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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Scurt-circuiteLA TRASEELE TURISTICE
ne

comercială an
SUGERAM!

din

nu

CETĂȚENEASCĂ

popas între 
turistice, 

situație se 
deși sînt

O.N.T.- 
nu nu- 

și or- 
U.T.C. 

de ex-

în rețeaua

DEVA (de la corespondentul nostru).
Obișnuiți să vorbească prin unitatea, de 

măsură a faptelor realizate, siderurgiștii 
hunedoreni înregistrează noi succese în ac
tivitatea lor. La sfârșitul primelor opt luni 
din acest an, siderurgiștii din Hunedoara și 
Călan au adăugat rezultatelor celorlalte co
lective din regiune cifre pe măsura reputa
ției cîștigate, aproape 18 mii tone de o- 
țel, 20 mii tone de fontă, peste 19 mii tone 
de laminate finite peste plan.

Noi obiective siderurgice se alătură con
strucțiilor industriale existente. De curînd, 
au început lucrările unui atelier pentru 
construcții metalice in cadrul căruia vor fi 
confecționate piese de schimb pentru agre
gatele siderurgice, în apropierea căruia se 
va ridica și noua secție pentru forjă.

In fotografie: O nouă șarjă de oțel va 
fi elaborată la Combinatul siderurgic 
Hunedoara.

PRIMELE TONE

SUCEAVA (de 
la coresponden
tul nostru).

La Fabrica de 
zahăr din Buce- 
cea s-au produs 
primele tone de 
zahăr din noua 
recoltă. în ac-, 
tuala campanie 
fabrica de zahăr 
prelucrează cu 
400 tone sfeclă 
mai mult decit 
capacitatea pro
iectată, ca urma
re a înzestrării 
fabricii, in pe
rioada de re- 
mont, cu noi 
mașini și instala
ții. Odată cu 
începerea cam-] 
pantei de fabri
cație, s-a dat tn' 
folosință și o 
nouă magazie 
cu o capacitate 
de înmagazinate 
de 4 000 tonei. 
Magazia este le-l 
gată de vechiul 
spațiu de depo
zitare printr-un 
tunel prin care 
benzi transpor
toare aduc zahă
rul ambalat in 
saci.

ȘCOALA PROFESIONALA

SCOALĂ CU MULTE PROBLE!

SUMAR CE ȘTIM DESPRE

Agenția regională 
de turism O.N.T. 
Carpați organizează 
pentru excursioniști, 
în orașul Ploiești, vi
zite în cartierele noi 
de locuințe și la încă 
alte 2—3 obiective 
industriale. Oare la 
atîta să se reducă 
posibilitățile turisti
ce ale acestui oraș ? 
Nici pe departe. In
ventariem — cu in- 

ă tenție de sugestie — 
fie și numai cîteva 
din monumentele de 
artă și cultură, de 
un interes general, 
care n-ar mai tre
bui, sub nici o for
mă, să fie ocolite de 
itinerariile turistice. 
Biserica domnească 

f „Petru și Pavel" •- 
' construită de Matei
Basarab în anul 1639 
nu face, obișnuit, o-

biect de 
punctele 
Aceeași 
petrece, 
mai puțin anonime, 
cu Muzeul de istorie 
și arhitectură și Mu
zeul petrolului. Dacă 
adăugați apoi farme-

sesc și piese cu ca
racter de unicitate 
(de exemplu, ceasuri
le purtate de Mihail 
Eminescu ori de 
domnitorul Alexan
dru Ion Cuza) tot nu 
am spus prea mult 
despre ceea ce ar
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cui uneia dintre cele 
mai vechi case 
oraș, în care a lost 
instalat muzeul evo
cator al marelui nos
tru dramaturg, I. L. 
Caragiale, ori muzeul 
„Ceasul de-a lungul 
vremurilor" — insta
lat în „Palatul Cul
turii" — unde se gă-

putea oferi 
ul — și 
mai el, ci 
■ganizațiile 
amatorilor
cursii, de istorie 
artă, pe care monu
mentele și 
Ploieștiului 
din belșug.

Dar să

muzeele 
le evocă

părăsim

MANUALUL
UN CONCEPT STATIC?

Calitatea unul manual des
tinat elevilor școlilor profesio
nale se poate aprecia, în esen
ță, după autenticitatea acestu
ia, dacă se situează sau nu la 
nivelul etapei de dezvoltare a 
tehnicii, și, în sfîrșit, prin ju
decata de valoare a manualu
lui.

La baza scrierii oricărui ma
nual stă, după cum se știe, o 
anumită programă școlară. Ju
decind lucrurile după modul 
în care manualele respectă 
programa, sînt de părere 
cele mai multe, din ele 
autentice.

în situarea manualului 
nivelul etapei de dezvoltare a 
tehnicii, aici, în afară de do
rința, de care cred că e ani
mat fiecare autor, ca manualul 
să fie în pas cu ceea ce este 
esențial nou, .intervin proble
me puțin mai spinoase. Se 
cunoaște faptul că în decursul 
anilor, tehnica este în conti
nuă schimbare. Deci și manu
alul este categoric predispus 
la „uzură“. Se pune însă în 
mod firesc întrebarea la ce 
nivel să se reediteze manuale
le pentru școlile profesionale, 
pentru ca muncitorul pe care-1 
pregătim să fie în permanență 
la curent cu tot ce e nou în 
specialitatea sa ?

