate de elaborarea hărții 
Lunii.

Savantul vest-german Otto 
Heckman a fost ales în func
ția de președinte al Uniunii 
astronomice internaționale.

Reuniunea arabă
la nivel înalt

Neînțelegeri

Hanoiul eroicJ. L A. L S.
la Conferința

efinitivarea rezoluțiilor finale

articipanții la cea de-a 4-a 
liune arabă la nivel înalt 
u concentrat joi atenția asu- 
redactării definitive a rezolu- 

»r elaborate în ședințele ple- 
5. Ziarul egiptean „Al 
am“ menționează că proiec- 
de comunicat al conferinței 

•rinde, printre alte puncte, 
ncentrarea eforturilor arabe 
vederea lichidării urmărilor 
boiului arabo-izraelian".
’rintre măsurile de ordin eco- 
nic stabilite la actuala reu- 
ne la nivel înalt a țărilor a- 
»e, se înscrie și hotărîrea a trei 
. — Arabia Saudită, Libia și 
weit — de a contribui cu 
aa de 378 milioane dolari la 
abunătățirea situației economi- 
a națiunilor arabe", transmite 
jnția M.E.N.
31'nd presa arabă, agenția 
îoefated Press arată că Ibra- 
a Makhos, ministrul de exter- 
al Siriei, a informat pe pre- 

iintele Nasser că „țara sa se

încetarea

lin viață a lui

lya Ehrenburg
AGENȚIA TASS anunță că, 
ipă o îndelungată suferință, 
încetat din viață vineri di- 
ineață în vîrstâ de 76 de 
ii cunoscutul scriitor sovie- 
2 Ilya Ehrenburg, deputat 

Sovietului Suprem al 
.R.S.S.

„Africa de sud
o vastă

închisoarea

„Toate mărturiile confir
mă că Africa de sud este o 
vastă închisoare, un imens 
lagăr de concentrare pentru 
toți adversarii politicii de 
apartheid’1, a declarat Ibra- 
hima Boye, procuror gene
ral al Curții supreme din 
Senegal, președintele gru
pului cie experți juridici al 
O.N.U., însărcinat cu anche
tarea condițiilor de trai in 
închisorile sud-africane. 
Toate persoanele anchetate, 
a precizat el, printre care 
numeroși foști deținuți au 
relatat că sute de oameni 
mor anual în aceste închi
sori în timp ce alte cîteva 
mii sînt ținuți în condiții 
de-a dreptul inumane. Cei 
mai multi dintre ei nu sînt 
judecați sau condamnați, 
ci au fost închiși în baza 
faimoasei legi a detențiunii 
preventive pe 90 de zile.

Raportul întocmit de gru
pul special de juriști pri
vind condițiile de trai în 
închisorile sud-africane ur
mează să fie dat publicită
ții în luna februarie a anu
lui viitor.

Declarațiile premierului
Wilson

• La 9200 m. adincime • Curenfii tubmarirti

pe- 12^00-americane a liberului 
urb -nh «j a Pieței comune din 
America Centrală x-a fi fără în- 
iocaH «minata

va considera legați de toate 
hotărîrile la care vor ajunge șefii 
statelor arabe".

Vineri dimineața șefii delega
țiilor statelor arabe, prezenți la 
reuniunea la nivel înalt de la 
Khartum, s-au întilnit în ultima 
ședință la „Sudan Hotel”. In 
cadrul acestei ședințe vor fi de
finitivate rezoluțiile finale.

După cum transmit agențiile 
de presa, în dezbaterile de ulti
mă oră ale Conferinței „.Asocia
ției Latino-Americane a Liberu
lui Schimb" (A.L.A.L.S.) s-au 
produs unele neînțelegeri. în 
cursul ședinței de joi, care s-a 
desfășurat cu ușile închise, mi
nistrul Paraguayan al afacerilor 
externe Râul Sapena Pastor, a 
declarat că va opune veto-ul său 
tuturor rezoluțiilor propuse dacă 
se va refuza acordarea de avan
taje în domeniul vamal țărilor 
mici în curs de dezvoltare (Para
guay, Bolivia și Ecuador). Ob
servatorii politici apreciază că 
marile state latino-americâne cum 
ar fi Argentina și Brazilia, se 
opun cererilor prezentate de Pa
raguay, considerîndu-le inaccep
tabile. In cercurile apropiate de
legației argentiniene s-a lăsat să 
se înțeleagă că se preferă un 
eșec al conferinței decît satisfa
cerea acestor revendicări. Miniș
trii chilian al afacerilor externe, 
Gabriel Valdes, a propus pentru 
salvarea situației formarea unui 
grop de lucru pentru găsirea 
unei soluții satisfăcătoare.

