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Școala profesională — 
școală cu multe probleme 

nerezolvate

Magistrala albă 
Izvarna-Craiova

Aprovizionarea in unitățile Proletari din toate țările, uniți-vă !
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CRAIOVA (de la 
corespondentul nos
tru)

Sîmbătă a intrat în 
funcțiune magistrala 
albă — conducta de 
aducțiune a apei prin 
tuburi de beton de la 
Izvarna la Craiova.

Această importantă 
realizare edilitar-gos- 
podărească se înscrie 
printre obiectivele de 
seamă apărute în ul
timii ani pe harta Ol
teniei. „Inventarul" 
magistralei albe reali
zată de întreprinderea 
6 Construcții Craiova, 
una din cele mai mari 
lucrări de acest fel 
din Europa, sau altfel 
spus — parametrii 
funcționali — însu
mează date semnifica-

five. Pentru a „întin
de" cele 22 000 tuburi 
pe 120 km a fost ne
voie de escavarea a 
1 200 000 m.c. pămînt, 
precum și executarea 
unor multiple și di
verse lucrări în func
ție de solul întîinit — 
văi, mlaștini, stîncă.

Datorită debitului 
mare al Izvarnei șl 
Oriei (1 400 litri pe se
cundă izvorînd direct 
din stîncă) Craiova va 
primi în prima etapă 
51 000 000 litri de apă 
de izvor în 24 de ore, 
urmînd ca în etapa a 
doua cînd căderea li
beră gravitațională va 
fi înlocuită cu pompe 
puternice, debitul să 
se dubleze.
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getic de navigație. 
Porțile de Fier, săr
bătoare devenită tra
dițională între mani-

cuți, aniversarea a 
prilejuit multiple ma
nifestări cultural-ar- 
tistice și sportive des-

unde sînt a- 
mai apropiate 
la cataracte, a- 
unde mii de

u

CRAIOVA (de h 
corespondentul nos
tru).

Malurile Dunării, 
acolo 
cum 
decît 
colo
oameni și mașini 
pregătesc noi porți de 
oțel și beton, au îm
brăcat duminică, 3 
septembrie, haina de 
sărbătoare. Se ani
versează 3 ani de la 
deschiderea lucrărilor 
sistemului hîdroener-

ANIVERSARE
PE DUNĂRE

fes tarile de prietenie fășurate pe ambele 
frățească dintre Ro- maluri. Mii de con- 
mânia și Iugoslavia. structori din Klado-

Ca și în anii tre- va au admirat

gramul artistic pre
zentat de Ansamblul 
de cîntece și dansuri 
„Nicolae Bălcescu" 
din Craiova. In ace- 

timp, pe stadio
nul 1 Mai din Tr. 
Severin, artiști ai ra- 
dioteleviziunii din 
Belgrad și orchestra 
de muzică populară 
„Doina Olteniei" din 
Craiova își uneau 
măiestria pe aceeași 
scenă în aplauzele 
spectatorilor români.

Astăzi
se deschide

CONCURSUL
ȘI FESTIVALUL

INTERNAȚIONAL

sîntem la marginea

au realizat
trecem

de prestigiuT. OANCEA

(Continuare in pag. a U-a)

în ma- 
Iancu 
Fetic,

EEOREE ENESCU"noastră, mai în se-

ION BACIU(Agerpres)
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să ne transmită un
al

Cititi

CU MEDALIAȚIi”
„DE VORBĂ

Un drum accidentat, cu ser
pentine amețitoare, ne poartă 

Ispre inima munților Vrancei, la 
cel mai îndepărtat punct fores
tier de pe Valea Zabașei, Giur
giu. Sînt aici peste 700 de mun
citori forestieri. Vizităm magazi
nul de aprovizionare. Vitrinele 
sînt goale sau aproape goale. 
Ion Comea, gestionarul, sesizînd 
nedumerirea 
rios mai în glumă, dă explica
ție.

Ce vreți, 
raionulu Focșani. Pînă la noi se 
ofilesc legumele, se termină 
fructele. Așa că ajung foarte rar 
sau de loc. Nu avem nici con
diții de depozitare.

Aceeași observație o consem
năm și din discuția avută cu 
cîțiva cumpărători aflați 
gazin, Ntcolae Chtrică, 
Burlacu, Gheorghe Gh. 
Răducu Badiu și alții.

De la sectorul aprozar
_ la textile și alimentara. Cam mul- 

sYtdl „secetă" și aici. Dacă trufan
dalele se ofilesc pînă ajung în 
munte, dacă strugurii și celealte 
fructe „se strivesc pe drum", de 
ce lipsesc ciorapii de bumbac,

Crăiniceanu Constantin și Miron Vasile nu iau pentru prima dată 
contact cu locul lor de munca din Uzina de fire și fibre sintetice 
Sc rine ști. De astă dată insă ei au sosit in secția textil-linia cord, 

in calitate de muncitori calificați
Foto: O. PLECAN

Perspectivele 

modelismului

Noi produse de uz
întreprinderea „1 

Septembrie*' din ora
șul Satn Mare — uni
tate specializată In 
producția bunurilor 
metalice de uz casnic 
— a livrat comerțului 
primele 500 mașini de

gătit din noul tip nu
mit „Menaj*. Acestea 
folosesc combustibil 
solid, au o linie ele
gantă și performanțe 
termotehnice superioa
re vechilor tipuri.

întreprinderea

casnic
măreană a mal reali
zat in acest an patru 
tipuri noi de aragaze, 
prevăzute cu cite 3—4 
ochiuri. cuptor, grătar 
și termoregulator.

„Concursul și Festivalul 
„George Enescu“ constituie 
□ magnifică desfășurare de 
forțe artistice la care parti
cip totdeauna cu cel mai 
mare interes. Felicit pe ro
mâni pentru faptul ca știu să 
dea o atît de distinsă pre
țuire artei și reprezentanți
lor ei de frunte" — declara 
acum cîtva timp la Geneva 
Henri Gaguebin, președinte
le Federației Internaționale 
a Concursurilor muzicale.

Declarația reputatului mu
zician elvețian conturează 
din plin ecourile pe care 
le-au trezit în întreaga lume 
artistică Concursurile și Fes
tivalurile enesciene — reale 
forumuri ale artei interpre
tative contemporane.

Concursurile și Festivalu
rile Internaționale „George 
Enescu*4 reprezintă una din 
multiplele acțiuni menite sa 
cinstească memoria Ini Geor
ge Enescu.

Proeminent reprezentant 
al muzicii veacului nostru, 
Enescu a înscris, prin vasta 
și profunda sa creație compo
nistică, interpretativă, peda
gogică. una din cele mai 
strălucite pagini ale istoriei 
artei europene din prima ju
mătate a veacului.

Puternica împlintare în 
glia artistică a poporului ro
mân. a căror valori le-a lan
sat în orbita marilor creații 
universale, conferă operei e- 
nesciene fiorul adine al unor 
nestemate muzicale care vor 
străluci permanent pe firma
mentul artei europene uni
versale.

Din trei In trei ani, sute 
de tineri muzicieni din toate

continentele lumii, sau pres
tigioși reprezentanți ai artei 
contemporane sosesc la 
București pentru a omagia 
prin arta lor personalitatea 
lui Enescu, pentru a se în
trece în numele marilor idei 
ale artei enesciene.

Astă seară, în marea sală 
a Palatului Republicii Socia
liste România, în prezența 
a suie de muzicieni străini, 
va avea loc deschiderea fes
tivă a celei de-a IV-a ediții 
a Concursului și Festivalului 
Internațional „George E- 
nescu“.

Timp de trei săptămîni, 
Bucureștiul va redeveni o 
reală capitală a muzicii con
temporane, locul de întîlnire 
a unor remarcabile persona
lități muzicale din țară și de 
peste hotare. Sute de mii de 
iubitori ai muzicii vor urmă
ri, în fața aparatelor de ra
dio și televiziune, suita de 
spectacole a Festivalului la 
care își vor da concursul for
mații muzicale, dirijori, pia
niști, violoniști, violonceliști, 
cintăreți rîvniți de marile 
săli de concerte ale lumii.

Alături de emoționantele 
întreceri artistice ale celor 
IM de tineri muzicieni, vom 
putea urmări in următoarele 
zile o vastă suită de concer
te simfonice, recitaluri vocal- 
instrumentale, spectacole de 
operă.

La București, sosesc în a- 
eeste zile 5 prestigioase for
mații străine : Baletul Ope-

IOSIF SAVA

(Continuare în pag. a V-a)

Luptătorii 
români

patru 
rezultate

Față de o evoluție atît de rapidă a tehnicii, 
care devine omniprezentă în viața contempo
rană, se pune acut problema educării tinere
tului în vederea pregătirii sale ca să devină 
stăpînul de xnîine al tehnicii avansate. Și a- 
ceastă pregătire trebuie începută încă din anii 
copilăriei.

Dacă tuturor li se pare normal ca pregăti
rea viitorilor artiști, balerini, pictori etc. să în
ceapă din fragedă copilărie, în școli special 
create în acest scop, nu pot înțelege de ce 
pregătirea viitorilor ingineri, savanți, aviatori, 
marinari, cosmonauți. să înceapă abia în fa
cultate sau chiar după aceea.

De-a lungul istoriei, anumite lucruri și ac
țiuni se impun de la sine, ele devin o nece
sitate vitală, le reclamă însăși viața, iar națiu
nile și le însușesc în numele progresului. Un 
astfel de fenomen se petrece Ia ora actuală cu 
ceea ce se numește în termen general „mo- 
delism" sau construirea la scară redusă a unor 
modele de vehicule pe care omul le folosește 
pe uscat, apă, în aer și în Cosmos. în toate țările 
avansate din lume s-a creat infrastructura ne
cesară pentru ca copiii și tineretul să poată 
practica modelismul, luînd astfel cunoștință cu 
tehnica de toate categoriile în condițiile unui 
joc ce deșteaptă și formează pasiuni și de
prinderi tehnice pentru mai târziu. In toate 
aceste state funcționează o rețea largă de ma
gazine care vînd articole de modelism de toate 
categoriile și documentație de cea mai largă 
factură. Firme și fabrici sînt specializate pentru 
producerea acestor sortimente* largi de mate
riale pentru modelism. Cluburile și cercurile 
de modelism formează puternice centre de 
educație tehnică pentru tineret. Sînt țări în 
care nu există școală sau uzină pe cuprinsul 
lor în care să nu funcționeze și un cerc de

modehsm. Guvernul francez, de pildă, a hotă
rî t, ca începînd cu anal 1967 tinirul sau copi
lul care va construi cel mai interesant model 
de rachetă și se va clasa în felul acesta pe 
primul loc în competițiile de rachetomode- 
lism naționale, va fi întreținut de statul fran
cez la școală, pînă la terminarea studiilor su
perioare și va fi pregătit pentru a deveni, fie 
cosmonaut, fie inginer constructor de nave cos
mice. Tot în Franța, se acordă cehii clasat 
pe locul întîi la faza finală a concursului de 
automobile, ca premiu, un automobil din mar
ca modelului redus. In plus se acordă mari 
premii pentru constructorii de modele auto cu 
caroserii de creație proprie. Văzînd fotografiile 
acestor modele cîștigătoare, fără să vrei spui : 
„Iată cum își crește o țară pe viitorii săi 
mari artiști caroserieri, pe viitorii săi Karman 
Ghia, Pinifarina sau Bertone".

Cu ani în urmă modelismului îi acordam și 
noi o mai mare atenție. Mii de tineri practicau 
aero și navo-modelismul; funcționau nenumă
rate cercuri pe lingă A.V.S.A.P., materiale erau 
numeroase.

Centrul experimental de aeromodelism unde 
s-au creat primele micromotorașe românești cu 
explozie, unde funcționa un tunel aerodinamic 
pentru verificarea și experimentarea de noi 
profile de aripă, s-a desființat la un moment 
dat. Cantitatea de materiale ce se punea la 
dispoziția modelismului în țară a scăzut în- 
tr-una, ajurigînd la valorile infime pe care Ie 
primesc cele 6 aerocluburi existente, pentiu

Ing. MORARIL SILVIU 
membru al comisiilor cen
trale de aeromodelism și 

navomodelism
(Continuare fn pag. a IV-a)

lese Cimpina

Un corespondent din 
Cimpina ni se plingea re
cent de viața culturală a 
orașului său. imputmdu-i 
lipsa de amploare, de di
versitate. caracterul ade
sea improvizat Datele fur
nizate de corespondentul 
nostru erau convingătoa
re ■ un oraș de 25 000 de 
locuitori cu un singur ci
nematograf, un singur tea
tru, cu o casă de cultură 
tolerata intr-un local care 
nu-i aparține și nu i se 
potrivește ’ Xe-am alătu
rat deci regretele și învi
nuirilor formulate de co
respondentul nostru.
Xe-am imaginat o Cîmpi- 
nă orășel năpăstuit, ocolit 
de grija ocrotitoare a înal
telor foruri culturale, ocolit 
de suflul larg al civiliza
ției noi, condamnat la con-

dxția de „provincie". Co
respondentul nostru a iz- 
bm - 
adevărat „complex* 
persecuției culturale.

Datele furnizate s-au 
dovedit perfect exacte: 
nici o omisiune, nici o exa
gerare. E adevărat că o- 
rașul are circa 25 000 de 
locuitori și doar un cine
matograf. Capacitatea să
lii de cinematograf este de 
circa 450 de locuri. Deci 
chiar dacă rulează cu sala 
plină, un film nu poate fi 
văzut de mult mai mult 
decît im sfert din locuito
rii Cîmpinei, pentru că de 
fapt doar două din spec
tacolele zilei sînt compa
tibile cu programul de lu
cru al marii majorități. în 
timpul verii însă se adau
gă spectacolele de la tea
trul de vară, a cărui capa-

citate e de 1 200 de locuri. 
Deși adesea spectacolele 
se anulează din cauza vre
mii, totuși teatrul de vară 
e considerat o binefacere, 
pentru ca oferă posibilita
tea vizionării a două fil
me pe săptămîna, ca și po
sibilitatea „alegerii" (e a- 
devărat că a avea de ales 
doar dintre două filme nu 
e prea mult, totuși e o „a- 
legere").

Tovarășul Emil Manta, 
secretarul Comitetului de 
cultură și artă al orașului 
sublinia multiplele defici
ențe pe care le implică a- 
ceastă situație. Faptul că 
numai o parte insuficien
tă a locuitorilor izbutește

Campionatele lumii 
de lupte greco-romane, 
cea de a XVI-a ediție, 
încheiată duminică, 
ne-au adus satisfacția 
îmbogățirii vitrinei de 
trofee a sportului româ
nesc cu noi succese de 
prestigiu :

1 medalie de aur: 
ION BACIU.

2 de argint: SIMION 
POPESCU si CORNEL 
TURTUREA.

1 de bronz : NICOLAE 
MARTINESCU.

Aceste rezultate au si
tuat selecționata RO
MÂNIEI PE LOCUL 
TREI IN CLASAMEN
TUL (neoficial) PE NA
ȚIUNI, după U.R.S.S. și 
Ungaria.
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ARTICOLE • CRONICI • ÎNSEMNĂRI
Am pornit la întâmpla

re, pe urmele durerilor 
pricinuite de cel mai no
civ viciu pentru liniștea, 
bunăstarea, echilibrul fa
miliilor și am ajuns în- 
tr-unul din orășele mari 
ale țării — Timișoara. 
Fără a fi neapărat repre
zentativ în această privin
ță, alegerea — nu intru 
iotul întâmplătoare, totuși 
— a pornit exclusiv de la 
tâfra ridicată a populației. 
Locuitorii Timișoarei (a 
'■reia ca densitate demo
grafică, după capitală) 
nnt in marea lor majori- 
ate cumpătați la vorbă și, 
nai ales, la faptă, de o 
obrietate, aș zice, struc- 
urală: muncitorii harnici 
■i fabricilor, intelectualii 
erioși, studenții studioși, 
Icătuiesc prețiosul peisaj 
man care însuflețește și 
mobilează armonia urba
nistică a Timișoarei. Dar 
i acest oraș, ca multe al- 
zle, desigur, conține ală- 
iri de izbinzi și bucurii, 
ureri pricinuite de răul 
ică înrădăcinat în întor- 
>chiata fire omenească, 
ăul, ce poartă de data a- 
zasta numele de viciul 
coolului, de practică în- 
zobște masculină, se răs- 
înge adesea cel mai du- 
ros asupra naturii femi- 
ne.
Există în Timișoara în 
irtierul Plopi una dintre 
le mai nefericite mame: 
igurul ei băiat, Ladislau 
)th, fără nici o profesie 
■și a împlinit 26 de ani, 
și trecut printr-un trata- 
znt de dezalcoolizare. 
util, de altminteri,
ndcă continuă să bea 
mplit în fiecare zi.
?și-i om în toată puterea 
ncă), dimineața, cind se 
■zește din beție, pleacă 
pescuit pe malul Begăi 
i la prins sticleți. Apoi, 
ide cei cîțiva pești 
inși ori păsărelele cu 
nii astfel cîștigați se în- 
zaptă către circiumă, 
ima lui Ladislau To th, 
btiie să întrețină din- 
o pensie modestă pe 
:a sa de 12 ani și in 
)t și pe trîndavul pes- 
'-vînător-amator, 
lăptămina trecută veni
ta Miliția orașului Ti- 

țoara o mamă care 
ngea amămic: fiul ei, 
t M.esaroș în vîrstă de 
de ani, cu cîteva zile 
urmă o amenințase că 
truge tot din casă dacă 
•i dă o sută de lei să 
i. Fină la urmă de fri- 
i-a dat, dar de atunci, 
irul nu s-a mai întors 
să și nici la lucru, 
de o fi? î^i frîngea 
hile mama. Cu cine 
adunat și ce face ? 
puteau să ajungă cei 

ută de lei ? îngrijora-

rea un„i mame care știe 
obiceiurile fiului nărăvit 
părea cu totul îndreptă
țită. Ca și durerea și ru
șinea de a avea un astfel 
de copil. Nenorocirea 
poate fi însă totdeauna 
întrecută în proporții și 
consecințe : Titu Colopen- 
ță, de pildă, muncitor In 
LR.A. 13, 21 ani, nu nu
mai că se îmbată sistema
tic, că provoacă scanda
luri și lipsește de la lucru, 
dar î^i bate mama la fel

nedemne, lipsa unei seve
re autorități. Adeseori e 
adevărat, dat nefericirile 
există ca atare. Există 
mame lipsite de orice a- 
părare in fața egoismului, 
brutalității fiilor eșuați 
în zodia alcoolului. Există 
suferințe autentice ale fe
meilor înjosite, umilite, 
jignite în atributele lot 
naturale, la care se adau
gă amărăciunea eșecului 
de realizare și continuare 
umană. Suferință pentru

atinge uneori forme incre
dibile.