îndatorirea de a-și pune e- 
levii în curent cu tot ce a nou. 
de a le aduce la cunoștință 
schimbările care intervin în 
construcția și mînuirea unor 
utilaje, în procesele tehnologi
ce revine în mod deosebit o- 
mului de la catedră, profeso
rului. Pentru aceasta însă, tre
buie să fie, în primul rînd, el 
în contact cu tot ce a apărut 
nou, să indice spre consultare 
elevilor materialul bibliogra
fic corespunzător nivelului lor 
de înțelegere. De aceea, deși 
ideal ar fi ca un manual să 
fie reeditat și adaptat anual la 
problemele de tehnică nouă 
ce au apărut, aici, intervine

că 
sînt

Ia

• Reeditarea nu este o problemă pur

• Lăcătușii pot avea 

un singur manual, nu zece • Opinii cu 

privire la îmbunătățirea programei

administrativă

însă factorul economic de ca
re trebuie să se țină seama.

Sînt de părere că revizuirea, 
modernizarea manualelor să 
se facă la un interval mult 
mai mic decit se face in pre
zent (acest interval fiind eu 
atit mar scurt cit cit noutățile 
ce apar in acel domeniu sini 
mai multe) si itr niri un cat 
să nu depășească 4—5 uni.
Lucrurile nu trebuie, evident, 

aplicate aidoma peste tot în 
cadrul școlilor profesionale se 
pregătesc cadre pentru mai 
multe meserii. La unele din 
ele nu survin‘schimbări spec
taculoase de la an fa an. Să 
iau, de exemplu, meseria de 
turnător, forjor și chiar lăcă
tuș. Cărțile de tehnologia me
seriei respective se editează 
într-un tiraj mai mic ți ar fi 
intr-adevăr neeconomicos da
că perioada de reeditare a a- 
cestora ar fi egală cu a alto
ra. Dar sînt meserii care se 
modifică rapid (de exemplu, 
cea de operator chimist, care 
lucrează Ia masele plastice).

Referindu-mă la manuale, 
aș vrea să ridic și problema 
existenței mai multor cărți 
pentru aceeași meserie. Edi
tarea lor, nu este cu nimic 
justificată. în domeniul lăcă- 
tușeriei, de pildă, domeniu pe 
care-1 cunosc mai îndeaproa-

Ing. I. CHIBIȚA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ploieștiul și să 
îndreptăm spre îm
prejurimile sale. Să 
ne oprim, de pildă la 
Tîrgșorul Vechi. 
Aici la o distanță de 
10—15 minute cu au
tocarul — e deschis 
un mare șantier ar
heologic. Au fost 
descoperite urmele 
unei case domnești, 
a lui Matei Basarab. 
Lucrările de pe șan
tier ar putea consti
tui motivul unui po
pas emoționant și e- 
ducativ în calea ti- ’ 
nerilor, a celorlalți 
excursioniști, iubi
tori de drumeții, 
dacă O.N.T.-ul s-ar 
hotărî să se oprească

I. TEOHARIDE
C. PRIESCU
(Continuare 

în pag. a III-a)

/

Piinea așteaptă cuptoare
Anchetă fulger Ia autogara 

de călători și în gară : „De ce 
vă aprovizionați din oraș ?“ 
Alegem interlocutorii dintre 
pasagerii împovărați de saco
șe cu legume și fructe, pîine, 
ulei, zahăr, vin etc.

— De două săptămîni 
s-a mai adus pîine în sat. Nu 
sînt conserve, drojdie la 
n-am mai văzut de un an la 
perativă. Nu există țuică, li
chior, vin, ulei la sticle. L-am 
mai luat noi la rost pe tova-

litră 
coo-

O lucrare de rtricti actualitate ți de mare urgență — arăturile
Foto: ’AGERPRES

Cote înalte la Porțile de Fier

Foto: AGERPRES

Tovarășului TODOR JTVKOV.
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă 
transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării 
Populare și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, poporului prieten bulgar un salut frățesc și felicitări cor
diale cu prilejul celei de a XXîII-a aniversări a victoriei revolu
ției socialiste în Bulgaria.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările remar
cabile obținute în anii construcției socialiste de harnicul popor 
bulgar, sub conducerea partidului său comunist, în dezvoltarea 
economiei, înflorirea științei și culturii, creșterea nivelului său 
de trai

Ne exprimăm convingerea că prietenia româno-bulgară, cu 
adinei rădăcini în trecutul de luptă al popoarelor noastre, cola
borarea multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor 
dezvolta cu succes și în viitor, pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, spre binele popoarelor român și 
bulgar, al unității sistemului socialist mondial și mișcării co
muniste Internaționale, în interesul cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Cu ocazia acestei mari sărbători, vă urăm dumneavoastră, 
dragi tovarăși, poporului frate bulgar, noi succese în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Bulgar 
pe calea desăvîrșirii socialismului în patria dumneavoastră.

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă 
transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, Cabinetului de Miniștri al Republicii Popu
lare Democrate Coreene și poporului coreean un salut frățesc 
și calde felicitări cu prilejul celei de-a XIX-a aniversări a creării 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură din toată inima de 
realizările de seamă dobîr.di'e de poporul frate coreean, sub 
conducerea Partidului Muncii din Coreea, în făurirea industriei 
socialiste, creșterea producției agricole, dezvoltarea învățămîn- 
tului, științei și culturii, ridicarea bunăstării sale.

De ziua marii dumneavoastră sărbători vă adresăm dumnea
voastră și poporului coreean urări de noi și însemnate succese 
în construirea socialismului și în lupta pentru realizarea țelului 
nobil — reunificarea pașnică și democratică a patriei.

Sîntem încredințați că prietenia și colaborarea frățească din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, clădite pe temelia trainică a internaționa
lismului socialist, se vor dezvolta și în viitor, spre binele ambe
lor noastre popoare, al unității țărilor socialiste, mișcării comu
niste internaționale și întregului front antiimperialist, în inte
resul cauzei socialismului și păcii în lume.

rășul Stere, președintele coope
rativei dar. (Iancu Dumitru, 
stungar Uzina „1 Mai" sat 
Predești, comuna Tinosu).