Conferința de la Asuncion 
-—in, conform programului, 
sâ-și încheie lucrările vineri di
mineața dar, pînă în acest mo
ment nid o rezoluție nu a fost 
încă adoptată. Dacă nu va inter
veni un acord în cursul zilei de 
astărf. remarcă observatorii din 
capitala Paraguay-ului, deschide
rea conferinței comune a Asocia-

A XXII-a aniversare a proclamării 
Republicii Democrate Vietnam

Cu prilejul acestei sărbători, poporul, ti
neretul României socialiste adresează po
porului, tineretului Republicii Democrate 
Vietnam un călduros salut și le urează din 
inimă să obțină noi succese în opera de con
strucție socialistă și în lupta împotriva agre
siunii imperialiste. Poporul nostru își ex
primă solidaritatea frățească cu Republica 
Democrată Vietnam și își manifestă hotărî- 
rea de a ajuta poporul vietnamez pe plan 
material, politic și moral pînă la cucerirea 
deplină a victoriei în lupta sa dreaptă.

O călătorie de lucru, cu o 
echipă de cineaști prin Repu
blica Democrată Vietnam 
mi-a prilejuit întîlnirea emo
ționantă, de neuitat, cu eroi
cul popor vietnamez. De fapt, 
în cele două scurt-metraje 
realizate, „Copilărie furată” 
și „Hanoiul de la răsărit la 
asfințit” am căutat să redăm 
suflul realităților de astăzi 
din R. D. Vietnam. Dacă ar 
fi să sintetizez esențialul, ceea 
ce ne-a impresionat mai pu
ternic în călătoria noastră, aș 
spune : tenacitatea, calmul și 
bărbăția cu care un întreg 
popor luptă pentru înfrînge- 
rea agresiunii imperialiste și 
salvgardarea ființei sale 
ționale, ferm convins de 
toria deplină a cauzei 
drepte.

Am filmat mai multe
în șir la Hanoi și în tot acest 
timp alarmele aeriene și bom
bardamentele s-au succedat 
de zeci de ori intermitent. 
Dar viața marelui oraș se 
desfășoară sub semnul unui 
calm impresionant Multe în
treprinderi și secții au fost

na- 
vic- 

lui

zile

ordonat și grabnic spre adă
posturi întrerupîndu-și cînte- 
cul; cu același calm s-au rea
șezat apoi pe scaunele lor și 
au continuat pentru noi cîn- 
tecul, ca și cum nimic nu 
s-ar fi întîmplat. Același lucru 
s-a petrecut și la școala me
die. S-a întrerupt lecția, s-a 
trecut în adăposturi și apoi, 
imediat, lecția a continuat de 
la locul unde a fost între
ruptă.

Sentimentul acesta al tena
cității se îngemănează cu cer
titudinea victoriei, cu încre
derea în viitor. Am fost la 
ceasurile înserării, după 
bombardament, într-un maga
zin de bijuterii din Hanoi. 
M-a surprins marele număr 
de tineri care-și cumpărau 
verighete. Sînt, probabil, mul
te căsătorii. Tinerii capitalei, 
în plin război se gîndesc la 
viitor. La ziua de mîine, la 
ziua minunată cînd cauza lui 
sfîntă va triumfa, se gîndește 
întregul popor. într-o discuție 
cu ministrul informațiilor al 
R. D. Vietnam, acesta mi-a 
mărturisit că sute de tineri 
au fost trimiși în mod special 
în ultimul an în țările frățești 
ca să se specializeze în con
strucții și arhitectură pentru 
a reconstrui mai frumos ora
șele și satele țării după în
frângerea agresorilor. Ce poate 
fi mai tonifiant, mai impre
sionant decît această siguran
ță, această încredere în vii
tor !