Natura feminină, orga
nic mai fragilă, afectiv 
mai sensibilă, rezistă cu 
dificultate traumelor fizi
ce și psihice, provocate, 
îndeobște sistematic, de 
astfel de bărbați. O 
mamă a trei copii din Ti
mișoara, era bătută de 
două ori pe lună (și ea și 
copiii) cu regularitate 
matematică: cind soțul 
lua salariul. Atunci se \m-

tru cei apropiați, prin 
frecvența lor. Cine trece 
noaptea prin strada Ștefan 
cel Mare din Timișoara 
poate vedea adesea în 
curtea de la nr. 52, trei 
femei culcate afară, plîn- 
gînd: sînt soția, fiica șt 
soacra lui loan Grec care, 
beat, le insultă laolaltă sau 
pe rind, gonindu-le din 
casă. Ioan Cocisan, mun
citor la „Bumbacul", tatăl 
a doi copii, bea zilnic, 
provoacă scandaluri întij

A
N 
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de sistematic - Nu de mub 
după ce a lovit-o crincen, 
a azvlriit-o pe tcăn, fmc- 
turindu-i un picior. $i pe 
Ana Neredi. fiul n de 18 
ani, o baie, o teronzeeză, 
yi-i vinde lucrurde din 
casă pentru băutură- Ba, 
de curind, a imțrrumutet 
o bicicletă pe rare, ne- 
restituind-o, mema a tre
buit șd achite cortul ei — 
900 lei — căci fiul o rtn- 
duse imediat pentru a-p 
procura bani de crișmA 

Maiorul de mdtț'e Ion 
Nicoară ne informa că m 
ufrima vreme au fort de
ferite justiției cifera zeci 
de cazuri de huizgarasm 
comise de trnen, erieti a- 
șnoape toți fa rtsre de o- 
brietate.

Imaginați-vă o cLvă. 
suferința acestor zeci de 
mame de pușcăriași-

Desigur, veți spune, 
sînt nefericiri care plătesc 
o educație neîngrijită, o 
toleranța inițială condam
nabilă față de comportări

ALCOOL!
DE LA CINZEACĂ

LA BUCHETUL

DE FLORI

DRUMUL E

OMENEȘTE POSIBIL

de divorț înaintate de soții 
sînt și în acest oraș moti
vate de traiul rău dus cu 
bărbații care obișnuiesc să 
bea. Alcoolul, care între 
altele, spun medicii pro
duce o stare de delir pa
tologic de gelozie, e cau
za bătăilor, brutalităților 
și injuriilor admonestate 
pe acest fals motiv, de băr
bați aflați în stare de e- 
brietate.

Există desigur yi reale 
cauze de nemulțumire fa
milială care răbufnesc la 
beție, cînd sînt dezinhibați 
toți centrii dmguitori ai 
stăpinirii de sine, există 
probabil femei care prin 
lipso de răbdare, de tact 
stimulează nemulțumirea 

uneori, agresivitatea ne
lucidă, unele, poate, cu 
autentice vini casnice, dar 
ori cum ar sta lucrurile, 
rămîne cert inumană fo
losirea lor ca pretext pen
tru beția repetate.

E inumană și indiferen
ța unora față de asemenea 
întâmplări unde, efettâv, 
s-ar putea ajuta: condu
cători de întreprinderi sau 
instituții, orgamzații ob- 
rerti, părinți, rude, prie
tena, vecmi, cere, de fapt 
dm dezinteres ascuns sub 
o asa-zisâ discreție față 
de treburiie penibile ale 
aiăora, ridică 
Adevărat, la 
ce pddâ, am

i 
dese practic nt 
meatuma- 

brica JTeba", realmente 
eficace ia proteguirea u-

> Garant l> de c wisitudi- 
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WILLIAM WYLER

Dacă intenționați să vizi
tați orașul de la Dunăre, vă 
sfătuim să o faceți fără cea 
mai mică reținere. Aveți ce 
vedea. Un oraș cu un colorit 
viu, cu blocuri noi și frumoa
se, cu împrejurimi care te in
vită la drumeție. Dacă aveți 
aici un prieten sau o cunoș
tință, străduiți-vă însă să-i 
aflați dinainte numărul de te
lefon. In caz contrar riscați 
să pierdeți trenul, vaporul, să 
vă irosiți timpul afectat ex
cursiei formînd 03 și aștep
tând. Dacă aveți totuși timp 
la dispoziție, nu vă pierdeți 
răbdarea. Nu vă impacientați 
și mai ales nu vă supărați 
pe 03. Să nu uitați în acele 
clipe că la serviciul 03 pot 
apela, exact în aceleași minu
te, cîteva sute de persoane 
între care foarte multe sînt 
localnice. Da, localnice / De 
ce vă mirați ? Nu e nici o 
greșeală. Orașului Galați îi 
lipsește o carte de telefon în
că de acum 2—3 ani. Așadar, 
să nu vă supărați pe 03. Pen
tru că în cele 6 ore o singu
ră operatoare la acest număr 
trebuie să dea cel puțin 
3 000—4000 de informații re
feritoare la numerele celor 
aproape 8 000 de posturi tele
fonice.

Soluția salvatoare rămîne 
cartea de telefoane, și o ase
menea carte se redactează de 
mai mult de un an. în ce 
stadiu se află ? Precis nu se 
știe nici de către cei în drept I 
să cunoască acest „amănunt". 
Cică s-ar afla la prima sau 
a doua corectură. Așa că nu 
vă supărați pe 03. Supărați- 
vă pe edilii orașului, pe ofi
ciul regional P.T.T.R. Galați, 
pe Întreprinderea poligrafică, 
care întârzie mereu tipărirea 
cărții telefonice...

VASILE MOINEAGU

drepta dar, de fapt, nu ?-« mișcat

IN LOC DE LEGUME 
Șl FRUCTE(Urmare din pag. I)

ol comestibil la sticle, meze- 
și altele ? Vasile Vulpoi, șe- 
brigăzii a IV-a Giurgiu, e 
l dintre cei mai vechi fores-

- Am 23 de ani de cînd 
icesc la pădure în aceste 
ri. Dacă cu cîțiva ani in ur
carăm alimente cu spatele 
\ru o săptămînă sau două, 
ind drum pentru mașini, 
n cind există drum, cind 
ă mașini, de ce nu sintem 
vizionați cum, trebuie ?
i drum spre Focșani ne oprim 

magazinele de aproviziona- 
lin punctul Botu — Mișirui, 
lagazinul mixt din comuna 
istrău și la chioșcul nr. 35 al 
TLF Focșani din aceeași co- 
ă. Deși înaintam spre cen- 

raionului, aprovizionarea 
uzinelor prezintă aceleași 
nțe. în Insula mare a Brăi- 
in punctele de aprovizionare 
ioi peste 500 muncitori fo- 
eri de la Glăvăneț și Far- 
ilești, magazinele duc lipsă 
sgume. Au în schimb, cartofi 
■înză dar... stricate.

De ce ?
N-avem spațiu de depozi- 
-- răspund la unison ges- 

irii.
Ați cerut I. F. Brăila să re- 

? această problemă ? — în- 
im noi.
■ Nu o dată. Dar a luat cine
zi seamă propunerile noastre ? 
? aici începe de fapt un a- 
rat maraton al hîrtiilor. Un 
iton care nu servește nimă- 
și cu atît mai puțin opera- 
Iții aprovizionării. Cu adre- 
r. 2077 — din 22 mai 1967, 
ierul Gheorghe Leu, șeful 
trului Brăila — Baltă sem
nă 1. F. Brăila că în zilele 
1, 12, 13, 14 și 15 mai n~au 
it alimentele necesare man
ilor forestieri. La 21 iluie 

se încheie un proces-ver- 
intre inginerul loader Petra- 
șeful serviciului aprovizio- 
și desfacere de la 1. F. 

a și Toma Oprescu, tehni- 
la sectorul exploatare Brăila 

’.stionarul Cristu Jinc de la 
tul alimentar Far-Ti chitești, 
esul verbal consemna negru 
Ih că deși gestionarul lansa- 
omenzile nr. 32 și 39 din 10 
7 iulie nu primise nici pînă 
ci apa minerală, pîinea și 
)fii în cantități suficiente sau 
ea produse de calitate ne- 
țptmzătoare. Procesul verbal 
semnat și parafat, se dădeau 
nții că lucrurile se vor in-

un deget.
Dincolo, la Focșani, același răz

boi de adrese lansate de conduce
rea cooperativei de consum din 
Nămja către 1. F. Vidra și către 
ORVLF Focșani. Hirtiile circulă 
repede, trec din dosar în dosar, 
din mină în mină, se dau sem
nături, se retrag semnături, dar 
în magazinele respective nu a- 
jung totuși la timp alimentele 
și produsele solicitate. Actul fi
nal al acestui maraton al hirtii- 
lor îl găsim înscris în data de 
5 iulie. Atunci Sfatul popular al 
raionului Focșani analizează fe
lul cum se face aprovizionarea 
muncitorilor forestieri. Partici- 
pănții: Nicolae Ciolan de la 
U.R.C.C. Focșani, Ion Logigan 
șeful serviciului aprovizionare de 
la I. F. Focșani, Gheorghe Ber- 
cuci de la I. F. Vrancea, losif 
Vorcila, șeful serviciului desfa
cere ele la ORVLF Focșani, Ro
mulus Stănilă, merceolog de la 
l.C.L Focșani și Ionel Curcă, 
merceolog principal la secția co
mercială a Sfatului popular Foc
șani. După cum se vede, nici 
un director, nici un factor de 
mai mare răspundere, iar așa du
pă cum am constatat noi la data 
de 10 august pe teren nici un 
rezultat mulțumitor pricind mă
suri pentru mai buna aprovizio
nare a muncitorilor forestieri.

Care este în fond adevărul: 
pot fi sau nu muncitorii fores
tieri aprovizionați cu alimentele 
și produsele necesare pregătirii 
mesei ? Intrăm iarăși într-un cerc 
vicios. Gestionarii lansează une
ori comenzi de cantități mici de 
legume, motivînd că nu au unde 
le depozita. Pe de altă parte, 
tovarășii de la ORVLF susțin că 
nu pot trimite mașini cu canti
tăți atît de mici. I. F.-urile, la 
rîndul lor, consideră că spațiile 
sînt făcute corespunzător, iar 
I.C.l.-urile justifică lipsa unor 
produse prin lipsa de repartiții 
de la U.R.C.C. Aceasta este pă
rerea lucrătorilor operativi. Ce 
spun șefii lor, cum privesc ei a- 
provizionarea muncitorilor fores
tieri ?

— Noi — arată ALEX. BOAN- 
CA, directorul ORVLF Focșani 
— sîntern dispuși să aprovizo- 
năm cu tot ce trebuie unitățile 
forestiere, dar gestionarii coman
dă cantități foarte mici de legu
me pentru că sînt produse peri
sabile și n-au siguranța că se 
vînd. Nu-i satisface nici cuan

tumul nic d rrauxet I. F-ortle 
ar treoux rpațu co-
reepunzătoere de deportare-

— Eu nu-i ințeieg deloc pe 
cei de h ORVLF, te exprimă ca- 
frgorrr mg. T. PETRACHE, șe
ful serviciului aprovizionare de 
la I F Briile Span oi na «w- 
gurăm spațiile de depozitare și 
nu-i e utăm in problema tren*- 
portunior. Nun adevărat. 
ORVLF-ul p LCJ.nd ti ne tn- 
muă cite un deie~at care tă ne 
spună cum cor «i fie făcute be
ciurile, doar noi avem mai mult 
interes decit ei ca oamenii noș
tri să fie bine aprovizionați.

— Nu creau sâ trec cu vede
rea lipsurile pe care le avem și 
noi — începe autocritic CON
STANTIN 1RUC, vicepreședinte 
al U.R.C.C. Galați. Nu em tri
mis ulei comestibil îmbuteliat, ci 
la butoaie. E mai ușor de trans
portat, perisabilității? pot fi eli
minate. Realitatea este ci apro
vizionarea va sufen atâta vreme 
cît 1. F.-urile nu cor asigura spa
țiile de depozitare și cit nu vor 
da o situație reală a numărului 
de muncitori. Nici dinții, și în 
primul rind dînșii, nu cunosc a- 
ceastă situație, de fapt, care face 
ca in unele părți să se ajungă la 
o supra-aprovizionare, iar în alte
le la o subaprovizionare.

Brînza de Moldova, e adevă
rat, se alterează. In special cea 
pe care o primim de la Suceava. 
Are umiditate mare. Am făcut 
demersuri și la CENTROCOOP, 
și la Ministerul Industriei Ali
mentare pentru îmbunătățirea 
STAS-ului. Pînă acum nu s-a re
zolvat nimic. Oricum, vom cău
ta să facem o aprovizionare cît 
mai aproape de cerințele munci
torilor forestieri.

Cauzele neaprovizionării ritmi
ce a unităților forestiere sînt în
velite de organele în drept în 
hîrtie de staniol. Ba e vinovat 
unul, ba altul — (și adevărul e 
că sînt toate la un loc) și se cau
tă mereu acești vinovați, fără a 
se trece la măsuri radicale, luate 
de toți împreună, pentru îmbu
nătățirea aprovizionării muncito
rilor forestieri. Oamenii de la pă
dure își desfășoară activitatea 
într-un sector deosebit de impor
tant al economiei și cer, pe bu
nă dreptate, ca ecoul măsurilor 
stabilite, privind îmbunătățirea 
aprovizonării în piețe, să se facă 
simțit și aici.

Milionul, sumă fatidic ademe
nitoare pentru delicvență s-a 
constituit frecvent pe ecrane în 
subiect de drama, melodramă 
dar și comedie. De la „MuionuT 
lui Rene Clair sau „Bancnota de 
1000 000 lire sterline" (după 
Twain) pînă la recenta come
die a lui William Wyler („Cum 
să furi un milion1), milioanele, 
fie lire, dolari sau frână, i-au fă
cut și ti mai fac încă să rida pe 
obișnuiții sălilor de cinemato
graf. Cu acest film, spectatorul 
nostru se reîntâlnește cu un Wil
liam Wyler (cunoscut din vizio
nările prilejuite de ănemaiecă) 
„modernizat" m cinemascop și 
culoare, într-o comedie de situa
ții spirituală și dominată de fan
tezie. Născut cu 65 de ani în 
urmă la Mulhouse (Elveția) Wy
ler a trecut oceanul ănd avea 
19 ani, pentru ca lă 25 de ani să 
realizeze prima sa operă cine
matografică. Regizorul despre 
care se spune în S.U.A. că „nu 
a tăcui niă un film prost" .a tn- 

meseria încet Și cu răbda
re. A exenat ta pdscyle cxxmtr- 
ciaile pini cind a atras atenția 
cu trei ecmmzări după Lilian 
HeUman .• „Erau trei", „Strada 
fără ieșire", „Viperele" în care 
aducea un realist tablou al so
cietății americane a anilor 30, 
yi în care critica socială atingea 
adeseori vehemența. A lucrat în 
toate genurile. A realizat și un 
excelent western: „The wester
ner", cu imaginea semnată de 
unul din cei mai mari operatori 
ai Hollywoodului — Gregg To
land — și în care juca neuitatul 
Garry Cooper (văzut la Cinema
tecă, filmul ar putea foarte bine 
intra în repertoriul obișnuit, așa 
cum s-a procedat și cu „Dili- 
gența" lui Ford), filme de război 
cu un imens efect propagandistic 
antifascist, o cronică a vieții a- 
mericane „Cei mai frumoși ani 
ai vieții noastre" care i-a atras 
pentru o bună bucată de vreme 
disgrația oficială și trăsnetele 
macartismului în perioada nea
gră a „vînătorii de vrăjitoare" la 
Hollywood. Și tot Wyler este au
torul celui mai recent Ben Hur 
(a treia variantă) realizat în Ita
lia cu o imensă cantitate de de
coruri și figuranți.