— Sînt în concediu, am 
venit să iau pîine. In comu
nă există un singur chioșc 
pentru Albești, Paleologu, Va- 
du Părului, Muru. Se aduce 
pîine de două ori pe săptă- 
mînă de la Urlați. Dar nu a- 
pucăm să luăm. (Munteanu 
Nicolae frezor, Uzinele „1 Mai" 
comuna Albești).

— Uite maică, 
mîinile cărînd. Nu ____
chioșc pentru zarzavat. Anul 
trecut mai veneau de la o coo
perativa agricolă de producție 
vecină zarzavaturi. (Țilă Gh. Ma
ria, comuna Tăișani),

— Nici la noi la Filipești 
de Tîrg nu se vînd zarzava
turi.

Necula Lepădata și 
Iancu, din 
ne invită să 
nea care se 
mună.

—- Pămînt, 
plumb după o zi.

Sandu Niculae, __ ______
Palanca, are aceleași obiecții: 
„după o zi nu se poate mîn- 
ca“.

Ne oprim aici. Fără îndo
ială, nu este vorba de o co
incidență. Pe același ton co
mun, mulți locuitori ai regiunii 
Ploiești ne-au semnalat lipsa de 
interes în aprovizionarea comu
nelor cu pîine, cu produse 
deTpanificație.

U.R.C.C. și-a propuș pen-> 
tru anul acesta -----*—■
două brutării 
Șirria și Ciorani. 
tergiversează. în _ __
două (a căror documentație 
nu este însă contractată cu 
proiectanții). Și, în același 
ritm de melc, mai sînt pre
văzute pînă în 1970 încă patru.

Mai îndrăznețe în proiec
te, cooperativele agricole de pro
ducție din regiune și-au propus 
construirea a 15 brutării. Aflăm 
însă că „nu sînt încă reglementa
te unele probleme legate de a- 
cordarea creditelor necesare exe
cuției". Deci, pînă la rumenirea 
pîinii, mai sînt de copt reglemen
tări.

îmi rup 
există un

1 Ivan 
Tinosu,comuna __,

gustăm din pîi- 
distribuie în co-

nu alta. Acră,

din Buda

construirea a 
în comunele

Lucrările 
1968 alte

VIORICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului 
de Stat al. Republicii 
Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului 

Comunist Român
ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România.

Centenarul școlii 
din Glodeanu- 

Siliștea
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
Recent, la Glodeanu—Siliștea, 

în raionul Mizil, a fost sărbătorit 
centenarul școlii generale de 
8 ani din localitate. Virgil Ma- 
nolache — directorul acestei 
școli — în fața a sute de parti
cipant la sărbătoare a făcut o 
expunere, arătînd că școala da
tează de la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea, fiind atunci deschisă 
pe seama și cheltuiala locuitorilor 
săi, dornici de învățătură și lu
mină. în 1867, tot prin contribu
ția sătenilor a fost deschis un lo
cal propriu, mobilat și înzestrat 
cu material didactic. Atunci, 
școala avea un singur învățător 
calificat plătit de săteni.

Astăzi, aici există trei localuri 
de școală, 20 de cadre didactice 
calificate, posibilități materiale 
și laboratoare din cele mai mo
derne.
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VIITORII UTECIȘTI? EXPOZIȚII CARTEA
Mulți tineri merg la secretarii 
\anizațiilor de bază U.T.C. și 
exprimă dorința de a fi pri- 

ți în U.T.C. Avînd, cum e și 
?sc, nivele diferite de cultură 
ierală, de educație, au totuși 
nună această vie și plenară 
-ință de a face parte din ma- 
? detașament al tineretului or- 
lizat, de a munci și a-și simți 
erii alături de cei mai tineri 

entuziaști fii ai poporului, 
sta de aur le conferă bucurii 
nu trebuie trăite de unul sin- 
•, pasiuni ce trebuie stimulate 
luminate în permanență, răs- 
icleri cărora trebuie să le facă 
i. Deci drumul spre organi- 
ia U.T.C. e un drum firesc și 
esar de străbătut.
Ja aceastâ legitimă dorință a 
irului, secretarul organizației 

bază și membrii biroului 
î primii în măsură să răs- 
ulă. Ei sint cei care, din a- 
f moment, au datoria să-l tn- 
me pe tînăr, să-i călăuzească 
ii clipă de clipă. Dar de la 
astă adeziune verbală ți pînă 
idunarea generală de primire 
rîndurile organizației U.T.C. 
întinde așa numita perioadă 
pregătire a tinărului pentru 

'event utecist.
- Nefructificarea acestei pe- 
ide de pregătire ne spune tov. 
rin Stoian, secretar al Comi- 
ilui regional Galați al U.T.C. 
ine cauza multor greutăți în 
^plinirea de către proaspătul 
tist a unor sarcini, aș zice, 
nentare. în unele organizații 
lățirea tinărului se desfășoară 
nai, ca să fie. Secretarul orga- 
iției de bază ii dă tinărului 
utul, îi precizează ce trebuie 
știe neapărat (sarcinile ți ta- 
iririle) apoi îi spune cîteva 
inte despre alte lucruri ți cu 
t — basta.
a o exemplificare a odor spuse 
tovarășul Marin Stoian tint 

' constatate de noi, a doua zi 
ă această convorbire, într-una 
organizațiile de bază U.T.C. 
Galați.
Se trece la punctul al doilea 
ordinai de zi: primirea In 
'.C. a unui tînăr. Tovarășul 
i Petrică, secretar al unei 
mizații de bază U.T.C. de la 
oa mecanică din Galați, d- 
3 adeziunea. Urmează apoi 
uții și întrebări. Din adezi- 
reiese că tinărul Vasile Ionel, 