Mi-a rămas întipărită în 
memorie una din primele în- 
tîlniri cu tineretul Republicii 
Democrate Vietnam. Era 
noapte. Ploua în Hanoi. Pes
te 10 000 de tineri se adu
naseră în piața de lîngă hote
lul unde locuiam. Era un mi
ting al tinerilor care jurau 
că sînt gata oricînd, în orice 
clipă, să-și dea viața pentru 
libertatea patriei, că sînt gata 
să intre în rindurile armatei, 
că sînt oricînd gata de orice 
sacrificiu pe care-1 cer inte
resele țârii. Era impresionantă 
această demonstrație de vi
brant patriotism, dirzenia a- 
ceasta. hotărîrea care se citea 
în ochii fiecăruia, înțelegerea 
că voința lor se confundă to
talmente cn voința întregului 
popor de a obține victorie.

la postul Iui, în compartimen
tul lui de activitate. Acolo 
unde mașinile nu pot fi opri
te, echipele de muncitori ră- 
mîn la posturile lor și în tim
pul alarmelor aeriene, în tim
pul atacurilor. In alte locuri, 
o parte din muncitori trec în 
adăposturi, alții întăresc po
zițiile de apățare și detașa
mentele antiaeriene. De zece 
ori își întrerup lucrul, de zece 
ori revin la locurile lor de 
muncă. Orele suplimentare 
completează pierderile cauza
te de alarme. Tenacitatea, iz- 
vorîtă din patriotism fierbin
te, învinge totul. Cu calm, 
capitala țării și-a reorganizat 
pulsul pentru a cruța pierde
rile de vieți și a înfrunta a- 
tacurile aeriene. Magazinele 
au fost dispersate pentru evi
tarea aglomerărilor ; s-au or
ganizat zeci de mii de 
chioșcuri împrăștiate în dife
rite cartiere. Au fost create 
700 000 de adăposturi și 800 
km de tranșee și căi de comu
nicație subterane.

Calmul Hanoiului este cel 
al întregii țări al tuturor ce
tățenilor republicii. Am fost 
in satele Tai Ming ci Done 
Fonk din districtul Tha Ni 
Ving. Am ratat o grădiniță 
de copii la Tai Ming și o 
școală medie la Done Fonk, 
în ambele locuri, chiar în 
timpul cînd filmam noi, s-a 
dat alarma aeriană. Copilașii 
între 4—6 ani s-au îndreptat

r>,

fa «fa-

modifică „deșertul"

La mii de metri a din ci - 
me — afirmă căpitanul 
Houot, comandantul batis- 
cafului francez „Arhime- 
de” — impresia de secu
ritate este totală. In sfera 
de oțel, a cărui grosime 
atinge 15 cm, este greu 
uneori să-ți imaginezi că 
ai deasupra capului un 
strat de 8 sau 9 kilometri 
de apă. Singur manome- 
trul indică adîncimea la 
care a ajuns echipajul. 
„Atmosfera** submarină ti 
se înfățișează atunci cînd 
deschizi hubloul : —
bancurile de pește care 
trec, într-o parte sau alta, 
te readuc Ia realitate.

„Arhimede**. cu curajo
sul său echipaj, și-a înche
iat la mijlocul lunii trecu-

AGENȚIA France Presse a- 
nunță că tribunalul militar din 
Salonic a condamnat pe cetă
țeanul Dimitros Sahinis la în
chisoare pe viață, iar pe fiul a- 
cestuia la 20 de ani închisoare 
sub acuzația de „tentativă de 
răsturnare a guvernului militar 
și distribuire de manifeste os
tile actualului regim’*. Alte 
cinci persoane, printre care se 
află studentul Lazaros Marinos, 
au fost condamnate pe același 
motiv la pedepse variind între 
2 ani și 18 ani închisoare.

in Statele Unite, Canada și 
Franța, unce a avut convorbiri 
ca conducătorii acestor state a- 
supra unor probleme mteresind 
reciproc, relațiile Iranului cu 
țările respective. In timpul șe
derii sale în Canada, suveranul 
iranian a vizitat, totodată. Ex
poziția Mondială de la Mont* 
real ..Expo 67*.

«dej 
de ti*al

i te •

penate ti ele in mai multe 
zone, activitatea decurge nor
mal producția cunoaște creș
teri. De sute de zile locuito
rii Hanoiului împart locul d« 
muncă cu adăpostul, dar fie
care își face din plin datoria PAVEL CONSTANTINESCU

I L T.

ÎNAINTE de a pleca la București, pentru a participa la Fes
tivalul Enescu. compozitorul Marins Constant, directorul Orches
trei „Ars Nova" a Radioteleviziunii franceze, a declarat cores
pondentului Agenției Române de Presă : „Sint fericit că pot 
participa la această manifestare, omagiu adus unuia din rarele 
genii ale epocii noastre. L-am cunoscut pe maestru, am avut 
onoarea de a fi laureat al Premiului Enescu pentru compoziție 
în 1M5 și voi fi fericit să fac mai bine cunoscută opera sa". în 
încheiere. Marius Constant a spus că este bucuros să revadă pe
isajele românești care i-au îneîntat copilăria și să ia contact cu 
cercurile muzicale românești, a căror activitate o cunoaște.