De toate făcuse regizorul, 
(pînă și un documentar aviatic 
de război „Memphis Belle", un 
excelent jurnal de bord al unei 
fortărețe zburătoare în misiune 
de luptă contra Germaniei hitle- 
riste), numai în comedie nu-și 
exersase mina. Comedia lui Wy
ler (un autor cinematografic cu 
înclinații native pentru analiză 
și critică socială) constituie însă 
pentru acesta o defulare într-o 
zonă fără prea multe probleme, 
jonglînd însă magistral cu ni
micuri. De fapt, povestea cu ta-

blourile falsificate ți defectăzJ 
particular care „fură un 
pentru altcineva nu este decit 
un pretext pentru a dem^r^a 
că, regina genurilor, comedia ci
nematografică mai are încă ne
numărate resurse pentru a suțm^- 
viețui invaziei de pelicule ter
ne. Ceea ce este cel mai 
tant, în filmul lui Wyler este 
tisul tonifiant și de gust pe care 
îl degajă fanteeia, im en‘ cotea 
situațiilor și mai ales rez.^.-m' 
lor adeseori neașteptată prem 
spectator. Revalorificind peăea- 
țele comediei cinematogreztce 
clasice de situații, William Wy- 
ler aduce o tratare foarte moder
nă a schemei încurcăturilor cu 
o motivare logică desăclrșită. El 
păstrează egal un ton degaiat. 
vizînd oarecum șarja inteligentă 
a parodiei la adresa aventurii ca 
mit. (Fata citește în momentu: 
spargerii un album „Hitchcock" , 
— părintele suspensului polițist 

este irezistibil atrasă de far
mecul celui pe care îl crede un 
gentlemen-apaș, ceva în genul 
lui Rafles sau Anene Lupin. E 
în adorația fetei pentru pretinsul 
hoț o netă atitudine ironică a lui 
Wyler, față de nimbul ce se 
înalță adeseori în occident dea
supra capetelor aventurierilor). 
Deși comedie de situații, filmul 
lui Wyler nu este lipsit de o iro
nie fină, aproape franțuzească, 
la adresa snobismului, egoismu
lui artistic al miliardarilor yan
kei, care cumpără capodopere 
ale artei pentru a le închide în
tre patru pereți, a flecărelii bur
gheze patriotarde etc. Condam
nat pe vecie la tis încă din ve
chile comedii cinematografice^ 
Keystone sau Hall-Roach, polițis-A 
tul burghez („flic", „sticlete^J 
etc.) este și în filmul lui Wyler 
un permanent cal de bătaie, a- 
mintindu-ne pe undeva de mă
iestria unui Mack Sennet — nu 
numai prin aceasta ci și prin cul
tivarea gagului mecanic, cu re
petiție, în care la fiecare repe
tare se adaugă un nou element 
hilar. Trebuie, de asemenea, rele
vată distribuirea într-o comedie 
de situații a unor actori de dra
mă și nu a unor comici specia
lizați. Dialogul Audrey Hep
burn — Peter O’Tolle constitute 
o excelentă demonstrație a po- 
tențelor comice inedite pe care 
actorii dramatici de talent le pot 
aduce într-un tip de comedie în 
care se păi ea că s-au cam epui
zat mijloacele novatoare.

Deși pledează pentru foarte 
puțin (din păcate), filmul lui 
Wyler rămîne prin soliditatea 
construcției, prin gust, fantez'S 
și interpretare actoricească una 
din cele mai hune comedii cine
matografice văzute pe ecranul 
sărac al acestei veri scurte.

ATANASIE TOMA

(Urmare din pag. I)

să vizioneze filmele nu e 
singura consecință. Numă
rul de filme care pot fi 
aduse e redus, deci infor
mația cinematografică e 
foarte sumara : publicul e 
obligat să ignore multe lu
crări importante. Cum se 
poate realiza o culturali
zare efectivă, cum se poa
te crea un public auten
tic cu un film pe săptămî
nă, un singur film pentru 
toate vîrstele, toate catego
riile profesionale, toate 
gusturile ? Cum să țe miri 
că nu există un public 
format pentru un film ca 
„Maica Ioana a îngerilor", 
aflat pe afișul la zi al u- 
nuia din cinematografe, 
care presupune o întreagă 
filmotecă bine asimilată ? 
Te poți însă mira că pen
tru „Angelica", difuzat în 
cealaltă sală, s-a rezer
vat loc în planul de difu
zare, și nu numai pentru 
una dintre serii : spărăm 
totuși că nu e genul de 
filme la care se gîndesc 
cei răspunzători de activi
tatea culturală, cînd de- 
plîng insuficiența mijloa
celor de difuzare.

E indiscutabil că actua
lele posibilități ale orașu
lui de a oferi filme sînt 
insuficiente. E deci sur
prinzător că planurile de 
investiții te asigură că cel

puțin pînă în 1970 nu exis
tă șanse ca situația să se 
modifice. E explicabilă 
lipsa oricărui program e- 
fectiv cultural în distribu
irea filmelor, domnia în- 
tîmplării și arbitrarului.

Cîmpina are un singur 
teatru, dar un foarte fru
mos teatru — spațios, ae
rat, într-un stil modem. 
Aceasta într-un oraș care 
nu are o formație de tea-

biată înfundătură pe lîngă 
localul din Cîmpina.

Sînt programate aici 
foarte frecvente spectacole 
de teatru, operă, estradă, 
concerte de muzică ușoară 
populară, simfonică. Aflăm 
că uneori se simte nevoia 
de a rări spectacolele, de 
a renunța la ofertele unor 
formații, pentru că publi
cul nu-i interesat, sala nu 
izbutește să se umple. Mai

Comitetul Orășenesc pen
tru Cultură și Artă, și U- 
niversitatea Populară, și 
Casa de cultură. E, desi
gur, cam mult! Dar unicul 
prejudiciat este Casa de 
cultură pentru că, se paie, 
întotdeauna ea este aceea 
care cedează. Accesul pe 
scenă, în foaiere, în sala 
de conferințe este îngăduit 
Casei de cultură numai 
dacă nu există acolo alt-

tîrziată din cauza lipsei 
unui spațiu propriu. Dacă 
cercurile și chiar formații
le sînt mai adaptabile, se 
pot muta și comprima la 
nevoie, activitatea de club 
și distractivă (dansul) nu 
se pot desfășura în orice 
condiții. De aceea sînt 
foarte rare ocaziile în care 
casa de cultură poate ofe
ri tineretului un program 
distractiv.

Adevărata cultură nu se confundă

cu numărul localurilor
tru proprie. Am recoman
da nemulțumiților să vizi
teze, dacă n-au făcut-o 
încă, localul Teatrului din 
Ploiești de pildă, al cărui 
colectiv a făcut de atîtea 
ori dovada pasiunii și se
riozității sale, sau chiar 
localurile unor teatre 
bucureștene, să se convin
gă că Naționalul bucureș- 

î tean, de pilda, dispune de 
I săli mult mai puțin ge- 
i neroase, că sala Studio a 
/ Teatrului „Nottara" e o

are voie atunci cîmpmea- 
nul să se considere peișe- 
cutat în privința spectaco
lelor ? Desigur, nu reco
mandăm Cîmpina ca loca
litate ideală pentru acti
vitatea culturală și aici, 
ca în mai toate orașele a- 
semănătoare, mai sînt 
multe de făcut.

Teatrul din Cîmpina nu 
găzduiește o activitate ar
tistică proprie, găzduiește 
însă multiple instituții. în 
localul lui își au sediul și

ceva „mai important*' de 
făcut. Și așa oropsită prin 
absența unui spațiu adec
vat (casa de cultură folo
sește cabinele actorilor, co
ridoarele, birourile), acti
vitatea cercurilor și for
mațiilor și-a creat o tra
diție de „ultim sosit**, de 
tolerat și amînat. Tovarășa 
metodistă Nineaca Rodica 
ne vorbește despre nenu
măratele situații în care 
activitatea Casei de cultu
ră a fost suprimată sau în-

Și totuși, deși ceea ce 
ne spunea corespondentul 
nostru s-a dovedit perfect 
exact, deși este perfect în
temeiată revendicarea unui 
local propriu Casei de 
Cultură ca și înmulțirea 
cinematografelor în mod 
greu de explicat, Cîmpina 
reală ni s-a părut foarte 
departe de acea provincie 
obligată la ignoranță și 
abdicare culturală pe care 
ne-o sugerase scrisoarea 
primită. Localurile de cul

tură sînt puține, dar foar
te frumoase și bine utilate. 
Există o permanentă viată 
spectaculară. Casa de cul
tură n-are „casă**, dar e 
un centru de preocupări 
culturale susținute și va
riate. Poate în librărie nu 
găsești oricînd tot ceea ce 
dorești, dar tot ce se edi
tează ajunge și la Cîmpi
na — poate nu în propor
țiile dorite, dar epuizarea 
cărților e un fenomen cu
noscut pretutindeni. Bi
blioteca raională e bogată, 
oferă tot ceea ce librăria 
nu reușește să pună la dis
poziția tuturor interesați- 
îor. La Cîmpina sosește în 
întregime presa ; toate zi
arele, toate revistele cultu
rale sînt aici numai Ia cî
teva ore după difuzarea în 
Capitală.

Ne credem îndreptățiți 
să afirmăm că marile șo
sele ale culturii noastre nu 
ocolesc Cîmpina si să-i 
spunem coraspondentului 
nostru — amical — că în 
fond adevărata cujtură nu 
se confundă cu numărul 
localurilor de spectacol sau 
cu proporțiile Casei de 
cultură. Și pentru că se 
arată iubitor al culturii, îi 
vom reaminti sensul pa
siunii, al efortului și chiar 
al sacrificiului, fără să ne 
temem că vom fi rău in- 
țeleșt
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Propun ca la concursul 
do admitere în școala pro
fesională, pe lîngă exame
nul la matematică și lim
ba română, să se treacă și 
o probă de aptitudini. A- 
ceasta să stabilească, în 
primul rînd, dacă tînărul 
respectiv are înclinații 
spre o anume meserie și, 
pe cît posibil, la care anu
me.

Ing. TEODOR 
GORCEAG 

director 
Uzina de mecanică fină 

București

Pentru specialitățile de 
mare complexitate, s-ar 
putea studia problema re
crutării în școala profe
sională a unor tineri care 
să aibă liceul de cultură 
generală terminat. O a 
doua cale ar fi organiza
rea de cursuri de specia
lizare pe centre, pe lîngă 
marile întreprinderi, in
stitute. laboratoare care 
ar putea completa și îm
bogăți cunoștințele teo
retice ale celor mai buni 
tineri muncitori după ab
solvirea școlii profesio
nale

Ing. D1MITRIE
GRECOV 

director 
Uzina de pompe

București

ȘCOALA
PROFESIONALA

ȘCOALĂ
CU MULTE

X
PROBLEME

NEREZOLVATE

Să transferăm

răspunderea pe

4 umerii ministerelor

economice
în prezent, se știe foarte bine 

că problemele care privesc șco
lile profesionale, începînd de 
la baza materială, programa ana
litică, planuri de învățămînt, ca
drele didactice, materialul dida
ctic ș.a.m.d depind atît de Minis
terul învățămîntului cît și de 
ministerele de specialitate, iar pe 
plan regional sfaturile populare 
intervin în școli, în conducerea 
și dirijarea procesului de învăță
mânt.

O asemenea subordonare, du
blă sau triplă, nu permite să se 
realizeze o îndrumare eficienta 
și o conducere unică a învăță
mîntului profesional și tehnic, 
âe va spune, desigur, că acest 
principiu este la ora actuală asi
gurat de Ministerul Învățămîntu
lui prin Direcția generală peda
gogică a învățămîntului profesio
nal și tehnic și prin Direcția 
organizării școlilor. Teoretic așa 
este. Dar în realitate Ministerul 
Invățămîntului nu reușește sa 
pătrundă în toate școlile profe
sionale, iar numai prin cursuri 
de perfecționare a directorilor 
dc școli, organizate de acesta, nu 
se poate realiza unitatea de con
ducere care trebuie să fie opera
tivă și permanentă.

De asemenea, consider că Mi
nisterul Învățămîntului are pre
văzute, prin actele normative, 
sarcini de amănunt care sustrag 
organele sale de la rezolvarea 
problemelor mari, de îndrumare 
și conducere a învățămîntului 
profesional și tehnic. Astfel, fie
care plan și programă de învăță- 
mînt pentru cursurile de scurtă 
durată pe care le organizează în
treprinderile, în raport cu speci
ficul fiecărui loc de muncă din 
producție, trebuie să fie avizate 
de Ministerul învățămîntului. In 
acest timp, deși au trecut, de 
pildă, 12 ani de la apariția Ho
tărîrii C.C. al P.C.R. și a Consi
liului de Miniștri cu privire la 
organizarea învățămîntului pro
fesional și tehnic, nici în prezent 
nu există un regulament de func
ționare a acestor școli. S-a mers 
în această privință pe provizora
te, s-au elaborat instrucțiuni pe 
grupe de probleme care s-au 
modificat aproape în fiecare an.

De asemenea, instrucțiunile 
de organizare a practicii n-au 
putut fi aplicate integral. încor
setarea instruirii practice a vii
torilor muncitori în diverse dis
poziții și instrucțiuni stabilite de 
Ministerul Invățămîntului pune 
în imposibilitate organele tute
lare de școli să adapteze activita
tea practică a elevilor după spe
cificul întreprinderii unde aceștia 
se instruiesc. Experiențele, încer
cările pot fi admise cu greu pen
tru că, într-o problemă care ține 
atît de mult de realitatea dintr-o 
uzină sau alta, s-au emis de la 
centru soluții universal valabile 
pentru toate ramurile economiei 
naționale.

a economiei noastre trebuie 
să se ocupe, întărindu-Ii-se 
răspunderea, ministerele de 
resort. înțeleg prin aceasta că 
orice constatări și orice mă
suri sau dispoziții ale tutu
ror organelor de îndrumare 
și control să fie aduse la 
noștință ministerului de 
sort și, prin Direcția de 
vățămînt a acestuia, să 
transmită toate dispozițiile 
cesare întărind autoritatea a- 
eestora față de școli.

cu-
re- 
în-
se 

ne- I

Sînt de părere că pe viitor, 
de activitatea școlilor profe
sionale, de pregătirea cadre
lor necesare fiecărei ramuri

Ministerele de resort au, în 
primul rînd, baza materială in
clusiv cea pentru instruirea prac
tică ; ele asigură în fapt majori
tatea cadrelor didactice, le cu
nosc și țin cea mai strînsă legă
tură cu școlile. Ele cunosc, îna
inte de toate, cel mai bine și mai 
direct nevoile unităților pentru 
care pregătesc cadre de munci
tori, maiștri și tehnicieni.

i
i
I
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Sînt de părere că subordo- | 
narea ministerelor economice ■ 
față de Ministerul învățămîn
tului trebuie să fie în pro
blemele mari, de principiu si 
de coordonare între ramuri, g
De exemplu, structura planu- | 
rilor de învățămînt, progra- "

8

In numărul din 19 august 1967 al 
ziarului „Scînteia tineretului" mai 
multe cadre didactice și specialiști și-au 
exprimat punctul de vedere cu privire 
la unele probleme legate de organiza
rea școlilor profesionale. Opiniile s-au 
referit la coordonarea învățămîntului 
profesional, la asigurarea unui conținut 
mai înalt al procesului de pregătire în 
cadrul acestor școli, la desfășurarea in
struirii practice.

La redacție au sosit și alte opinii. In 
pagina de față publicăm cîteva din ele. 
Ziarul nostru își va pune în continuare 
coloanele la dispoziția cititorilor săi. 
Urmărim prin aceasta să aflăm păreri, 
observații însoțite de propuneri care, 
aplicate de cei în drept, să ducă la îm
bunătățirea sistemului de pregătire a 
viitoarelor cadre de muncitori pentru 
economia noastră națională.

mele pentru disciplinele co
mune pe grupe de ramuri 
economice, editarea manuale
lor, perfecționarea cadrelor 
didactice, cercetarea științifi
că în pedagogie și metodică, 
domenii în care nu poate a- 
vea un rol determinant decît 
Ministerul Invățămîntului.

în cazul în care se consideră 
totuși că Ministerul învățămîntu
lui trebuie să fie principalul fac
tor răspunzător de toate pro
blemele care privesc organizarea 
și dezvoltarea învățămîntului pro
fesional și tehnic sînt de părere 
că trebuie luate serioase măsuri 
pentru întărirea și lărgirea Direc
țiilor respective din minister 
pentru ca acestea sa se poată 
într-adevăr ocupa cu competență 
de toate problemele, de crearea 
condițiilor materiale, de creșterea, 
pregătirea și formarea cadrelor 
pentru toate ramurile de produc
ție din industria noastră prin 
școli și cursuri de scurta durată.