17 ani este încadrat In uzină 
) lună, are 6 clase. Deci, a In- 
upt școala generală. Nu a fost 
tier. Dar nici din discuțiile 
r înscriși la cuvint, nici din 
•ele tovarășului secretar nu 
? motivele care au determinat 
istă întrerupere precum ți 
rimirea lui în organizația de 
'■ieri pe timpul școlarizării. II 
?băm pe tovarășul secretar în 
! special. începe să presa
ți. Despre trăsăturile de ca- 
zr, despre comportarea tină- 
i Vasile Ionel în societate, în 
ilie, la locul de muncă se știu 
n foarte, foarte puține lu- 
i. Și ceea ce e mai grav e 
ul că un membru al biroului 
nizației de bază, anume 
hă Drăgoi, locuiește pe a- 
și stradă cu Vasile Ionel, 
în afară de faptul că acest 
' și-a întrerupt studiile, că nu 
st pionier, nu poate să spună 
t că „a observat că Vasile 
l nu prea salută pe cei bă- 

Deci și el îl cunoaște „din 
re".
mte acestea denotă că pe- 
la de pregătire prevăzută 
ițea primirii în organizația 
C. a fost privită superficial, 
u a fost cu nimic fructificată, 
însă și o altă situație re- 

tituită cu ajutorul tovarășului 
ie Petrescu, secretar al co
tului orășenesc Hunedoara 
.T.C.
'du cîteva ore înainte de ter- 
rea programului, Constantin 
ină, secretarul organizației 
C. de la șantierul 4, lotul 1, 
t.M. merge la locul de muncă 
nerilor Nicolae Sturz și Ioan 
încă.
Vreți să intrați în organiza- 

J.T.C. ? îi întreabă dînsuL
Da, vrem.
Uite aici două adeziuni, 

pletați-le /
O clipă. Dați-ne un stilou! 
Vă primim chiar în aduna- 
generală de azi. Cit voi 

oletați adeziunile, eu vă spun 
rebuie și știți.
, într-adevăr, în fugă, secre- 

organizației de baza le 
e cîteva sarcini și îndatoriri 
e vor reveni, ca uteciști. 
? cîteva ore tinerii res- 
îof sînt primiți în organi- 

U.T.C. Perioada de pregă- 
e complet ignorată. Ba mai 
, procedeul folosit de susnu- 
l secretar seamănă crunt a 
ie de joc. Iar tovarășii de la 
Itetul U.T.C. al I.C.S.M., 
rășii secretari ai Comitetului 
mese Hunedoara al UT.C.
mulțumit doar să consem- 
faptul.

im va munci organizația 
C cu acești tineri atîta timp 
m-i cunoaște, nu le știe for- 
pcsluniie, nivelul de cultură 

trală, viața lor ? Va putea bi- 
organizației de bază U.T.C.

3 încredințeze sarcini pe po- 
i lor, să le îndrume pașii spre 
nite activități, pe anumite 
să preîntâmpine greșelile lor, 
acă într-adevăr muncă de e- 
iție, să nu întâmpine greu- 
din partea lor ? Atîta timp 

iceastă perioadă de pregătite

este privită în mod superficial 
sau complet ignorată, răspunsul 
este categoric nu. Ceea ce nu vor 
sau nu pot să facă la început, la 
timpul potrivit, vor fi nevoiți să 
facă mai tirziu, dar cu mult mai 
greu. Acest mod de a înțelege 
exercitarea atribuțiunilor lor de 
către unii secretari ai organiza
țiilor de bază U.T.C., dovedește

VIAȚA DE

ORGANIZAȚIE

cinecluburi. Realizările lor, cu 
excepția cîtorva, sînt timide, ne- 
putîndu-se declara o contribuție 
la fondul cinematecii naționale și 
mai puțin mondiale. Mai mult: 
organizarea cinecluburilor nu a 
avut la bază întotdeauna indica
ții obiective, recomandîndu-se ca 
acestea să ia ființă și să funcțio
neze pe lîngă uzine mari și nu 
pe lîngă întreprinderi sau institu
ții unde existau nuclee de foto
amatori și specialiști în domeniul 
acestei arte. Edificator este exem
plul din Sibiu, unde aparatul 
(camera) de luat vederi s-a re
partizat Clubului sindical al Uzi
nei Independența, care nu are 
un cerc de fotoamatori cu tradi
ție, în loc să se fi dotat cercul 
de fotoamatori de la întreprinde
rea Poligrafică, unde realizările 
au dovedit pricepere și entu
ziasm. Mai mult, din trimestr.il 
I al anului, de cînd a sosit apa
ratul și pînă în prezent, cineclu- 
bul nu a luat ființă din nenumă
rate motive obiective și subiec
tive, ultimele fiind în majoritate.

Un alt caz este cel de la Uzi
na Tractorul Brașov, unde cine- 
clubul a achiziționat m aparat 
de tip mai vechi, simplu, Pail- 
lard. Totuși, aci s-au realizat pe
licule mai bune, expresive, ro
dind scene interesante din viata 
uzinei. Aceasta se datorește en
tuziasmului atît al responsabilu
lui cît și al membrilor cineclubu- 
lui. Achiziția, în cele două exem
ple, a unei aparaturi învechite, 
cu rază îngrădită de activitate, 
este o consecință a lipsei de do
cumentare, în cunoașterea ele
mentară a tipurilor indicate ace
stui domeniu. Este evident că 
același lucru se poate constata la 
majoritatea cinecluburilor, deoa
rece nu există posibilitatea cu
noașterii celor peste 500 tipuri și 
modele ale camerelor de luat ve
deri, cu pelicula îngustă, destina
te amatorilor. Este de la sine în
țeles că necunoașterea deplină a 
celor mai modeme și eficace 
aparaturi atrage după sine și ne
cunoașterea peliculelor indicate 
pentru diversitatea mare a genu
rilor de filme. Mai puțin sînt cu
noscute calitățile și caracteristi
cile peliculelor ortocromatice, 
pancromatice, infracromatice, co
lor. etc.