' >

R. D. VIETNAM. Pe străzile Hanoiului populația construiește adăposturi
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EDITORUL britanic de ziare 
lordul Thomson, și-a mărit mo
nopolul său prin cumpărarea e- 
diturii americane ..Brush- 
Moor", care deține 12 cctidieae.

Această tranzacție, considera
tă cea mai mare afacere de pe 

se 
do-

piața americană a ziarelor, 
exprimă în 72 milioane de 
lari.

Monopolul de presă al 
Thomson, căruia îi aparțin 
rele londoneze ..Times" și ..Sun
day Times", cuprinde pînă acum 
10Î cotidiene și 138 reviste în 
multe țări : S.U.A., Canada.
Noua Zeelandă, Australia și A- 
frica de Sud.

lai 
zia-

ȘAHINȘAHUL Iranului. Mo
hammad Reza Pahlavi, s-a îna
poiat joi la Teheran, venind de 
la Paris. El a făcut o călătorie R.-D. Vietnam.

CEYLON. Intr-o hală a rafinăriei de zahăr din Colombo

eliberare a sudului

COMPAN1A de radiolelevi- 
ziune americana ..Columbia 
Broadcasting System" a anun
țat că a pua la punct un sistem 
de televiziune in culori capabil 
sâ fotografieze interiorul corpu
lui uman la o intensitate lumi
noasă mai mică deeit cea emisă 
de sursele de lumină necesare 
aparatelor de fotografiat. Este 
vorba de o cameră miniaturală 
care este introdusă in corpul u- 
nui bolnav, iar fotografiile lua
te sint proiectate pe un ecran 
de televiziune.

Doctorul Howard Balin, care 
lucrează de trei ani la acest 
program, a declarat că este vor
ba de „un progres important în 
cercetările biomedicale".

AGENȚIA V.N.A. anunță 
premierul Fam Van Dong a pri
mit pe Stokeley Carmichael, li
der al populației de culoare din 
Statele Unite, care se află 
vizită In

SECRETARUL general al Frontului d-e 
ocupat al Yemenului (FLOSY), Abdel Qawee Mackawee, a sosit 
joi seara la Cairo, venind din localitatea yemenită Taez, un
de a participat la o reuniune a Comantiamentului Frontului, la 
care au fost discutate probleme privind desfășurarea în conti
nuare a luptei poporului din sudul arab ocupat. în capitala 
R.A.U., Mackawee va avea convorbiri cu oficialitățile egiptene 
și cu conducătorii Ligii Arabe, cărora le va expune situația din 
Arabia de sud, precum și hotărîrile adoptate de conducerea 
FLOSY.

Explorări cu ajutorul
sateliților

meteorologici
Intr-un interviu acordat ziarului „Izvestia** in legătură cu 

împlinirea a 6 luni de la lansarea primului satelit meteorolo
gic sovietic „Cosmos-144", G. Golîșev, director adjunct al Ser
viciului hidrometeorologic al U.R.S.S., a declarat că prin in
termediul acestor sateliți s-au putut obține, pentru prima 
oară, date amănunțite despre starea timpului și învelișul de 
nori in condițiile nopții polare, in Arctica și Antarctida. Puțin 
timp după lansarea meteosatelitului „Cosmos-144“, a fost pla
sat pe orbită cel de-al doilea „Cosmos-156“, punlndu-se astfel 
în funcțiune un sistem experimental de sateliți meteorologici.

Aceștia au transmis informații care au permis întocmirea 
unui tablou precis al învelișului glacial al Arcticii, lucru 
foarte important pentru organizarea navigației pe calea mari
timă de nord.

In jumătate de an, „Cosmos-144“ a efectuat 2 692 rotații in 
jurul Pămîntului, fotografiind de 464 ori învelișul de. nori in 
partea luminată a globului.

De fiecare dată, satelitul a făcut observații asupra unei 
fîșii de pămînt,cu o lățime de aproximativ 2000 de kilometri. 
Așadar, în timpul existenței sale aparatajul de la bordul lui 
„Cosmos-144“ a examinat de 65 de ori întregul glob pămîn- 
tesc, furnizînd un număr foarte mare de informații privind 
învelișul de nori al planetei, balanța termică a Pămîntului și 
atmosferei.

Exploatarea sistemului meteorologic alcătuit din cei dot 
sateliți a demonstrat că acesta funcționează ireproșabil, 
potrivit programului experienței.
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