în ce privește întărirea rolului 
învățămîntului profesional și îm
bunătățirea orientării profesiona
le a tineretului consider că prac
tica actuală, de a planifica exa
menele de admitere în licee teo
retice înaintea școlilor profesio
nale, este în detrimentul unei 
juste selecționări a cadrelor și 
pune, prin acte oficiale elaborate 
de Ministerul Învățămîntului, în
tr-o lumină defavorabilă învăță
mîntul profesional. Consider că 
organizarea simultană a exame
nelor de 
ca fiecare 
nerale să 
meniul în

Mi se pare nimerit să 
ne referim, în cadrul dez
baterii organizate de 
„Scînteia tineretului", și 
la învățămîntul profesio
nal seral, formă mai de 
curînd înființată. Cum 
era de așteptat aplicarea 
Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri a găsit un viu e- 
cou în rîndul muncitori
lor necalificați din cadrul 
unităților Ministerului In
dustriei Metalurgice, pre
cum și ale celor a căror 
calificare s-a făcut prinI. cursuri de scurtă durată.

Cu toate acestea sînt 
de părere că problema 
n-a fost rezolvată în în
tregime și iată de ce.

Pentru a urma școala 
profesională serală se cere 
o condiție esențială și a- 
nume : muncitorii să fie 
absolvenți ai școlii gene
rale de 7 sau 8 ani. Ea e 
îndeplinită însă numai .de 
o parte din muncitorii că
rora li se adresează Hotă- 
rîrea pentru că numărul 
cel mai mare de munci
tori, care sînt chemați să 
urmeze școala profesională 
serală, nu au decît 4 clase 
elementare.

Trebuie apoi avut în 
vedere și faptul că o peri
oadă, destul de mare, 
școala generală a avut du
rata de 4 ani. în această 
perioadă industria s-a dez
voltat în mod accelerat, 
iar majoritatea muncitori
lor chemați să urmeze

i
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admitere ar contribui 
absolvent al școlii ge- 
se orienteze spre do
care are aptitudini.

I
I

Ing. CLAUDIU BEIU
Ministerul Industriei Construc

țiilor de Mașini
I

Oră de desen tehnic la Școala profesională „Industria Sirmei* 
Cimpia Turzii

Foto: O. PLEC AN

INTERVENȚII

La examenele da 
admitere pentru 
școala profesională, 
examene ce s-au ți* 
nut în vară, am fost 
numit președinte de 
comisie la Craiova 
unde s-au recrutat 
elevi pentru fabri
cile de confecții și 
încălțăminte din lo
calitate. Pentru 150 
de locuri, cite erau 
aprobate, s-au pre
zentat atunci 1100 de 
candidați, toți absol
venți ai școlii gene
rale de 8 ani. Cu toa
te acestea pentru toți 
membrii comisiei de 
examinare a fost o 
mare surpriză fap
tul că nu s-au putut 
ocupa deeît 138 de 
locuri. Majoritatea 
candidaților, care nu 
au reușit, au fost res
pinși din pricina no
telor de 2 și 3 pri
mite Ia lucrările 
scrise. La specialita
tea pielărie, de 
exemplu, din 130 de 
candidate au obținut 
medie de trecere 
doar 22. Din cîte cu
nosc, situația nu este

..............
lui In școala gene
rală. Există din acest 
punct de vedere In 
unele școli generale 
o practică fundamen
tal greșită; aceea de 
a da drumul cn ușu
rință elevilor dintr-o 
clasă în alta, de a 
trece ușor peste go
lurile pe care aceștia 
le au în cunoștințe.

Evident, este vorba 
de grave lacune pri
vind felul în care a- 
numite cadre didac
tice din școala noas
tră generală Înțeleg 
să-și facă datoria. 
Ara discutat, prin 
secția de învățămînt, 
cu directorii unor 
școli de la oare pro
veneau astfel de can
didați. Cauz-sle — 
ne-au spus dînșii — 
constau în lipsa acu- 
tâ de cadre didactice 
în satele și comu
nele regiunii. Sînt 
folosiți absolvenți de 
liceu, cei mai slabi 
dintre absolvenți, 
care și-au încercat 
norocul la diverse 
facultăți și care și-au 
„găsit" vocația

Cu ce „zestre44
la poartă

candidatul
la

unică, și trebuie spus 
că un asemenea fe
nomen nu se petrece 
pentru prima oară 
în acest an.

La școala profe
sională vine un nu
măr suficient de can
didați, număr care, 
privind la suprafața 
lucrurilor, ți-ar oferi 
posibilitatea unei se
lecții corespunzătoa
re. Adeseori, însă, 
în ciuda numărului 
mare de candidați, 
nu se reușește să se 
completez-e locurile 
planificate.

Cauza, după păre
rea mea. 
singură, 
nerală, 
mediul 
deosebi, 
încă, o

este una 
Școala ge- 

școlile din 
sătesc în- 
nu asigură, 

_ pregătire co
respunzătoare elevi
lor. Acest lucru a 
mai fost sesizat Mi
nisterului învățămîn
tului prin presă șî 
cred că este imperios 
necesar să se ia îna
inte de toate măsu
rile cele mai hotărîte 
pentru întărirea exi
genței față de felul 
în care-și însușesc 
elevii acestor școli 
cunoștințele predate, 
să se pună un mai 
mare accent pe ca
litatea învățămîntu-

NECESARE IN STRUCTURA

INVĂȚĂMÎNTULUI
școala profesională serală 
sînt tocmai din rîndul u- 
nor asemenea absolvenți.

Analizînd astfel pregăti
rea profesională a munci
torilor din întreprinderile 
productive ale Ministeru
lui Industriei Metalurgice 
reiese că 23,1 la sută din 
muncitori sînt calificați 
prin școli profesionale, 
37,9 la sută prin cursuri 
de scurtă durată, 19,8 la 
sută lucrează în munci ca
lificate fără a avea o pre
gătire prealabilă, iar res
tul de 19,2 la sută sînt ne
calificați.

Rezultă că 76,9 la sută 
din muncitorii din cadrul 
întreprinderilor ministeru
lui nostru nu au trecut 
prin școala profesională. 
Tocmai pentru completa
rea cunoștințelor lor s-a 
organizat învățămîntul 
profesional seral. Dar din

cei 76,9 la sută muncitori, 
mai puțin de o treime o 
pot urma deoarece numai 
atît însumează grupul de 
absolvenți a 7—8 clase e- 
lementare. E de la sine 
înțeles că restul de două 
treimi nu pot beneficia de 
prevederile hotărîrii amin
tite.

Sînt întreprinderi în 
care numărul muncitori
lor, care au ca pregătire 
numai 4 clase elementare, 
atinge procente deosebit 
de mari.

La impedimentul amin
tit se mai adaugă unul 
și anume. Din acea trei
me de muncitori cu 7—8 
clase, nu toți pot urma 
cursurile școlii profesiona
le, deoarece mulți au tre
cut de vîrsta de 40 de ani. 
în ultimă instanța, se a- 
preciaza că pot urma șco
lile profesionale serale nu

mai aproximativ 25 la sută 
din totalul muncitorilor 
actuali.

Aceasta este, de altfel, și 
explicația faptului că, în- 
cercîndu-se să se organi
zeze școli profesionale se
rale pe lîngă întreprinderi, 
nu s-a reușit să se facă 
mare lucru cu toate efor
turile Repuse de între
prinderi. în condițiile a- 
plicării hotărîrii la care 
ne-am referit, un muncitor 
cu 4 clase elementare ar 
trebui să învețe 7 ani pen
tru a obține calificarea 
prin școală profesională 
(înțelegînd că va urma 
mai întîi celelalte 4 clase 
ale școlii generale). Ceea 
ce practic este aproape 
imposibil de realizat. 
Nu trebuie, de aseme
nea, pierdut din vedere 
faptul că acești muncitori 
vor mai lucra cel puțin

în

tncele din urmă 
școala generală.

Apare cu atît 
mult, după părerea 
mea, necesitatea unei 
legislații care pe de 
o parte să oblige în 
mod hotărît absol
venții institutelor de 
învățămînt superior 
șă se prezinte la pos
turile pentru care au 
fost pregătiți și, con
comitent, să crească 
răspunderea pentru 
calitatea pregătirii e- 
levilor la cadrele di
dactice din acest sec
tor de învățămînt.

Obținerea, de către 
elevul care va intra 
mai tîrziu în rețeaua 
învățămîntului pro
fesional, a unei 
pregătiri de cultură 
generala temeinice 
în școala de 8 ani ar 
ușura într-o mare 
măsură însușirea me
seriei, ar duce Ia re
ducerea numărului 
de ore la unele o- 
biecte, pe seama mă
ririi lor la materiile 
de specialitate.

mal

Ing. STERE 
MARINESCU 

director adjunct 
Grupul școlar al Mi
nisterului Industriei 
Ușoare — București

SERAL
20 de ani în producție și 
aportul lor va depinde nu
mai de nivelul de califi
care pe care-1 vor căpăta.

Situația la care m-am 
referit, impune, după pă
rerea mea, găsirea unor 
soluții corespunzătoare.

Una dintre ele ar fi a- 
ceea de a da posibilitate 
muncitorilor cu 4 clase să 
frecventeze o asemenea 
școală în care să primeas
că, concomitent, atît pre
gătirea de cultură genera
lă cit. și pregătirea profe
sională necesară. Această 
școala ar putea avea du
rata de școlarizare de 
4 ani urmînd ca în anul I 
să se predea numai obiec
te de cultură generală, iar 
din anul II să se introducă 
tehnologia materialelor, 
tehnologia meseriei și de
senul tehnic. . Propunerea 
are în vedere rezolvarea

unei probleme acute și de 
moment. In viitor, ne mai 
avînd surse din care să 
mai provină muncitori cu 
4 clase, învățămîntul pro
fesional seral poate reveni 
la forma actuală cu durata 
de.3 ani și programa șco
lară adecvată.

întrebarea care se pune 
este dacă în cei 4 ani de 
studii se poate parcurge 
materia de cultură gene
rală a școlii generale și 
aceea de specialitate ceru
tă de școala profesională. 
Eu sînt de părere că acest 
lucru poate fi realizat.

O analiză a planurilor 
, de învățămînt și a progra

melor școlare de la școala 
de cultură generală și de 
Ia școala profesională 
scoate la iveală o serie 
de reluări și repetări la 
obiecte cum sînt: limba 
română, matematică, fizi-

că tehnică (mecanică, e- 
lectrotehnică etc.), chimie.

Se poate trage con
cluzia că la sfîrșitul a 
4 ani de studii, muncito
rii pot obține atît cunoș
tințele de cultură generală 
cerute de școala generală 
de 8 ani, cît și cunoștin
țele de specialitate cerute 
de școlile profesionale.

Neîndoielnic, organiza
rea în acest mod a învă
țămîntului profesional se
ral va avea o mare putere 
de atracție în rîndul mun
citorilor interesați. Rezul
tatul cel mai important va 
fi acela că se va da posi
bilitate marelui număr de 
muncitori care au numai 
4 clase elementare să de
vină muncitori calificați, 
cu o pregătire corespun
zătoare cerințelor actuale.

Această problemă se 
impune a fi , rezolvată cu 
atît' mai mult cu cît nu
mărul muncitorilor și al 
întreprinderilor care soli
cită organizarea învăță
mîntului profesional seral, 
și pe aceste baze, este 
foarte mate. Consdier că 
pentru aceasta este sufi
cientă o completare la ho- 
tărîrea în vigoare, așa cum 
s-a procedat și în cazul 
școlilor tehnice de maiștri.

Ing. VICTOR PÂNDII 
director adjunct în Minis
terul Industriei Metalur

gice

In genere, cînd se vorbește despre școa
la profesională, se are în vedere produsul 
acesteia, elevul pe care-l pregătești pentru 
a deveni mîine muncitor calificat. Mai rar 
este pomenit însă numele profesorului, al 
cădi ului didactic chemat să pregătească 
muncitorul respectiv, să-i îndrume pașii 
pe drumul destul de complicat al însușirii 
unei profesii. Despre acest lucru aș vrea 
să spun cîteva cuvinte.

Dacă, în ce privește recrutarea elevilor, 
a planurilor de învățămînt și programelor 
școlare etc. s-au făcut unii pași înainte, 
în problema recrutării și pregătirii cadrelor 
didactice, de specialitate pentru învățămîn
tul profesional lucrurile nu stau chiar atît 
de bine. Este drept, în școlile noastre pro
fesionale întâlnim specialiști care au o prac
tică didactică îndelungată, care sînt apre- 
ciați pentru buna lor pregătire și experien
ță în munca cu elevii. Dar numărul aces
tora nu este, încă, satisfăcător. Mulți din 
cei care predau sînt ingineri tineri din di
ferite întreprinderi, adesea cu o bună pre
gătire de specialitate, dar fără pregătire 
didactică, pedagogică. Ceea ce fac cabi
netele metodice ale Ministerului învățămîn
tului în această direcție, ce au făcut înseși 
cadrele respective în institutele de învăță
mînt superior pe care '’,-au urmat sau ceea

ce încearcă să completeze școala prin in- 
terasistențele la ore sau discuțiile în consi
liile pedagogice în scopul suplinirii goluri
lor respective, e încă departe de a satisface 
cerințele. In această lumină pricite lucru
rile, îmi exprim părerea că nu este o pură 
întîrrplare că unii elevi ai școlii profesio
nale au dificultăți în însușirea materiilor. 
Cauza trebuie căutată, după părerea mea, 
și în nivelul pedagogic scăzut în care se 
transmit cunoștințele de la profesor la elev. 
S-a mai spus și se știe că în facultățile teh
nice se ține un anumit număr de ore de 
pedagogie. Participarea studenților este însă 
pur facultativă și asupra acestui lucru tre
buie reflectat mai mult de către Ministerul 
Invățămîntului și decanatele facultăților 
respective. Ar trebui, după părerea mea,

I să devină o obligație pentru specialistul 
respectiv, care predă în școala profesională, 
urmarea unor cursuri care să-i confere o so
lidă pregătire pedagogică. Pentru cei care 
nu le-au urmat, s-ar putea organiza în pe
rioada verii cursuri speciale de pedagogie 
în așa fel încît toate cadrele didactice din 
învățămîntul profesional să fie înarmate cu 
aparatul pedagogic necesar.

Un alt semn de întrebare: maistnd-in- 
structor din învățămîntul profesional. La 
ora actuală nu există o idee precisă asu
pra acestuia, asupra a ce este el: profesor, 
face parte din personalul administrativ, din 
personalul tehnic ? Se spune că maiștrii, 
instructorii nu au pregătirea pedagogică și 
ca atare nu au dreptul la examenele de

grad, deși Ministerul învățămîntului face 
de foarte multe ori cursuri de pregătire în 
acest sens. Propun să se ia măsuri pentiu 
ca maistrul-instructor să sc apropie dc pro
fesor, să-i fie oferită posibilitatea de a-și 
da examen de grad didactic pentru a-1 
lega mai temeinic de școala unde func
ționează.

Lucrurile nu stau mai bine nici în ce-i 
privește pe pedagogi. Dintre toate cadrele 
didactice, ei stau cel mai mult în mijlocul 
elevilor și rolul educativ al pedagogului 
ar trebui să fie privit cu o mai mare răs
pundere. Or, ce se întîmplă acum ? în 
școala profesională sînt recrutați pedagogi 
la un mod cu totul întâmplător. Vin aici 
absolvenți de liceu, care n-au reușit la fa
cultate, oameni care n-au nimic comun cu 
însăși noțiunea de pedagog, pe care adesea 
nu-i apucă un an întreg în școală și care 
ei înșiși mai au multe de învățat.

Iată, după părerea mea, cîteva lucruri ce 
reclamă în cadrul efortului de a preveni 
în viitor anomaliile evidențiabile încă în 
școala profesională.

STAN CLOȘCA
directorul

Fabricii „Tehnica confecției4 
București



Fotbal, Handbal, Volei,
Scrimă, Canotaj, Baschet,

Popice, 
Oină,

Ciclism, Polo, Tenis, 
Natație, Box, Tir, Șah,

MONDIALELE

DE LUPTE

GRECO - ROMANE

De vorbă cu medaliații
NICOLAE M ARTIN LSCU

Doua medalii de bronz la

C.E. feminine de canotaj academic
La Vichy vau încheiat Campionatele europene feminine 

de canotaj academic, întrecere care a reunit la start 15 echi
pe reprezentative ale continentului. Schifistele care au re
prezentat țara noastră au luat startul, in patru din cele cinci 
probe clasice ale concursului (în afara probei de simplul, 
reușind performanta meritorie de a cuceri două medalii de 
bronz. Este vorba de echipaleje de rame 4 + 1 și schif 8 — L 
Cu acest rezultat, in clasamentul pe națiuni. România figu
rează pe cea de a treia poziție după echipele L JLS-S. si 
R-D.G. într-una din cele mai Jiri- ediții de pină acum a 
eamp«onatelor europene.

Fânuț Neagu

dnd 
gă
inai 
nu

r

DOMICILIUL

Așa cum se întîmplâ întot
deauna după încheierea mari
lor competiții internaționale 
sportivii, specialiștii, publicul 
deschid cel din urmă capitol: 
comentariile. Imediat ‘după 
gongul final am ținut să cu
noaștem părerea unui coautor 
inedit „al aurului“ cucerit de 
Ion Baciu : profesorul Dumi
tru Hîtru antrenorul care a 
îndrumat primii pași, la Ra
pid, ai campionului mondial de 
astăzi.