Față de această situație, natu
ral că producția de filme a cine
cluburilor trebuie susținută și 
îndrumată îndeaproape. Necesi
tatea cunoașterii tehnicii desene
lor animate, a trucajelor, a ilumi
nării, a contrastelor, scenariului 
etc., este imperioasă pentru ob
ținerea unor filme bune. Develo
parea, copierea, pregătirea băi
lor, montajul, sincronizarea pri
zei de sunet, titrarea, expouome- 
tria, sînt capitole ce nu pot fi 
excluse din cinematografia ama
toare, și ele trebuie aprofundate 
ca atare.

Literatura de specialitate lip
sește aproape cu desăvîrșire și 
încercările unor cineaști autori 
nu au găsit înțelegere Ia condu
cerile editurilor. O singură carte 
editată în 1937 în colecția Biblio
tecii pentru toți, aparținînd Dr.- 
ului S. S. Bainglass, tratează teh
nic, ca știință popularizată, filmul 
sonor. Această lacună se observă 
și în literatura tehnică și a altor 
domenii, exemplu cea electroni
că, unde amatorii, pionierii și ti
neretul greu găsesc broșuri Ia 
nivelul lor, cu scheme aplicative 
și bine explicate și redate.

In documentarea și informarea 
cineaștilor amatori, cartea este 
mijlocul oel mai rapid în trata
rea problemelor ce se ivesc Ia 
turnarea unui film.

In concluzie, cred că este De
ces ar ca la îndemîna cineamato- 
rilor să se găsească manuale, re
viste, îndrumătoare, cerințe reali
zabile prin înființarea, în cadrul 
unei edituri, a unei secții specia
lizate care în mod ordonat să-și 
întocmească un plan editorial.

Ing. ILIE GH. IONESCU 
directorul lectoratului tehnic 

Sibiu

PITEȘTtNt rtatea concretă) pentru ca primi
rea în organizația U.T.C. să aibă 
loc într-un cadru de deplină edi
ficare, pentru ca, odată confirmat 
ca utecist, să se știe din timp asu
pra căror laturi ale caracterului 
tinărului, ale personalității sale 
organizația U.T.C. să-și aibă pri
virile ațintite. Aceasta înseamnă 
adevărata cunoaștere a unui om, 
singura capabilă să preîntîmpine 
eventualele „surprize" de mai 
tirziu. Perioada de pregătire tre
buie să însemne în același timp 
și o atentă verificare, pe care or
ganele U.T.C. sînt datoare s-o 
desfășoare urmărind modul în 
care răspunde tinărul solicitărilor 
organizației și îndrumîndu-1 a- 
colo unde are nevoie de sprijin. 
După cum ne relatau mai mulțt 
interlocutori, în prezent primirea 
în U.T.C. este considerată mai 
curind începutul, decît continua
rea firească a unei pregătiri an
terioare^ Printr-o antrenare rit
mică la sarcinile de organizație 
și prin urmărirea îndeplinirii lor, 
optica se modifici esențial: pri
mirea în rindul membrii--r U.T.C. 
devine in mod necesar punctul 
culminant, momentul de cirf 
care încununează un ți* de efor
turi susținute. Calitatea de mem
bru al U.T.C. este vn trii-u cere 
trebuie cucerit.

CINEASTULUIPITEȘTI (dt la co
respondentul nostru).

In cadrul celei de a 
doua expoziții pe țară. 
Uniunea Generală a 
Sindicatelor ți Consiliul 
local Pitești, a organi
zat în sala Palatului 
Culturii din localitate 
o expoziție a cercurilor 
de fotoamatori. Predo
mină aspecte ale mun
cii desfășurată pe ma
rile șantiere ale regiu
nii, obiective industria
le, monumente istorice.

Intr-o altă expose, 
Muzeul regional pre
zintă pe tinărul Sorin 
Hfozenvtu, cișngătomil 

triencsele repuCbcaae 
de artă plettăed ți per- 
ticspent la •

AMATOR
In manifestul celor șapte arte, 

Riciardo Canudo, critic și teore
tician al artei cinematografice, 
scria :

„Indiferent de concepții, teo
ria celor șapte arte a c'iștigat re
pede teren și se răspîndește în 
lumea întreagă. In confuzia tota
lă de genuri și idei, ea a adus 
semnificația unui izvor regăsit. 
Nu mă fălesc cu această desco
perire ; orice teorie comportă 
descoperirea principiului care o 
guvernează. Ii constat doar răs
pândirea ; așa cum, afirmînd-o, 
i-am constatat și necesitatea**.

Este un adevăr că procesul 
fotografic folosit în cinematogra
fia modernă constituie un șir 
lung de descoperiri și cunoașteri 
cu rădăcini adinei în trecutul 
milenar. De la prima fotografie 
rudimentară, obținută în prima

ros CHIKTC
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o intolerabilă comoditate ți este 
foarte dăunător.

E necesar ca perioada de pre
gătire să fie repusă în drepturile 
ei. In acest timp, membrii birou
lui organizației de bază, în frunte 
cu secretarul, să se străduiască 
să-l cunoască cft mai bine pe 
cel ce a solicitat primirea în 
U.T.C., să determine calitățile și 
mai ales unele minusuri ale tâ
nărului respectiv, să-i cunoască 
prietenii, familia și momentele 
cele mai semnificative din viață. 
Trebuie toate acestea (detun 
de antrenarea tinărului la activi-

Derpre modă se serte 
noi. Presa noastră — 
poate de recifele ieuen 

cenM mcJa p -op».' h 
ar deran.3 âad cititoh 
adepta, nu « 
voie de o mfi 
dramare.

Tot greul educepe. o 
tare rămine deci W «pew p» 
umerii celor doud wr,», de 
modă, Jiodem- ■edest de Ur- 
nigerul Induetrie. tțoeee 0 
^Mada" iețarț-rund VCSCOM- 
u!ui . cere eper o deti cu *^cere

ț. cucme, cu o buaei de eme. 
Dar doct «Ur, • 0
zum, ne dtm eeeme ci ruaeuie 
ecettee ioeme maz* 
calați <■ nzgmrf «memi
praei de citre ceideeenui o^e~ 
nuii. E de tufeie.: o mned 
ecumod le». de r^nai me~ 
doli^rte nu frmwi iw'frr^0e 
obiect de exun^eturd dectt cen
tru cei profeiioael interaefi I» 
ttudiem ei. Amicr. eie cor R 
rârțaite in minutele de neribd^- 
tocre tfteplae dinauuee probei 
le croitor, aor fi nrmnhnfe ia e- 
leeerec creanui undei; da- ori- 
citi bunJcotnU er ama 0 rw 
SA? comunicare nu poate du
ce la acea temeinică educație 
vestimentară de care vorbeam.
Sau, în orice caz, nu este îndea
juns pentru a forma bunul gust 
atît de necesar ambianței, deco
rului cotidian al existenței noas
tre.

„Modemul" și „Moda" fac, 
deci, ceea ce pot. Și, mai ales, 
cum pot. Dacă rîndurile acestea 
ar fi fost scrise acum dțiva ani, 
ele ar fi fost desigur mult mai 
amare, pentru că vreme îndelun
gată revistele noastre de modă 
au ocolit fantezia creatoare. Exis
ta — și din păcate, mai persistă 
încă — concepția după care fata 
de pe jurnal trebuie să o repre
zinte întocmai pe fata de pe stra
dă. E aici o mică eroare : mane
chinul trebuie să aducă un tip 
stilizat, de frumusețe, un arhetip 
dacă vreți, care să concentreze 
gustul epocii și să-l exprime.

Manechinele trebuie să aibă 
silueta adecvată modei pe care o 
prezintă. Or, deși în general fe
mei frumoase, unele din mane-

rtfarff sdrucMf, oirora tasoareU 
ți perdnale le sect puroi H roi- 
dență iaLo^rmele cișrigcu bi ca- 
con;a de Is Za afara c4-
•orru manochuse mai marte, oare 
nu se intimidează ia fața apara
tului, con au mișcâri dezinvolte 
ți pozițri eleganu, au apărut ci- 
teva noi tinere care ^xneazi" 
artificial, purundu-și falnic mina 
în șold, pricind extatic spre ce
ruri, zîmoind „luminos" sau aro
gant (vezi „Moda"). E cina stin- 
găciei lor, dar ți a fotografilor: 
deși se semnează și o regie a po
zelor, aceasta se dovedește ade
sea destul de vitregă cu mane
chinele, scoțîndu-le citeodată, 
parcă cu perfidie, in relief micile 
cusururi ți nu marile calități.

Pe această plinuță „osatură" 
vie, care sînt manechinele, revis
tele prezintă creațiile vestimen
tare ale industriei și cooperației 
noastre. Ni se pare, în continuare, 
mai bună, dovedind un gust mai 
ales și un simț mai autentic al 
noului, revista „Modern" (deși — 
și ne simțim obligați să o spunem 
chiar de acum, acest ultim nu
măr al „Modei" este incontestabil 
superior anterioarelor). Nucleul 
de creație de la F.C.T. „Bucu-

D© efteva săptămîni ziarul nostru publică articole, răspunsuri 

re ferit oaie la ancheta despre viața cinecluburilor.
Cum problema rămîne deschisă, în numărul de față găzduim 

articolul tovarășului inginer ILIE IONESCU, considerînd că pro- 

care le face cu acest prilej sînt demne în primul rînd 

Centralei editurilor și difuzării cărții, for care poate 

de pe acum, în faza pregătitoare a planurilor editoria- 

anui 1968, apariția unei colecții pentru cinecluburi.

A

OFERÂ
facxlă, concepția rămîne uneori 
crcMoriceascâ: adică încărcată 
muții cu amănunte neinspirate 
(vezi cele două imense catarame 
de mărgele de pe bustul ți poa
lele unei rochii, amplele mined 
chimono, butonafele ți croielile 
asimetrice); sau mărturisește o 
preferință vizibilă pentru un soi 
de eleganță prețioasă, provincială 
(vezi rochiile de casă și vreo două 
din cele de seară). Cînd nu vor 
însă cu orice preț să fie originale 
ți complicate, creațiile din 
„Moda" (mai ales unele din ta- 
ioare, pardesie, costume sport) 
Unt excelente ca linie, concepție, 
execuție.

Dar și o revistă și cealaltă sint 
foarte zgircite cu scrisul. E ade
vărat că moda e în primul rind o 
artă vizuală, o artă a imaginilor; 
dar oare niște comentarii explica
tive ale tendințelor și logicii mo
dei actuale, ale evoluției modei 
în lume, ar fi fost de prisos în 
aceste două mari și late reviste 
de specialitate care trebuie să 
potolească setea de frumos vesti
mentar a acelei jumătăți din 
populația țării căreia i se zice 
„sexul frumos" ?