„Pe Baciu l-am descoperit ca 
fiind înzestrat pentru lupe 
încă de pe cînd urma cursuri
le Școlii profesionale, adică a- 
cum aproximativ șapte ani. 
Un an mai tîrziu, spre 
facția mea, el a cucerit titlul 
de campion al țării la juniori, 
lucru care s-a repetat apoi în 
1962 și 1963. Mă bucur din 
inimă pentru succesul, mareie 
său succes, de la această edi
ție a mondialelor. Aș vrea a- 
cum, cînd peste cîteva clipe 
el va urca pe cea mai înalta 
treaptă a podiumului să-i fac 
o surpriză : odată cu medalia 
de aur vreau să-1 văd în bra
țe cu băiețelul său, să știu că 
trăiește cl-ipe de supremă sa
tisfacție. Le merită din pir. 
pentru munca lui de pină a- 
cum“...

Cîteva momente mai tîrziu. 
într-adevăr, Baciu ridica sus, 
în brațe, în aplauzele emoțio
nante ale publicului pe fiul 
său. Undeva, de o parte, pro
fesorul Hîtru privea cu lacri
mi ce mijeau...

Cu Simion Popescu. medali
atul cu argint al categoriei 
63 kg discuția a pornit de ia 
un amănunt interesant :

„Dacă aș fi riscat ceva mai 
mult în ultimul meu meci cu 
turcul Alakoc, poate aș fi ob
ținut primul loc. Resurse mai 
avem dar mi-a fost gîndul ’.a 
o eventuală înfrîngere care 
m-ar fi trimis pe locul patru, 
îmi cunoșteam bine adversa
rul : era pentru a șeasea oara 
doar de cînd ne întîlnim. pe 
saltea, în marile compe:/::. $i 
tot de atîtea ori n-am câștigat 
nici eu nici el. Vă promit insă, 
că a șaptea oară voi spulbera 
„mitul acestor meciuri nule-. 
Interlocutorul nostru următor 
a fost „supergreul“ maghiar 
Istvan Kozma care, paradoxal 
este cunoscut în țara vecl-.â 
sub numele de „supercopilul-.

„Cele 148 kg pe care le am nu 
mă împiedicq să practic spor
turi care solicită 
tați motrice cum ar fi de pil
dă baschetul și ‘ ‘ ’
ceasta îmi ajută 
nătățesc îndemînarea și suple
țea, calități de care un luptă
tor are atîta nevoie. Sînt bucu
ros pentru titlul dștigat (al 
treilea titlu mondial n.n.) deși

saris-

și alte caE-

fot bal uL A- 
să-mi imbu-

(Urmare din pag. I) 

activitate modelistică.
Publicarea de documen
tații a încetat, ea a 
rămas doar sporadică în 
paginile unor reviste. Nu 
s-a mai publicat un plan 
de navo-model sau aero- 
model la scara de lucru 
de peste 12 ani.

Cursurile de perfecțio
nare și de pregătirea in
structorilor au încetat. 
Lemn de balsa, material 
de bază pentru modelis- 
mul modem, nu se mai 
importă, deși este extrem 
de ieftin. Placajul de a- 
viație lipsește, baghetele 
lipsesc și ele. Doar 5 m.c. 
de lemn de rezonanță ar 
putea satisface cerințele 
de baghete ale tuturor 
modeliștilor din țară, pen
tru circa 3 ani de zile. 
Motorașe nemaiconstruin- 
du-se la noi, ele se im
portă în cantități minore. 
Se casează în fiecare an 
cantități apreciabile de 
materiale electrotehnice, 
în timp ce modeliștii 
noștri, nu găsesc tran- 
zistori pentru stațiile 
de telecomandă și nici 
motorașe electrice pentru 
navomodele. Avem . un 
magazin cu materiale 
pentru modeliști. Ce folos 
că „în sfîrșit", s-au adus 
trenuri electrice, care au 
înlocuit animalele diforme 
ce se numeau jucării, iar 
tineretul nostru nu poate 
construi asemenea trenuri- 
modele, așa cum fac tine
rii în unele țări. Ce folos 
că tot „în sfîrșit" s-au a- 
dos motorașe de serie 
„Zeissu și de competiție

ka irr

Internați

la i

Acest septembrie ca un vis 
de amiază ni-l amărâște 
ni-l întunecă Rapidul. De 
cu Foresta din Fălticeni, 
pidul s-a urcat în cel 
înalt pom de Crăciun și
rrea să mai coboare. Sufletiș- 
tii din Giulești, care trec de la 
o extremă ia alta cu viteză de 
bolid fîn iunie promiteau sta
tui de marmură, iar după me
dul cu F. C. Argeșul au spart 
vi:nnele afișierelor de lîngă 
podul Grant ca să se răfuiască 
m fotografiile campionilor) se 
r'.i’câ pe stradă mai negri ca 
pămintul. Din Griviței spre 
Regie și spre Ciurel bintuie 
un duh de dezertare. Am un 
prieten care in fiecare dimi
neață se leapădă de Dumitriu 
cu jurămini și un altul care 
umblă să-și facă formele de 
transfer la Craiova. Miercuri, 
la meciul cu selecționata Se
negalului, pe care Rapidul a 
invins-o cu ajutorul larg al 
arbitrului, publicul din jurul 
gă^h a înțeles că Realul e obo
sită și că are nevoie de doze 
mari de oxigen ca să se refa
că. Nenorocirea este că in echi
pă se produc zilnic certuri, că 
jucătorii nu-si menajează ner
vii. Ion Ionescu, supărat că in 
partida cu Senegal a fost înlo
cuit la pauză cu Neagu, a ce
rut dezlegarea și amenință in 
continuare să nu se mai pre
zinte la antrenamente. Trebuie 
reclădită urgent autoritatea 
antrenorului Valentin Stănes- 
cu (cind a dștigat titlul toți 
buluc să-i rupă mina felidtîn- 
du-L, și astăzi toți se scutură 
și îl acuză !) altfel Rapidul va 
merge vijelios spre coadă. în 
medul cu Steaua au ieșit la 
suprafață toate relele. înainta
rea a frecat mingea în dmp 
pină i-a dat lustru, dar n-a 
tras periculos la poartă nid 
a singură doză. Neagu nu ghi
cește rnteuți£e hri Dwrniîrm, 
W- twXrd buswa fw
adversar. Singurii Dumitriu ri 
mijlocașul Pop s-au zbătut să

facă ceva. Iar a- 
părarea, unde Mo- 
troc și ~ 
muncit 
mult, a 
tă zob 
șui Lupescu. Lu
pescu a săvirșit 
toate gafele posi
bile : a 
propria 
a comis 
careu.

In schimb, 
Steaua, inteligent 
condusă ' ~
stantin, 
și-a revenit, 
cel mai periculos șuter, a înscris 
un gol magistral, dar a început 
să-și dea aere de mare vedetă. 
Il anunț că mi-ar pare rău să 
mă văd obligat cîndva să-i 
spun 
plac, 
bine 
dos. 
ră a 
toate _ , , - .____
Hălmăgeanu trebuie menționat 
primul, apoi, în ordine Rotaru 
(ce bun se anunță acest băiat 
rău !), Sătmăreanu și Dumitru 
Nicolae. Dar cu Dumitru e un 
făcut. Omul ăsta îmi face im
presia că n-are somn dacă nu 
pocnește pe cineva. Tică Po
pescu l-a scos din joc pe Dan, 
dar, personal, cred că faultul 
a fost făcut fără intenție.

In al doilea meci al cupla
jului, Dinamo, cu Pircălab vîrf 
de atac, n-a putut să-l înșele 
pe Mîndru — singurul om cu 
aripi din echipa Progresului. 
Ion Pircălab, cam rotunjor 
după atîta ședere, a creat două 
sau trei faze care ne-au amin
tit de vremea cind i se spunea 
Săgeata Carpaților. E dator să 
răspundă cu dragoste la dra
gostea noastră — nu-i spun 
nimic mai mult. Mi-a plăcut 
blrndul Dumitrache, apoi Lu- 
cescțt... in apărare, insă, s-a

Dan au 
foarte 

fost făcu- 
de funda

înscris in 
poartă și 
henț in

de Con- 
pare că 

Șoo,

vorbe ce nu i-ar fi pe 
Unui mare talent îi stă 
să fie modest și sirguin- 
întreaga apărare milita- 
muncit mult și a risipit 

speranțele rapidiștilor.
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SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
Vhaea Peneș 

reune în fnntea 
«ra—’ei r-ondele

T 
k-

k

de 500 cmc de fabricație „Au
gusta" italianul Agostini a aco
perit distanța de 201.250 km în 
lh 00’ 17” 2 10. realizind astfel o 
viteză medie orară de 200.284 
km. Dupâ 13 secunde a sosit 
Mike Hailwood (Anglia).
• în localitatea Markelo (O- 

landa) s-a desfășurat „Marele 
Premiu al Națiunilor" la moto- 
cros. Echipa Angliei a ocupat 
primul loc cu 32 de puncte, 
mată de cele ale Olandei 
Suediei.

ur
și

se
în

Turneul de box 
al armatelor 

prietene

• In capitala Bulgariei 
desfășoară în prezent meciul 
temațional de șah dintre echi
pele de juniori ale României și 
Bulgariei. După prima rundă 
conduc șahiștii români cu 6,5— 
5,5 puncte, 6 partide fiind între
rupte.

„Supertigre", dacă coprii 
și tineretul nostru nu pot 
să-și procure combustibil 
ca să le pornească și ma
teriale ca să-și construias
că modelele pe care să 
fie montate aceste moto
rașe. Tn toată țara avem 
doar 3 piste de beton 
pentru aeromodelele cap
tive. Modele de nave se 
construiesc după docu
mentație de acum 10—15 
ani. Și, în sfîrșit, nu avem 
o revistă de specialitate 
pentru modelism. Desigur, 
revista s-ar justifica în 
condițiile dezvoltării ba
zei materiale destinate 
modelismului.

Modelismul este practi
cat la ora actuală doar de 
circa cîteva sute de oa
meni, din care mulți tre- 
cuți de vîrsta tinereții, în
drăgostiți ai acestui sport, 
oameni care au urcat în 
ierarhia măiestriei sporti
ve, sînt sportivi de cate
goria I și maeștri ai spor
tului, care aduc perfor
manțe naționale și mondi
ale chiar.

Unde sînt însă copiii ? 
Masele de copii, miile de 
școlari, sutele de cercuri 
în care să pulseze activi
tatea creatoare a micilor 
constructori ? Firesc, ur
mează întrebarea : ce pu
tem face și cui revine sar
cina de a aduce lucrurile 
pe făgașul cel bun ?

Acest lucru se poate 
realiza, cred, acționînd în 
trei direcții în mod conco
mitent :

— Introducerea mode
lismului în programul de 
politehnizare al școlilor.

— Reorganizarea struc
turală a modelismului 
competițional.

ru ucocrr prucUcăru 9- 
nui modeicMB de «Mai.

Iar factori cm trrbxre 
si conlucreze la rezLza- 
rea acestor sarrrx ar ri 
orgamzațu V.T.Q. Mi
nisterul ln\'â.țâminrihn. 
Consiliul Național al Pk> 
meritor, C.N.ET.S. p Mr- 
nisterul ComenuS; Inte
rior.

Școala fiind forma cea 
mai răspindită p oganrza-

ksaa. de fabricație rxrge- , 
să fi de uuport.

Istr-admr. pnLtrhni- I 
zarea jcohjar este îcrma I 
cea arsa: bună, unrvenal . 
fokjRtă in alte țări, pen- , 
tru actri-ftaîea modeLstxâ i 
de masa a tineretului șco- ; 
Iar. Est* oare necesar sâ ■ 
explicăm, cit va fi de *- I 
tractrv p folositor pentru i 
un copil sau eier, să con- : 
struiască fn cadrul orelor 
de pohtehnizare un model

me electrice, primește se
rioase cunoștințe de me
canică. fizică, termotehni- 
că. aerodinamică, hidro- 
dinamică p radiofonie, nu 
in formule reci, ci sub 
forma unor învățăminte 
practice, aplicate. învață 
să devină disciplinat, să 
aibă spirit de echipă, să 
fie tenace, perseverent, 
harnic p ordonat.

Se mai ridică o proble
mă : cea a instructorilor.

PERSPECTIVELE
MODELISMULUI

tă, ce cuprinde în totali
tate copiii și tineretul, 
este direct chemată să 
creeze baza materială, iar 
organizațiile U.T.C. și 
cele de pionieri trebuie să 
coordoneze și să facă din 
modelism o ocupație de 
masă, un joc generalizat 
al copiilor de vîrstă șco- 
lafă. C.N.E.F.S. urmează 
să creeze cadrul competi- 
țional stimulativ al acestei 
activități, să asigure în
drumarea de specialitate. 
Ministerului Comerțului 
Interior îi revine sarcina să 
creeze rețeaua comercială 
de aprovizionare și vînza- 
re a articolelor de mode-

de navă, automobil, ra
chetă, un aeromodel liber 
sau captiv, un model tele
ghidat prin radio, care să 
zboare, să plutească sau 
să ruleze pe sol, așa cum 
îl comandă el, tânărul con
structor ? Drumul acestui 
copil se îndreaptă cu si
guranță spre pregătirea 
tehnică ; orientarea spre 
școlile superioare și medii 
cu profil tehnic va fi 
mult mai fermă.

în activitatea modelisti- 
că copilul învață cu priso
sință utilizarea uneltelor 
de tîmplărie, lăcătușerie, 
ajustaj, tinichigerie, elec
tricitate, învață să citeas
că desene teimice și sciie-

Instructori sînt destui, 
ei trebuie doar căutați și 
puși în posturile cores
punzătoare. Recent au ab
solvit un curs de instruc
tori modeliști în cadrul 
Federației Române de a- 
viație, 125 de tovarăși 
care au primit carnete de 
antrenori și instructori de 
modelism, carnete’ ce le 
permit să fie angajați ca 
antrenori sportivi pentru 
modelism cu o jumătate 
de normă, conform legilor 
în vigoare. De asemenea, 
în fiecare oraș se găsește 
măcar un tehnician care 
să practice sau să fi prac
ticat mod^^smul. Ei pot 
fi reactivap. Maiștrii foio-

siți în școli pentru poli
tehnizare, precum și alte 
cadre didactice, pot fi 
școlarizați la cursuri de 
scurtă durată în timpul 
vacanței de vară și să pri
mească un minimum de 
cunoștințe necesare, pen
tru a putea conduce o 
muncă de inițiere mode
listică. Ar urma doar să 
fie sprijiniți, în continu
are, cu documentație și 
materiale. Rezultatele ac
tivității modelistice pot 
fi concretizate prin con
cursuri între clase, școli, 
raioane etc., precum și la 
un concurs final republi
can de juniori.

Este de foarte mare im
portanță reorganizarea 
modelismului și pe linia 
organelor sportive. Actua
la formă de dependență 
a aeromodelismului și na- 
vomodelismului (celelalte 
ramuri ca : rachetomode- 
lismul și automodelismul 
lipsesc încă) de Federația 
Română de Aviație, nu 
mi se pare că ar cores
punde necesităților de 
dezvoltare actuale a mo
delismului. Este absolut 
necesar deci ca cele 4 ra
muri de modelism să fie 
grupate într-o formă orga
nizatorică unitară și inde
pendentă. Modalitățile ar 
fi trei : înființarea federa
ției (independentă de 
F.R.A.) sporturilor mode- 
listice sau a unei comisii 
independente a sporturi
lor modelistice care să fie 
pe lîngă C.N.E.F.S. sau 
să depindă de Comisia 
sporturilor aplicative de 
pe lîngă același organ, așa 
cum este Comisia de ra
dioamatorism, sau, în sfîr
șit, să ia ființă o comisie

de sporturi modelistice 
care să depindă și să se 
subordoneze direct C.C. 
al U.T.C.

In concluzie, găsesc că 
este de mare urgență or
ganizarea activității mo- 
delistice în școli; crearea 
unei publicații de specia
litate pentru modelism; 
publicarea de planuri la 
scara de lucru și broșuri 
după un program concret; 
înființarea a 2—3 maga
zine în marile orașe care 
să pună la dispoziția ti
nerilor modeliști 
materialele de 
specifice, din 
internă și din 
care să și trimită contra 
ramburs aceste materiale 
în toată țara. Este necesa
ră organizarea de urgen
ță a producției de mate
riale pentru aeromodelism 
în cadrul cooperației meș
teșugărești sau ca produc
ție auxiliară, sau din de
șeuri în industrie. Se im
pune totodată crearea u- 
nui nou centru experi
mental care să reia fabri
carea motorașelor și să e- 
laboreze documentația, a- 
menjarea unei piste beto
nate pentru modelele cap
tive în fiecare oraș regio
nal, organizarea școlari
zării instructorilor de mo
delism, crearea posibilită
ții abonării și procurării 
publicațiilor de specialita
te modelistică din străină
tate. Și, desigur, crearea 
unui organ comun a ra
murilor modelistice, care 
să aibă propriul său rol 
și sarcină-program: edu
carea tehnică a tinerelor 
generații.

exclusiv 
trebuință, 
producție 
import și

Prima gală de box a Turneu
lui internațional al armatelor pri
etene s-a desfășurat duminică 
pe Stadionul Republicii sub sem
nul surprinzătoarei comportări a 
boxerilor coreeni. Fără să exce
leze în mod deosebit la capitolul 
tehnic, boxerii coreeni au o pre
gătire fizică excelentă și, lucru 
hotărîtor într-un meci de box, 
atacă continuu. Astfel se explică 
faptul că trei dintre cei patru 
boxeri coreeni, care au urcat du
minică treptele ringului, au ieșit 
învingători.