SANDA FAUR

pentm valo
rificarea legumelor și 
fructelor a laat mâ- 
wri pentru o mai 
bună deservire a 
populației in ceea ce 
privește aproviziona
rea de iarnă. Față de 
35 de centre cite 
existau in anul tre
cut, In prezent vor fi 
42 de centre cu des
facerea produselor la 
domiciliu. Pentru a 
«e evita cozile in a-

cest sezon, s-a extins 
sistemul de comenzi 
prealabile pentru de
servire. In același 
scop, importante can
tități de cartofi, 
ceapă, mere etc. vor 
fi ambalate sortate, 
și cîntărite în saci de 
plasă.

S-au stabilit, toto
dată măsuri pentru 
plantarea legumelor 
tîrzii în folii de po
lietilenă, favorizîn- 
du-se astfel continui
tatea aprovizionării 
cu legume proaspete 
și în trimestrul IV.

azi, s-au perindat: stroboscopul 
lui Stampfer, zootoscopul lui 
Homer, phenakistiscopul lui Pla
teau și cronofotograful lui Marey, 
asemănător cinematografului de 
azi fiind cel al fraților Lumidre. 
Primele pelicule cinematografice, 
de scurt metraj, se datoresc ama
torilor, de aceea în pas cu dez
voltarea cinematografiei profesio
nale s-a dezvoltat și cea amatoa
re, rezervîndu-se celei din urmă 
pelicule șpeciale de 8—15 mm.

In mod curent, azi, cinemato
grafia profesională folosește sec
vențe înregistrate pe pelicula de 
amatori, deoarece așa cum afirma 
renumitul cineast Julien Duvi- 
Tri-r. urmele din cele mai ecnotio- 
iix2te. inedite, senzaționale și 
documentate pelicule se datoresc 
amator-lor, cinemateca mondială 
deținînd nenumărate exemple.

Față de realizările de peste 
hotare ale amatorilor, Ia noi se 
pare că nu reușim să ieșim din 
forma „în fașe", această perioa
dă prelungindu-se nejustifioat. 
De aceea luarea în discuție de 
presă a acestei probleme este le
gitimă și îndreptățită.

Poporul nostru are tradiții, 
folclor, valori artistice importan
te, este viguros în creații, de a- 
ceea studierea și conservarea a- 
cestora fac parte din datoria 
noastră. De asemenea, consem
narea în imagini a evenimente
lor din viața uzinelor, de pe o- 
goare, din viața de toate zilele, 
din preocupările și realizările ti
neretului este adecvată cinemato
grafiei amatoare. Contribuția la 
cea de a șaptea artă a cinemato
grafiei amatoare nu este la nive
lul posibilităților, aceasta datorîn- 
du-se în mare parte lipsei de în
drumare, informare și documen
tare a cineaștilor constitui# în 
diverse forme sindicale, studen
țești, uzinale sau de pionieri —

— Autorizații de cons
truire, terenuri, dăm ori- 
cind — ne asigura vice
președintele sfatului popu
lar regional, tov. Chircu 
Panait.

— La Banca de inve
stiții exista create toate 
condițiile în vederea obți
nerii creditelor de către 
organizațiile cooperativei 
de consum. (Nicolae Rus- 
nac. directorul sucursalei 
regionale Ploiești a Băncii 
de

se afla im
pedimentul tovarăși de la 
U.R.C.C.? Vă rugăm să 
ne răspundeți nouă și prin 
noi miilor de călători care 
se ostenesc să transporte 
în sate sacoșele încărcate 
cu pîine.

Cine dictează

cifrele de plani

REALITATEA

SAU BIROUL ?

Magazinul universal din 
Valea Călugărească. Spații 
largi de etalare a mărfu
rilor, mobilier modern. 
Comerț mai puțin modem. 
Paradoxurile se întîlnesc 
în rafturi : nici un litru de 
vin cu toate că treci strada 
și pășești pe domeniul In
stitutului hortiviticol, re
numit în toată țara. In 
schimb găsești șampanie 
„Zarea", 80 kg salam de 
Sibiu, nici un gram de pa
rizer.

— Mi-am făcut planul
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— ne argumentează Gheor- 
ghe Stan, responsabilul 
magazinului.

Dar ce fel de plan ? 
Cînd din magazin lipsesc 
confecțiile pentru copii, 
pantofi bărbătești nu s-au 
mai adus de două luni, 
sortimentul de tricotaje și 
țesături este sărac, obiecte 
de uz casnic de folosință 
îndelungată lipsesc ?

— Aicea este marea 
anomalie : nivelul necores-

partamentul valorificării 
legumelor și fructelor (plus 
11 585 000 lei) etc prezintă 
creșteri substanțiale la 
desfaceri față de planul 
atribuit. De ce ? Pentru 
că planul, împărțit de or
ganele centrale, nu cores
punde necesităților din re
giune.

Centrocoopul primește 
un plan minim, ușor de 
realizat și, de aici, lipsa 
de interes a gestionarilor de

punzător al așezării pla
nului de desfacere pe sis
teme comerciale — ne 
spune directorul Direcției 
comerciale a regiunii, tova
rășul Mircea Jiga. Pe pri
mele șapte luni ale acestui 
an Situația realizării pla
nului (100,8 la sută) este 
mult diferențiată pe sis
teme comerciale. Astfel, în 
timp ce unitățile subordo
nate M.C.I. înregistrează 
importante nerealizări (mi
nus 51 674 000 lei), unită
țile aparținînd Centrocoop 
(plus 37 000 000 lei). De-

a se aproviziona cu tot 
sortimentul minimal. A- 
ceasta în timp ce puterea 
de cumpărare a populației 
din mediul rural a crescut 
(plățile efectuate de Banca 
Națională în perioada 1 
ianuarie — 31 iulie au de
pășit cu 29 400 000 lei). De 
trei ani propunem ca pla
nul circulației mărfurilor să 
fie un atribut al Sfatului 
popular regional, care să 
țină seama de specificul 
cererii de mărfuri în me
diile urban și rural.
Ni s-a răspuns că nu-i

oportun. Și, astfel, noi con
ducem în ghilimele acti
vitatea comercială, fiind 
de fapt mai mult organ de 
înregistrare.