Boxerii români nu s-au com
portat pe măsura așteptărilor. 
Pometcu și Tudose Voicu s-au 
mișcat în ring cu încetineală, au 
ales calea defensivei și a aștep
tării prilejului de a executa lo
vitura decisivă. Acest prilej însă 
nu s-a ivit și ei au fost învinși. 
Iancu, care l-a întîlnit pe Iuri 
Nesterov (Ț.S.K.A. Moscova) ni 
s-a părut destul de nesigur. El 
a recepționat o puternică directă 
de dreapta fiind K.O. în repriza 
a doua.

Singurul boxer român 
dat, parțial, satisfacție 
Chivăr. Atent, deplasindu- 
mult în ring, f J___ _
puternice la figură și plex, Chi
văr l-a învins la puncte pe co
reeanul Kim U Fîr. Așteptăm cu 
interes partida lui Chivăr cu 
campionul european Agheev ca
re, în meciul de duminică, nu 
ni s-a părut în cea mai bună 
formă.

care a 
a fost

eplasîndu-se mai 
folosind lovituri

T. POGOCEANU

simțit lipsa lui Nelu, a omu
lui care se dăruiește în între
gime echipei. Rezultatul de 
egalitate nu nedreptățește pe 
nimeni, pentru că și Progresul 
de data asta, a luptat cu dis
perare să spargă gheața. N-a 
izbutit mai mult fiindcă Țară- 
lungă duce în el pofta de 
somn a două continente și 
fiindcă Matei crede că un por
tar ca Niculescu poate fi pus 
la pămînt cu șuturi (dacă el 
crede că alea sînt șuturi) de la 
40 m. Mîndru, și lingă el Alex
andru Constant ine seu (minus 
îmbrîncelile) au pus suflet și 
credință în joc... Nu pot trece 
mai departe pină nu vă spun 
un cuvînt despre conducerea 
clubului din Dr. Staicovici. Su
părat că l-am luat la rost pen
tru povestea cu legitimațiile 
uitate în cui după ușă, președ^ 
dintele clubului și aghiotant 
săi au dat sfoară-n presa sporul ' 
tivă că mă vor chema in juț 
decată. Brrr! mă ia cu frig. 
Tovarășul șef a fost grefier la 
nu știu care tribunal, și nu e 
de glumă, dacă se ia la ambi
ție, îmi trimite aprodul la u- 
șă. Ca să nu pierdeți vremea, 
vă anunț că adresa la care 
sînt trecut în cartea de telefon 
nu mai corespunde celei reale. 
Am făcut schimb de locuință 
și am in fața casei un plop 
înalt de care m-am bucurat ca 
un copil în clipa mutării. Nu 
știam, naivul de mine, că în- 
tr-o zi conducerea echipei 
Progresul va cere să fiu tras în 
țeapă chiar la umbra lui. Să 
fiți convinși, însă, că n-o să 
accept să mor dacă veniți fă
ră legitimații. Să nu-mi spu
neți că asta cade în sarcina 
magazionerului care trebuia să 
le așeze frumos în sacul de 
sport al lui Mateianu, că n-o 
să-nghit explicația, cum n-rt- 
nghițit-o nici arbitrul de 
Hunedoara care trebuie că 
află acum la a treia înfățișa
re cu martori. Dacă e să mer
gem la tribunal, măcar să văd 
și eu cum arată legitimația lui 
Șoangher !

In țară, demnă de subliniat, 
victoria clujenilor. A înscris 
fundașul Anca, omul despre 
care selecționerul Constantin 
Teașcă are cele mai buhe pă
reri. Sînt bucuros că lecția lui 
începe să dea roade și mă 
mîhnește glasul de la radio 
care-și face o glorie din a-l 
lua în răspăr chiar din prima 
clipă a numirii sale la condu
cerea echipei naționale. Altfel 
proceda acest glas cu vechea 
federație. Și ca să nu se spu
nă că vorbesc în vînt îi aduc 
aminte pe această cale că cu 
vreo cîțiva ani în urmă îl si
tua pe Gică Popescu, negru pe 
alb, căci cerneala nu se 
șterge, în rîndul marilor 
figuri ale sportului românesc 
din 
nii 
ria 
cut 
De 
pe Jiu nu prea mai știu de glu
mă. Acasă sint de-a dreptul de 
netrecut. Alături de ei ii trec 
pe elevii lui Gil Mărdărescu 
care au luat un punct de la 
A.S.A. și care, la fel ca oltenii, 
nu iartă pe nimeni la Constan
ța.

La încheiere nu mă pot opri 
să nu duc vorba din nou de 
Rapid. Aș vrea ca la Plovdiv 
să-și spele toate păcatele. Aș 
dori să pot scrie din nou des
pre ei cu creionul cu care 
scriam acum un an. Le doresc 
din toată inima succes.

toate timpurile... Olte- 
lui Cosmoc, prin victo- 
asupra Argeșului, au tre- 
în fruntea plutonului, 

vreun an și ceva, băieții de

Ion Țiriacși IlieNăstase 
învingători la Bratislava

Gh. 
care

Chivăr, în timpul partidei 
a adus prima victorie a ste- 

liștilor
Foto : O. PLEC AN

In cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale Ceho
slovaciei, care s-au desfășurat 
la Bratislava, cuplul român Ion 
Tiriac — Ilie Năstase a obținut 
un frumos succes cîștigînd pro
ba de dublu. în finală, tenisme- 
nii români au întrecut cu 6—2. 
8—6 perechea cehoslovacă Milan 
Goeczek — Stepan Koudelka.

în finala probei de simplu, 
Ion Țiriac l-a întîlnit pe ceho
slovacul Ian Kodes. Victoria a 
revenit sportivu’ui c "o::!ovcc 
cu 1—6. 13- -11. 6-1. 6 2.
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IMPORTANT PENTRU ELEVI

Un fapt de interes pentru elevii claselor a Xl-a umanistă : pre
darea unui nou obiect de studiu —- Istoria literaturii universale. Au 
fost tipărite programa, manualul și o culegere de texte literare. La 
liceele „Ion Creangă1* din București, ,,Mihail Eminescu" din Cluj și 
„Horia, Cloșca și Crișan** din Alba lulia, vor începe să funcționeze 
clase a IX-a cu profil clasic. Capătă o mai mare extindere clasele spe
ciale de matematică și fizică, create în toamna anului școlar trecut. 
Vor lua ființă încă patru clase noi de matematică — la liceele „Ni- 
colae Bălcescu** din Craiova și Pitești, la liceele nr. 2 din Ploiești 
și nr. 3 din Sibiu. La Liceul „Nicolae Bălcescu** din Craiova și la 
Liceul nr. 1 din Ploiești se mai organizează clase speciale de fizică, 
adăugîndu-se la cele 4 existente.

Studiul limbilor străine va cunoaște anul acesta o mai mare ex
tindere. în planul de învățămînt al claselor 5—8 se mai introduce 
și studiul limbii germane, pe lingă limbile engleză, franceză și ru
să — la alegere. Pentru cîteva licee lista limbilor moderne de stu
diu la alegere se îmbogățește : cu limba italiană la Liceul „Gheor- 
ghe Șincai** din București și Liceul nr. 8 din Iași, și cu limba spa
niolă la liceele „Gheorghe Lazăr** din București și „Gheorghe Ba

din Cluj.

LA 1 SEPTEMBRIE în 
pădurile Țării de Sus s-a 
deschis sezonul de vână
toare a cerbilor. Vînătorii 
suceveni au organizat zi
lele trecute pe fondul de 
vînătoare de la Iacobeni, 
un instructaj practic. Locu
rile în care s-au desfășu
rat demonstrațiile practi
ce pot oferi iubitorilor de 
cinat condiții deosebite în 
acest an. Pe o distanță de 
80 km sînt amenajate că
rări speciale, 25 colibe, 30 
de observatoare. Tot aici 
se găsesc 4 cabane și o 
casă de vînătoare. Aseme
nea pregătiri și amenajări 
speciale s-au efectuat și 
pe fondurile de vînătoare 
din raioanele Cîmpulung 
Rădăuți și Gura Humoru
lui.

.................. ............... ........... .......

AZI VĂ RECOMANDĂM.>ooo

carte

BREVIAR COTIDIAN"
Tineri din întreprinderile și instituțiile bucureștene, elevi și stu- 

denți români, precum și studenți vietnamezi și din alte țări care 
învață în România au luat parte sîmbătă seara la o adunare 
consacrată celei de-a 22-a aniversări a proclamării R. D. Vietnam 
care a avut loc la Casa de cultură a studenților din Capitală.

Despre semnificația acestui eveniment în viața poporului viet
namez au vorbit Iuliu Vereș, secretar al Consiliului U.A.S.R., 
și Do Huu Quoc, din partea Asociației Studenților Vietnamezi care 
învață în țara noastră.

In fotografie: aspect din timpul mitingului
Foto: TRIFU DUMITRESCU

Concursul și Festivalul 
f Internațional

„George Enescu“

VNA DIN ACȚIUNILE care 
s-a bucurat în ultima vreme de 
atenția organelor și organizații
lor U.T.C. din raionul Hîrșova 
a fost aceea a refacerii și ame
najării bazelor sportive de la 
sate. La Războieni, de pildă, ti
nerii au amenajat două terenuri, 
unul de fotbal și celălalt de vo
lei, la Măgurele, sat aparținînd 
comunei Făgărașu, a fost amena
jat prin muncă patriotică de că
tre membrii organizației U.T.C. 
un complex sportiv format din 
terenuri de fotbal, volei și hand
bal pe care le-au și împrejmuit 
cu gard. In alte comune cum 
sînt Pantelimonu, Crucea, Saraiu 
și altele, terenurile sportive exis
tente au fost reamenajate, îngri
jite.

brogea a stabilit un plan de ma
suri referitor la comercializarea 
cărții la sate. Planul stabilește 
ca pînă în anul 1970 numărul li
brăriilor să crească cu încă 55, 
iar alte 16 librării să fie dotate 
cu mobilier modern. In acest 
scop, cooperația de consum pune 
la dispoziția cercetătorilor, lu
crări din diverse domenii prin 
cele 47 de librării și 131 raioane 
de carte din cadrul magazinelor 
mixte și universale. „Cartea prin 
poștă** și o librărie auto, vin să 
completeze această activitate di- 
fuzînd cartea pînă în cele mai 
izolate localități.

mai bună regie , . o
cele mai bune interpretări 
stagiunii 
un gînd 
Spectatorii, 
vor avea 
bun prtef ,_____,
lor este ascultată ți prețuită.

și scenografie, 
de 

teatrale — constituie 
publicitar inteligent, 
mai ales cei tineri, 
in acest concurs un 

de a simți că opinia

de tipărire a unui ro
man mi s-a părut e- 
xagerat de lung), m-a 
preocupat imens, cu 
toate emoțiile debutu
lui. De îndată ce l-am 
văzut tipărit, mi-am 
recăpătat brusc starea 
de spirit obișnuită — 
aproape eă vorbesc 
despre el ea despre o 
carte care nu este a 
mei. Trebuie să spun 
că mă simt măgulit de 
aprecierile, deocamda
tă orale, ale unor prie
teni. dar mă simt șl 
mai măgulit de cuvin
tele bune ale unor oa
meni simpli din car
tierul mec, care, ci- 
tindu-mi romanul, au 
trăit miște emoții cin
stite, ea In fața unei 
proze in care se recu
nosc. Este o carte foar
te deschisă. foarte 
simplu scrisă, aproape 
fără niei o ambiție de 
xvireolire stilistică 
modernă, intr-o vre
me eind proza e obse
dată de căutări. In 
timp ce o .scria, auto
rul si-a dorit o acce
sibilitate la publicul 
cel mai larg. Dacă in 
poezie — inclusiv în 
poezia mea — proble
ma accesibilității se 
pune în termeni mai 
complicați, în proză 
mi s-a părut extrem 
de frese să mă adre
sez absolut tuturor.

■>
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(Urmare din pag. 1)

ret Mari din Paris, Orches
tra simfonică a Filarmonicii 
din Moscova sub conduce
rea lui Kiril Kondrascin, 
Orchestra simfonică a Filar- 
monicii din Los Angeles sub 
conducerea lui Zubin Mehta, 
Nonetul ceh și Cvartetul 
„Tatrai“.

Captivantă se anunță seria 
recitalurilor și concertelor 
simfonice in care iși vor da 
concursul, alături de cei mai 
remarcabili reprezentanți ai 
artei interpretative româ
nești, Isaac Stern (după sim
fonicul în care va interpreta 
Concertul de Brahms va sus
ține un recital cuprinzînd 
lucrări de Vitali, Enescu, 
Brahms, Prokofiev), David 
Oistrach (într-un recital cu 
lucrări de Schubert, Brahms, 
Prokofiev, Sibelius, Ravel) 
Claire Bernard, cunoscuta 
laureată a celei de-a III-a e-
diții a Concursului, pianiștii
Wilhelm Kempff. Van CH
burn (va interpreta printre 
altele al 3-lea Concert de
Rahmaninov), Friedrich Gui
da, (va interpreta în Concer
tul Filarmonicii clujene
două lucrări mozartiene)
Andr6 Watts (solistul con
certelor dirijate de Zubin 
Mehta) violoncelistul Msti
slav Rostropovici, (va inter
preta de astădată al doilea 
concert a lui Sostakovici) di
rijorii Antal Dorati și Al
berto Erede,

Alături de unele dintre 
cele mai interesante lucrări 
din literatura muzicală ro
mânească și universală, ală
turi de cele mai reprezenta
tive lucrări ale creației e- 
nesciene, actuala ediție a 
Festivalului ne rezervă bucu
ria și a unor prime audiții 
de muzică românească, prin
tre care cităm „Oratoriul 
Bizantin de Crăciun* de 
Paul Censtantinescu, cvarte
te de Mihail Jora și Wihelm 
Berger, „Scenele nocturne* 
de Anatol Vieru.

Agenda actualei ediții a 
Festivalului înscrie și nn 
nou moment de deosebită 
semnificație : Primul Simpo
zion Internațional de Muzi
cologie, primă întrunire ști
ințifică internațională de a- 
cest fel, menită să sintetize
ze rezultatele unor îndelun
gate eforturi îndreptate spre 
înțelegerea întregului com
plex al artei enesciene. Co
municările pe care le vor 
prezenta 22 muzicieni ro
mâni și străini își propun o 
adincă analiză a creației e- 
nesciene și a locului el în 
cultura muzicală și univer
sală.

Concentrind remarcabile 
forțe artistice, noua ediție a 
marii sărbători a maxi Hi ro
mânești. prin dimensiunile 
ei la înălțimea marelui ar
tist omagiat ne dăruie o sui
tă de manifestări artistice 
de inaltă valoare, asupra că
rora vom reveni periodic.

LA KILOMETRUL 18 de pe 
șoseaua națională Baia Mare — 
Cluj s-a dat astăzi în folosință 
un nou punct turistic sub denu
mirea „La Stejaru**. Numele îi 
revine de la originala clădire 
construită sub formă de trunchi 
de stejar. Ea adăpostește la par
ter un bar și un restaurant, iar 
la etaj camere pentru cazarea 
turiștilor. întregul mobilier e 
confecționat din lemn de sterar, 
iar interiorul e împodobit cu o- 
biecte de artă populară maramu
reșeană Oaspeții vor fi serviți 
aia cu preparatele specifice bu
cătăriei țărănești din T«ra 
Chioaruhri ca de exeznpS săr
măluțele din păsat ri jumftn. 
plăcintă cu briază sau nxânr r 
altele.

ZILELE TRECUTE s-a des
chis la Izvoare o tabără de o- 
dihnă și instruire pentru activele 
U.T.C. din licee, școli profesio
nale și telinice din regiune. în 
perioada celor două sâptămini 
cit vor rămîne in tabăra cen
trală, cei 120 de elevi vor audia 
prelegeri pe teme ale pobticri m- 
teme și externe a partuiulu: p 
guvernului. Programul ma’ co
prinde, de asemenea, o expune
re metodică despre stihii de 
muncă al organizațiilor U.T.Q 
din școli, o întihure cu sculpto
rul Vida Geza, precum R ou 
dțh-a poeți amarryr.

activități sportive etr.

h

O expoziție...
„.găzduită recent de sala Kalinderu din Bucu

rești (str. Dr. Sion nr. 2—4) impune publicului 
amator de artă un nume nou: ION GRIGORE. 
Expoziția vădește o maturitate surprinzătoare 
pentru un debut, pentru tinerețea artistului care, 
pe lingă capacități poetice, vizează intenții mai 
generalizatoare, idei filozofice. Majoritutea uleiu
rilor sale evocă în tonalități de frescă cu un vag 
parfum medieval, scene de viață rustică în care 
realismul notației e abstras prin decantare în sim
bol a unei spiritualități profund românești. Apa
rentul său statism, heratism, alimentat în primul 
rînd de pulsația vieții și admis, plastic discutînd, 
ca mijloc de expresie, traduce un lirism recules 
și grav, o necesitate de puritate și liniște care-l 
așează, păsțrînd, bineînțeles, proporțiile, în fami
lia de spirit a vechilor noștri zugravi.

o temă 
Palatul 
nu se 
întîm-

...Un spectacol

LUMEA

ECRANULUI

de

i ' 1prece-

astfel din faza de „ex
periment- în cea a 
practicii teatrele cu
rente. Pe afiș, cîteva 
nume care prezintă 
garanții : un teatru 
consecvent cu el în
suși (Teatrul Mic), un 
regizor care are deja 
experiența unui exce
lent spectacol similar.

desfășurat cu prilejul 
festivităților de la 
Mărășești (Miron Ni- 
culescu), cîțiva foarte 
buni maeștri de lumi
nă și sunet.

Și. mai ales, 
adecvată : la 
Brîncovenesc 
vor reconstitui ____
plările unui domnitor 
de la Suceava — cum

a încercat s-o facă, în 
chip hibrid, un alt 
teatru bucureștean — 
ci însăși istoria dra
matică a ctitorului a- 
cestui palat, Constan
tin Brîncoveanu. Bă
nuim un succes.

Deci, mîine seară ne 
întîlnim la Mogoșoa-

CELEBRA Bette Davis, 
două ori laureată a Premiului 
Oscar și cap de afiș în 77 de fil
me, reapare în „Aniversarea0, în 
rolul unei văduve abuzive caro 
își tiranizează cei trei fii ai săi.

TATĂL HIPOPOTAMILOR DIN EUROPA

Ați fost azi în librării ?
LTC

L

necrozat.

J

Acum 24 de ani, 
,,Knautschke“ a vă
zut pentru prima 
dată lumina zilei în 
grădina zoologică din 
Berlinul Occidental, 
între timp el a de
venit un hipopotam 
vinjos și deosebit de 
productiv. Aproape 
nu există o grădină 
zoologică din Europa 
care să nu adăpos
tească o odraslă a 
lui ,.Knautschke“. El 
se simte deosebit de

atras de sexul 
și a știut să 
nească lipsa 
partenere potrivite 
printr-o politică fa
miliară deosebit de 
abilă. Așa s-a întîm- 
plat că nu odată el 
s-a împerecheat cu 
propriile sale des
cendente. Numai de 
la fiica sa „Bulette** 
se poate lăuda că a 
primit patru odrasle 
reușite. Nepoata „Je
tte- i-a dăruit o fii-

opus 
supli- 

uneî

că pe nume „Buka- 
ma“ care în curînd 
va împărți la rîndul 
ei bazinul nupțial cu 
străbunicul ei. De 
fapt, din punct de 
vedere științific, 
„Knautschke** a de
pășit vîrsta de glo
rie a masculului. 
Dar spre surpriza 
zoologilor, pentru 
care constituie un o- 
biect de studiu bine 
venit, el nu dă 
un fel de semne 
oboseală.

ÎN STUDIOURILE „Lennau- 
cifilna“ a fost realizat documen
tarul „Prietenul lui Gorki — An
dreeva0, închinat celebrei actrițe 
ruse Maria Andreeva, tovarășa de 
viață a lui Maxim Gorki. Vera 
Marețkaia dă glas în film texte
lor din memoriile Măriei Andree
va. Filmul a fost realizat de B. 
Dobrodeev și S. Aranovici.

nici 
de

AL PATRULEA film al tetra
logiei începută de regizorul Pie
tro Germi cu al său „Divorț ita
lian0 se numește „Un om amo
ral0.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE Mașinile electronice vor 

descifra manuscrisele vechi

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Patria (orele 12; 15; 
18; 21).

CUM SĂ FURI UN MILION 
rulează la Republica (orele 8 ;
10.30 ; 13,15 ; 18,45 ; 21,30), Ca
pitol (orele 9,15 ; 11,45 ; 14,30 ;
17.15 ; 20,15), Feroviar («cele
8 ; 10,30 , 13,13 ; 18 ; 18,45 ;
21,15), Excelsior (orele 9,15 ; 
12 : 15 ; 17,45 ; 20), Modern 
(orele 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 
21).

SURCOUF TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

rulează la Luceafăreil (orele 
8 ; 10 , 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20,15), 
București (orele 9 ; 11; 13 ;
15; 17; 19; 21), Circul de stat 
(orele 17,45; 20.30).

SINGUR PE LUME
rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 18; 18,30; 21).

SĂ-MI FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA !

rulează la Tomis (orele 9;
11.15 : 13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30),
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

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

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Flacăra (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

PESCARUL DIN LOUISIANA

rulează la Doina (orele 11.30 ; 
13,45; 16; 18,30; 20).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la Giulești (orele
10.30 ; 15.30 ; 18 ; 20,30), Bu- 
cegi (orele 15,30 ; 20,30), Mio
rița (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

OMUL PE CARE-L IUBESC 
rulează la înfrățirea (orele 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), dumini
ca (orele 10—12).

DON GABRIEL
rulează la Dacia (orele 7,451 
21 în continuare).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
rulează la Buzeștl (orele 15.30 ;
18), Aurora (orele 9 ; 11,45 ;
14.30 ; 17,15 ; 20.15).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18; 20,30), Calentlna
(orele 16 ; 18,15).

CANALIILE
rulează la Grivita (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

UN HECTAR DE CER
rulează la Gloria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Unirea (orele 16 ; 
18 .15).

CARTEA DE LA SAN MICHE
LE

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18).

PRINTRE VULTURI
rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20,30), Cotroceni (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

PANTERA NEAGRĂ
rulează la Arta (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). Moșilor (orele
15,30 ; 18).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ

rulează la Munca (orele 10 :
15.30 ; 17,45 ; 20).

UN SURÎS IN PLINĂ VARĂ 
rulează la Cosmos (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30).

ZODIA FECIOAREI
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

8PARTACUS
(ambele serii)

rulează Ia Melodia (orele 9; 
12J» ; 16.15; 20.15).

COMISARUL X
rulează la Volga (orele 9.30 ;
11.45 ; 16.0 : 18,15 ; 20,30). Fla
mura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30;
19 ; 2630). Lira (orele 15.» ; 
II; 28.30).

FREN CH-C ANC AN
rulează la Progresul (orele
15.» ; 18 ; 20.30).

5 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL I

G R A DINI

CU BĂRBAȚII E ALTĂ POVESTE rulează la Stadionul Dina
mo (orele 19,30).

SURCOUF TIGRUL CELOR 7 MĂRI rulează la Doina (orele 
19,45).

SINGUR PE LUME rulează la Festival (orele 19,30).
CUM SĂ FURI UN MILION rulează la Capitol (orele 19,45), 

Arenele libertății (orele 19,30).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS rulează la Bucegi 

(orele 19,45).
MOMENTUL ADEVĂRULUI rulează la Unirea (orele 20).
FATA IN DOLIU rulează la Expoziția (orele 19,30).
SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! rulează la Tomis (orele 19,30).
COMISARUL X rulează la Vitan (orele 19,30).
CĂLĂTORIE FANTASTICA rulează la Buzești (orele 20.30).
PANTERA NEAGRĂ rulează la Arta (orele 19,30), Moșilor 

(orele 20).
BANDA DE LAȘI rulează la Colentina (orele 20,30).
800 DE LEGHE PE AMAZOANE rulează la Progresul-Parc 

(orele 19,30).
SPARTACUS (ambele serii) rulează la Aurora (orele 19,30).
DARCLEE rulează la Lira (orele 19,30).
VIAȚĂ LA CASTEL rulează la Rahova (orele 20).

HAI, FRANȚA î rulează la Parcul Herăstrău (orele 19,30).

11,15 Parada soliștilor li a or
chestrelor de muzică ușoară ; 
14,15 Tot înainte (ediție pentru 
pionierii din clasele a IlI-a și a 
IV-a) ; 14,35 Aceste melodii sin, 
și azi preferințele dumneavoas
tră ; 17,10 File de legendă (re
luarea emisiunii din 2 septem
brie) ; 18,05 Tribuna radio : 
Critica, judecata de valoare și 
gustul public ; 18,30 Odă limbii 
române ; 20.00 Al IV-lea Con
curs și Festival Internațional 
„George Enescu** — 1967. Trans
misiune din Sala Palatului a 
festivității inaugurale și a pri
mului concert din Festival sus
ținut de orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat „George E- 
nescu** : Simfonia I în Mi be
mol major, opus 13, de George 
Enescu. Dirijor Antonin Ciolan ; 
22,30 Teatrul radiofonic serial; 
Ursita, de Bogdan Petriceicu 
Hașdeu ; (Seria a Il-a) Pățania 
Hatmanului Arbore ; 22,50 Mo
ment poetic : Poezie clasică ro
mânească ; 22,55 „Reverie — 
muzică ușoară.

PROGRAMUL II
12,06 Muzică populară inter

pretată de Pușa Poenaru, Matei 
Constantin și Stela Firulescu ; 
12.30 Recital de operetă, Valeria 
Radulescu ; 14,08 Concert de 
prînz ; 17,10 Tred dansuri rustice

de Corelli ; 18.30 Pagini din o- 
pere românești (Interpretează 
Arta Florescu, Elena Cernei, 
Octav Enigărescu) ; 19,45 Ori
zont științific; 20.00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră ; 21,05 
Melodii — magazin — (emisiune 
de divertisment muzical, reali
zată de Ovidiu Dumitru și Ro
meo Chelaru) ; 21,30 Antena ti
neretului (reluarea emisiunii din 
4 septembrie).

5 SEPTEMBRIE
18,00 în direct... Emisiune eco

nomică ; 18,30 Pentru copii ; E- 
cranul cu păpuși : „Cinci săptă- 
mîni în balon** — (adaptare după 
romanul lui Jules Verne). Inter
pretează colectivul Teatrului de 
păpuși din Bacău ; 19,00 Pentru 
tineretul școlar „1001 de înțre- 
bări“ ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 20,00 Deschiderea festi
vă a celui de al IV-lea Concurs 
și Festival Internațional 
„George Enescu** — 1967. în 
program : Simfonia I în Mi be
mol major, opus 13 de Geor
ge Enescu. Interpretează or
chestra Filarmonicii de Stat 
„George Enescu**. — Dirijor : 
Antonin Ciolan. (Transmisiune 
din sala Palatului). în pauză : 
filme documentare ; 21,30 Ho
cus-Pocus. Emisiune muzical- 
distractivă cu Gitte Rex și an
samblul Les Parisiennes; 22,20 
Telejurnalul de noapte.

Recent a avut loc la Mexico primul Seminar internațional pentru 
descifrarea scrierii triburilor maya. Se știe că manuscrisele tribu
rilor maya au fost extrem de deteriorate la mijlocul secolului al 
XVI-lea, cînd pe peninsula Yucatan a sosit misionarul spaniol Die
go de Landa, care a ordonat să fie arse toate documentele acestor 
triburi. S-au păstrat numai treî manuscrise ale triburilor maya. 
Scrierea lor este însă atît de originală, încît este imposibil să fie 
încadrată în vreunul din genurile lingvistice cunoscute.

Oamenii de știință, participanți la lucrările seminarului, au ajuns 
la concluzia unanimă că aceste manuscrise vor putea fi descifrate 
cu ajutorul mașinilor electronice de calcul în numai cîțiva ani, în 
timp ce, lucrînd cu metode obișnuite, aceasta ar necesita o jumă
tate de secol.

Congresul

alcoolicilor...

conștienți

Peste 1 000 de alcoolici, con
știenți de starea în care se află 
și dorind să se sustragă acestui 
viciu, iau parte la lucrările ce
lui de-al XV-lea Congres al al
coolicilor anonimi, care se des
fășoară la Wiesbaden. în cursul 
acestei reuniuni, care grupează 
delegați din 15 țări europene și 
din numeroase alte țări de pes
te mări, alcoolicii anonimi vor 
proceda la un schimb de expe
riență pentru a lupta împotriva 
viciului lor. Un grup de medici 
va studia mijloacele necesare 
pentru a veni în ajutor persoa
nelor amenințate de alcoolism.

Știința 

împotriva 

criminalității

Biroul Federal de Investigații 
din S.U,A. (F.B.I.) a anunțat că 
a pus în funcțiune un ordona
tor destinat combaterii crimina
lității. care analizează zilnic 
10 000 de probleme. Prin inter
mediul acestui aparat, un post 
de politie poate obține o infor
mație asupra unui răufăcător 
sau a unui obiect furat în 15 
secunde, iar patrulele care o- 
perează pe străzi și comunică 
prin radio cu centrul obține a- 
ceste informații în 90 de secunde
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electorală
. ..

de la Saigon
După cum anunța agențiile oc

cidentale de știri populația saigo- 
neză s-a trezit luni dimineața fără 
să manifeste vreo curiozitate prea 
mare față de rezultatele alegeri
lor prezidențiale care au avut loc 
la 3 septembrie. Chiar și ziarele, 
renunțînd la comentarii, s-au 
mulțumit numai să anunțe lapi
dar că Thieu și Ky șeful regimu
lui sud-vietnamez și respectiv, 
primul ministru -se îndreaptă 
spre victorie. O asemenea apa
tie, apreciază corespondenții de 
presă, surprinzătoare poate pe 
ilte meridiane, apare cît se poa
re de firească la Saigon, deoare
ce nimeni nu se îndoia înainte de 
nceperea așa-ziselor alegeri, că 
rhieu și Ky vor ieși victorioși. 
Prevăzători, aceștia nu omiseseră 
aici o măsură (începînd de la 
lemiterea unor generali) menită 
să le îndepărteze rivalii și să le 
«sigure „succesul".

In afara rezultatului propriu- 
sis al alegerilor două elemente 
itrag atenția în climatul politic 
aigonez. în primul rînd, faptul 
.ă la Saigon, Hue și Da Nang, 
irincipalele centre vietnameze, 
:ei doi generali au suferit pier- 
leri de voturi însemnate cu toată 
;rija autorităților de a le asigura 
in rezultat favorabil.

în al doilea rînd, observatorii 
le presă, apreciază ca semnifica- 
iv faptul că dintre cei zece can- 
lidați civili, numărul cel mai 
nare de voturi l-a obținut Trung 
)inh Dzu, un avocat saigonez 
are s-a remarcat prin atacurile 
ale directe împotriva guvernului 
aigonez.
în orice caz, apreciază obser- 

atorii politici, așa-zisele alegeri 
rezidențiale sud-vietnameze nu 
u fost altceva decît o obișnuită 
arsă electorală menită să dea o 
luzie de legalitate regimului ma- 
ioneta de la Saigon. Aceasta, cu 
tât mai mult cu cît la urne n-a 
jst chemată decît populația din- 
r-o cincime a teritoriului sud- 
ietnamez, restul de patru cin- 
imi aflîndu-se sub controlul for- 
rior Frontului Național de Elibe- 
are.

>

%

V

Dezvoltarea

energetice

Liniile de înaltă tensiune 
ce brăzdează Bulgaria, cen
tralele, substațiile sînt tră
sături caracteristice actucde 
ale peisajului industrial al 
țării socialiste vecine. Anul 
acesta sistemul energetic a 
fost legat de cel al Uniunii 
Sovietice și României inclu- 
zindu-se in inelul energetic 
al țărilor socialiste. La Var
na se construiește una din 
cele mai mari termocentra
le din Bulgaria cu o capaci
tate de 600 Mw. Crește u- 
riașul complex industrial 
energetic „Marița-Iztoc“ 
unde, după primele două 
termocentrale urmează să 
intre în funcțiune o a treia 
unitate energetică. Conform 
prevederilor specialiștilor, 
pină în 1970 centralele de 
la „Marița-Iztoc" vor dis
pune de o capacitate tota
lă de 1300 Mw, dînd astfel 
o treime din întreaga pro
ducție de energie electrică 
a țării.

Prin construirea unor noi 
cascade pe rîurile interioa
re va crește și producția de 
energie electrică produsă de 
hidrocentrale. Toate aces
tea constituie o bază solidă 
pentru sporirea producției 
de energie electrică de la 
10 244 000 000 kwh, în 1965, 
la 21 000 000 000 kwh în 
1970.

lipnoza in
ijutorul

Conferința, ministerială
9

0. U. A.
Ieri s-au deschis în capitala statului Congo (Kinshasa' IocrârîU 

Conferinței ministeriale a statelor membre ale Organizației Unită
ții Africane, destinată să pregătească reuniunea b sivei ball ■ 
O.U.A.

în cele șapte zile cît vor dura 
lucrările conferinței, participanții 
vor discuta o gamă variată de 
probleme, printre care situația 
din Rhodesia, din coloniile por
tugheze, acțiunile rasiste ale gu
vernului de la Pretoria etc. Ob
servatorii politici africani sînt de 
părere că actualul conflict din 
Nigeria nu va fi abordat în șe
dințele conferinței.
pentru afacerile externe al gu
vernului federal de la Lagos a 
declarat că conflictul cu autori
tățile rebele ale provinciei orien
tale constituie o problemă inter
nă a Nigeriei. Pe de altă parte, 
trebuie arătat că Republica Bia- 
fra — cum s-a proclamat pro
vincia orientală — nu este re
cunoscută de statele membre ale 
O.U.A.

Agențiile de presă transmit că 
guvernul de la Kinshasa între-

Un raport al F. M. I

aderarea britanici. Este 
U1M tot atât de adevărat 
ei evoluția Angliei pe 
pba economico-politic nu 
infirmă ci mai degrabă 
confirmă importanța și ve
ridicitatea obiecțiilor fran
ce» «obiecții care se re
feră la situația nefavora
bilă a economiei engleze 
ți, în special, la dependen- 

_ ța lirei de dolar sau mai 
precis la ^relațiile specia
le" anglo-americane).

In mod evident, în ulti
ma perioadă, economia 
britanică nu a reușit să 

I iasă din zona dificultăți
lor, iar poziția lirei sterli
ne rămine labilă. Tocmai 
in legătură cu persistența 
dificultăților economice 
este interpretată și prelua
rea responsabilității direc
te a întregii politici econo
mice de către premierul 
Wilson. în același timp, 
se conturează ceea ce TI
MES denumește cu amă
răciune „perspectiva unei 
veritabile americanizări a 
industriei aero-spațiale bri
tanice". In primăvară s-a 
vin turat la Londra un 
plan prevâzînd soluționa

rea marilor dificultăți ale 
industriei aeronautice en
gleze prin fuziunea lui 
British Aircraft și Hawker 
Siddeley concomitent cu 
o respectabilă infuzie de 
capitaluri guvernamentale. 
Trezoreria guvernamentala 
a dat însă repede înapoi. 
S-a anunțat din surse ofi
ciale că acest proiect a fost 
abandonat și că „e proba
bil că se va recurge la fu
ziunea cu mari firme ame
ricane". Est© vorba, în 
practică, de trecerea in
dustriei aero-spațiale bri
tanice sub controlul Cvasi- 
total al capitalurilor ame
ricane. „Singura problemă 
care se pune — scrie TI
MES — este care dintre 
giganții aeronautici î Boe
ing. Lockheed son Gene
ral Dynamics va intra în 
arenă. Toate trei sînt an
gajate în cursa pentru con
trolul industriei aero-spa- 
țiale engleze". în această 
lumină se pune problema: 
ce se va întâmpla cu pro
iectul anglo-francez al a- 
vionului „Concorde", pro
iect prezentat Ia Londra 
ca un fel de „primă rîn-

dunică* vestind ancorarea 
britanică la Piața comu
na. Dacă British Aircraft 
Corporation trece sub con
trolul unui Boeing sau 
Lockheed, proiectul riscă 
să devină americano-fran- 
cez. Și, într-un context 
mai larg, Contopirea de 
fapt a industriei aero-spa- 
țiale engleze cu programul 
spațial american, după 
reticențele Londrei de a 
coopera la programul spa
țial vest-european (ELDO) 
nu o de natură să demon
streze tendințe de legare 
mai strînsă a Marii Brita
nii de „cei șase". Dimpo
trivă.

Discuțiile de fond în 
legătura cu trecerea Iui 
British Aircraft Corpora* 
tion și Hawker Siddeley 
sub controlul capitalurilor 
americane Sînt programate 
să înceapă în prima jumă
tate a lui octombrie. Exact 
în momentul cînd (ironie 
o soartei ?) negociatorul 
principal britanic, lordul 
Chălfont, va trebui să con
vingă experții comisiei 
„celor șase" Ia Bruxelles 
de sinceritatea „sentimen
telor europene" ale Marii 
Britanii. Evident, există 
toate șansele ca asemenea 
evoluții să întărească argu
mentele (și pozițiile) celor 
care Ia Paris și în alte ca
pitale ale „celor șase" se 
tem că aderarea britanică 
va însemna, după expresia 
cunoscută a generalului

de Gaulle „o intrare în 
forță a Americii în Pia
ța comună".

Așa stind lucrările și 
ținînd seama și de consi
derabila opoziție internă 
fată de aderare (în rapor
tul pregătit de Comisia 
Trade Unionurilor pentru 
Congresul anual deschis 
ieri ia Brighton ae expri
mă serioase temeri pentru 
consecințele negative pe 
plan economic și social ale 
eventualei intrări a Brita
nici în Piața comună) sin
gurul lucru cert în ce 
privește presupusa accen
tuare a insistentelor engle
ze în chestiunea aderării 
este incertitudinea reuși
tei lor.

Pornind de Ia șansele 
reduse ale aderării, unele 
cercuri politice din capi
tala britanică își pun în
trebarea dacă insistentele 
lui Wilson nu constituie 
mai degrabă un argument 
politic pentru a-i ralia în 
jurul lui pe partizanii „eu
ropenizării” Angliei. Mai 
ales că el s-a convins, pro
babil, că acceptarea Bri- 
taniei în C.E.E. este în 
orice caz o chestiune de 
durată și adversarii en
glezi ai aderării nu vor a- 
vea de ce să fie contra- 
riați.

EM. RUCĂR
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• IN SALA • ÎNALTUL COMISAR bri- 
tanic in Aden, Humphrey Tre
velyan, care a fost rechemat de 
urgență la Londra, în legătură 
cu dezintegrarea guvernului 
Federației Arabiei de sud. ur
mează sâ aibă întrevederi cu 
ministrul de externe englez, 
George Brown. Trevelyan va 
discuta, de asemenea, proble
mele privind evoluția situației 
în Federația Arabiei de sud, 
cu lordul Shackleton, minis
tru britanic fără portofoliu, 
care a avut recent convorbiri 
la Geneva cu membrii misiunii 
speciale a O.N.U. pentru Aden.

• AGENȚIA TANIUG trans
mite că la Belgrad a sosit du
minică generalul M. A. Riad, 
șeful statului major al forțe
lor armate ale Republicii Ara
be Unite.

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
— In raportul anual (1966— 
1967) al Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.), în care se 
face o analiză a procesului de a- 
justare a balanțelor de plăți din 
principalele țări occidentale in
dustrializate, Franța și Italia sînt 
caracterizate ca având o situație 
mai bună „pentru a face față u- 
nei deteriorări a balanțelor lor 
comerciale". F.M.I. subliniază că 
pentru aceste două țări „care au 
rezerve relativ ridicate", politica 
expansiunii economice corespun
de atât pe plan intern cît și pe 
plan internațional. Pe de altă 
parte, se arată în raport, două 
surse principale de tensiune po
sibile în plățile mondiale pe 
1967 sînt excedentul Germaniei 
occidentale și continuarea defici
tului Statelor UM*o. Pentru Ger
mania occidentală, menționează 
raportul, „existența unui exce
dent va duce la restaurarea unei 
creșteri normale a economiei sale 
în timp ce pentru Statele Unite

o problemă de bază o rm- 
în 1967 ermflw-fTrl datre obiec
tivele polițai interne ri ceie Le 
politicii externe*.

In ceea ce privește Marea Bri
tanie, Fondul Monetar interna
țional subliniază că „ea trecuie 
să continue să-și întărească pc- 
terea de concurență pe piața in
ternațională*. Este foarte impor
tant ca Marea Britani- să contâ- 
nuie să-și asigure resurse nece
sare pentru ameliorarea balanței 
de plăți. în încheiere, raportul 
arată că „o contribuție semnifi
cativă la ajustarea internațională 
a balanțelor de plăți ar putea-o 
avea R. F. a Germaniei, Franța 
și Italia*.

Imagine a stadionului Azteca din capitala mexicană, care 
va găzdui numeroase manifestări ale Jocurilor Olimpice 

din 196S

chirurgiei
hipnoza poate ajuta pe chirurgi in trata-S-a constatat că 

mentul operatoria al unor boli pulmonare. Aceasta a fost de
monstrată de profesorul Stanislav Doljețki și de alți medici de 
la spitalul de copii „Rusakov" din Moscova.

Aici, 50 de copii au fost hipnotizați înainte și după opera
ție. Ei au suportat bine intervenția chirurgicală și perioada 
postoperatorie.

Doctorul Serghei Șulman, care face la spital ședințe de hip
noză, consideră că această metodă ajută medicilor să norma
lizeze respirația și tușea la copii înainte de operație, iar pe 
copii îi ajută să suporte mai ușor durerile după operație. 
După părerea acestui medic, psihoterapia este deosebit de 
importantă pentru copii cu sistemul neuropsihic tulburat.

Acestor copii li se prescriu cite 6-10 ședințe de hipnoză cu 
durata de 20 min. fiecare. Copiii se obișnuiesc să respire cu 
pieptul și abdomenul, învață să tușească corect, fac respira
ții adinei. In unele cazuri, copiii dorm bine și au poftă de 
mîncare sporită. După operație, în primele 3-4 zile, se pre
scriu ședințe de 10 min.

Serghei Șulman a declarat că metoda hipnotică poate fi fo
losită cu succes și în traumatologie.

în orașele mari, 
din cauza circulației 
intense, folosirea au
toturismelor repre
zintă o problemă tot 
mai serioasă, cu atît 
mai mult cu cit din 
această pricină in u- 
nele locuri viteza 
medie a unui auto
mobil se apropie de 
aceea a unei bicicle
te. în această ordine 
de idei prezintă, în 
consecință, interes 
ideea creării unui sis
tem de taxiuri, for
mulată de dr. L. R. 
Blake, director tehnic 
al societății „Brush 
Electrical Company" 
din Loughborough.

Dr. Blake propune 
să se creeze un taxi 
automat de patru 
locuri, prevăzut cu 
un motor electric și 
alimentat cu curent 
de la un troleu așezat 
deasupra. Taxiul se 
deplasează pe șine, 
dar ruta sa poate fi 
modificată după do
rință. Aceste taxiuri 
se vor deplasa într-o 
conductă cu diame
trul de 7 picioare, 
care poate fi pusă sub

pămint sau la supra
față.

Un centru de cal
cul va obține de la 
fiecare stațiune in
formația referitoare 
la numărul de mașini 
libere și la punctele 
de destinație spre 
care se îndreaptă 
ele. Pe baza acestei 
informații, centrul de

transporta, în medie, 
cite 2,5 pasageri, ca
pacitatea maximă de 
trafic a unei căi va fi 
de 16 000 de pasageri 
pe oră, adică va fi e- 
gală cu aceea a unei 
căi pentru vehicule 
auto, folosită exclu
siv de autobuze.

După părerea 
Blake, cheltuielile

dr.
ne-

automat
calcul poate: să tri
mită mașinile libere 
acolo unde ele sînt 
necesare și să dirije
ze traficul 
incit calea 
fi folosită 
mum de
Dacă garniturile se 
vor deplasa cu 35 mi
le pe oră și vor

în așa fel 
să poată 
cu maxi- 
eficiență.

cesitate de o călătorie 
într-un taxi automat 
sînt comparabile cu 
cheltuielile necesitate 
de folosirea unui au
toturism individual. 
La staționare, mașini
le libere vor aștepta 
pasagerii, și nu in
vers, așa cum se în-

tâmplă în prezent. Pa
sagerul va cumpăra 
„un bilet de rută" pe 
care va fi indicat lo
cul de destinație și îl 
va pune printr-o fan
tă în dispozitivul spe
cial din taxi, care va 
fi apoi dirijat auto
mat la locul de desti
nație necesar (dacă 
într-un moment oare
care pasagerul nu va 
dori să coboare la 
stația următoare).

în timpul călători
ei, viteza se va mic
șora numai în timpul 
trecerii mașinii de pe 
o linie pe alta.

Taxiul este coman
dat automat, aflîndu- 
se într-un sistem con
trolat.

Pentru a 
minimum 
ciocnirilor, 
sînt prevăzute cu 
mortizoare și 
speciali pentru 
tecția _ 1
Banchetele sînt așe
zate spate în spate.

Acest sistem de 
trenuri din taxiuri 
este destinat orașelor 
mari.

reduce la 
pericolul 
taxiurile 

a- 
pereți 

pro- 
pasagerilor.

• MISTERIOASA boală sem
nalată in rindul personalului 
Institutului de cercetări medi
cale din Marburg, continuă să 
facă victime. Alți doi salariați 
ai institutului, care fuseseră in
ternați la clinica din Marburg 
după apariția primelor simpto- 
me ale bolii, au murit dumini
că. Toate persoanele care au 
venit în contact cu victimele a- 
cestei boli au fost izolate, întru- 
cît cercetările întreprinse de 
specialiști au stabilit că mala
dia, cauzată de un virus de 
tipul „Arbor-B“, este conta
gioasă.

• DUPĂ CUM APRECIAU 
încă duminică corespondenții de 
presă, mercenarii de sub co
manda lui Schramme au pără
sit orașul Bukavu, îndreptându- 
se spre localitatea Goma, unde 
se pare că intenționează să dis
trugă pistele de decolare ale a- 
vioanelor armatei naționale con
goleze. Duminică seara, scrie 
corespondentul agenției FRAN
CE PRESSE ei se aflau la 77 
kilometri de Goma iar luni di
mineața și-au continuat înain
tarea. în momentul de față ora
șul este pustiu : Atât băștinașii 
cît și străinii au fost evacuați 
în momentul în care mercenarii 
au anunțat, prin postul lor de 
radio, că se îndreaptă spre 
Goma.

unei Piețe comune latino-ameri
cane.

Participanții la conferință 
s-au limitat la recomandarea de 
coordonare progresivă a politicii 
lor economice. A fost creată o 
comisie juridică compusă din 
trei membri în scopul de a ar"^i 
bitra divergențele de interpre 
tare a tratatului de Ia Monte-^Hț 
video (Uruguay), prin care 
fost puse bazele Asociației la
tino-americane a liberului 
schimb.

Conducătorii Frontului de eli
berare a sudului ocupat al Ye
menului (FLOSY) au anunțat că 
acceptă să întâlnească la Cairo 
membrii misiunii O.N.U. pentru 
Aden. Ordinea de zi a convorbi
rilor ar urma să cuprindă : obli
gația guvernului britanic de a 
negocia problema transferului de 
putere către FLOSY în regiuni
le controlate de acesta, negocieri 
care să aibă loc fie direct, fie 
prin intermediul membrilor mi
siunii O.N.U., garantarea, de că
tre Marea Britanie, a integrității 
și unității teritoriale a acestor 
regiuni sud-arabice precum și re
fuzul FLOSY de a colabora cu 
sultanii și partidele politice din 
teritoriile respective.

• 1N CAPITALA Paraguayu
lui au luat sfîrșit duminică lu
crările Conferinței miniștrilor 
de externe latino-americani din 
țările membre ale Asociației 
latino-americane a liberului 
schimb (A.L.A.L.S.) și ale Pieței 
comune din America centrală. 
Potrivit agenției FRANCE PRE
SSE, conferința s-a încheiat 
fără să poată concretiza suges
tiile reuniunii la nivel înalt la
tino-americane de la Punta del 
Este (Uruguay), privind crearea

• PREȘEDINTELE MEXICU
LUI Gustavo Diaz Ordaz, a a- 
nunțat, într-un raport inmînat 
Congresului federal, că toate in
stalațiile necesare Jocurilor O- 
limpice de vară din anul 1968 
„vor fi terminate cu mult îna
intea zilei deschiderii". „Guver
nul mexican — a subliniat pre
ședintele țării — va îndeplini cu 
strictețe toate angajamentele 
luate în ce privește instalațiile 
sportive, găzduirea concurenți- 
lor, arbitrilor, antrenorilor, me
dicilor și ziariștilor și va acor
da toate facilitățile de comuni
cații pină în cele mai îndepăr
tate colțuri ale lumii".

Gustavo Diaz Ordaz a decla
rat că programul manifestărilor 
culturale prezentat de Mexic și 
aprobat deja de Comitetul In
ternațional Olimpic și de toate 
țările membre va permite pa.^ 
ticipanților să strîngă relațiir 
mutuale 
teri mai 
pective.

Trenul viitorului
In laboratoarele U- 

niversității „Meijo" 
din Nagoya se afla 
într-un stadiu foarte 
avansat de studiu 
proiectul construirii 
unui tren fără roți 
care să se deplaseze 
pe role cu viteza su
netului. Un model al 
unui tren asemănător 
„Mach I" a fost deja 
construit recent de 
profesorul Hisanojo 
Ozawa de la Univer
sitatea menționată. 
Pus în funcțiune de 
două motoare de ra-

chetă el a străbătut 
distanța de 300 de 
metri în 1,97 secun
de, ceea ce corespun
de unei viteze de 920 
kilometri pe oră.

După părerea doc
torului Ozawa trenu
rile viitorului vor fi 
acționate de rachete 
și vor alerga pe role 
în locul liniilor de 
cale ferată, ne mai a- 
vînd roti.

El intenționează să- 
și echipeze modelul 
cu trei motoare de 
rachetă care potrivit

datorită unei cunoaA 
bune a culturilor re^

calculelor îl vor de
plasa cu o viteză de 
1180 km/h. în con
cordanță cu rezulta

ntele experiențelor e- 
fectuate profesorul 
Ozawa admite ca un 
tren lung de 220 de 
metri și cu un dia
metru de 6 metri, e- 
chipat cu 4 motoare 
cu reacție va fi ca
pabil să se deplaseze 
cu o viteză de 980 
km/h, transportând 
1 000 de pasageri.

R. S. CEHOSLOVACA. — Construcții noi în centrul miner Kadan din Boemia
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