— E într-adevăr, o gre
șeală care întîrzie să fie 
retractată —este și păre
rea tovarășului vice preșe
dinte al Sfatului popular 
al regiunii Ploiești, tov. 
Panait Chircu. Astfel, se 
trăiește sub impresia cifre
lor din plan nu a nevoilor 
populației. Se irosește pre
țios timp social cu naveta 
după cumpărături, influen- 
țînd neg-'tiv și asupra rea
lizării cîștigurilor lucrăto
rilor din unitățile subordo
nate M.C.I., sistem de sala
rizare în acord direct pro
porțional cu volumul des
facerilor.

Cumpărătorii din me
diul rural ne-au semnalat 
și alte deficiențe care-i 
obligă să se deplaseze la 
oraș :

• Slaba organizare a co
merțului cu confecții, ar
ticole de folosință îndelun
gată, articole mărunte de 
uz casnic și gospodăresc.

• Lipsa unităților de 
prestări de serviciu. Aflăm 
că în 83 de localități din 
regiune nu există nici o 
secție. în timp ce în ora
șul Ploiești magazinele 
cooperativei meșteșugărești 
fac concurența unităților 
comerțului de stat. Dar 
despre acesta într-un viitor 
material.

Credem că este util un 
studiu care să stabilească 
profilul și sortimentele pe 
care cooperația trebuie să 
le desfacă și mai ales 
accentuînd și sarcina ei 
principală : prestațiile.

trimestr.il


>

Sîmbătă dimineața, s-a îna
poiat de la Belgrad delegația 
economică guvernamentală ro
mână, condusă de Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Delegația a 
participat la întâlnirea reprezen
tanților unor țări socialiste euro
pene unde a fost efectuat un 
schimb de păreri și informații 
privind dezvoltarea relațiilor e- 
conomice cu statele arabe.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost prezenți Roman Moldo
van, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentanți al

Auconducerii unor ministere, 
fost de față Iakșa Petrici, amba
sadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, membri ai ambasada.

La gara Dunav din Belgrad, 
delegația a fost condusă de Kira 
Gligorov, vicepreședinte al Ve- 
cei Executive Federale, Mustafa 
Săbiei, membru al Vecei Execu
tive Federale» precum și de re
prezentanți ai Secretariatului de 
stat pentru afacerile externe. A 
fost de față ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Aurel Mălnășan.

MEMENTO ENESCIAN
Continuînd drumurile „Arca- 

de“-lor și „Monumentum“-ului, 
Aurel Stroe scrutează adîncuri 
sonore, modelînd universuri pli
ne de inedit, deschizătoare de noi 
orizonturi.

încercând să redea evoluția 
psihologiei personagiilor princi
pale ale dramei lui Sofocle la 
„Oedip la Colona“, Stroe creea
ză cîteva momente emoțio
nante înainte de toate prin sim
plitatea lor.

percuție ne-au dimensionat va
lorile cu totul deosebite ale crea
ției lui Liviu Glodeanu. Cele 7 
invențiuni căutând fiecare din ele 
noi formule instrumentale trasea
ză un arc sonor pe care-1 as
culți cu interes crescînd. Mo
mente notabile ni s-au părut 
Lento-ul care cultivă interesante 
constraste de culori și Allegro-ul 
final făurit pe baza alternării 
nor segmente egale, simetric 
unduite.

O distribuție
strălucită

u- 
o-

VALORI ROMÂNEȘTI

Asistînd la un foarte bun 
spectacol cu ..Bărbierul din Se
villa", ne întrebam, urmărind 
jocul si cîntul interpretilor de 
primă mînă. în frunte cu Geor
ge Niculescu-Basu. care 
..schimbul 
sul ni l-a 
urmă, un 
lente care 
am putut ______
mult, la spectacolul de 
seara — la o sudură, un echili
bru sl o dezinvoltură scenică.

_______  ___ va fi 
de mîine“ ? Răspuh- 
dat. în vremea din 
buchet de tinere ta- 
au ajuns — așa cum 
constata, odată mai 

vineri

ce au solicitat toată admirația.
în Figaro. Nicolae Herlea a 

adus vocea sa generoasă, cati
felată. caldă, prezenta sa sce
nică vie și sigură. Magda Ian- 
culescu a realizat o Rosină spi
rituală. fină, fără exagerări, iar 
în marea arie (act II) a făcut o 
minunată demonstrație de bel- 
canto : voce bine dozată, de o 
indiscutabilă justețe, vocalize 
agile, frumos colorate.

După simțitorul efort din „O* 
ratoriul bizantin" de Paul Con-

i

stantinescu. în care cântase cit 
o seară mai înainte. Valentin 
Teodorian s-a afirmat cu pros
pețime si forță vocală interpre- 
tînd pe Contele Almaviva. în 
celebra arie „a calomniei" ba
sul Valentin Loghin a realizat 
un crescendo bine gradat către 
o culminație impresionantă șl 
a conturat sugestiv figura lui 
Basilio.

Basul buf Constantin Gabor 
a avut în Don Bartolo o crea* 
tie de mare si legitim succes. 
Jocul, mimica sa sînt cele mai 
potrivite rolului si umorul in
teligent le animă la tot nasul. 
Constantin Dumitru (Florello), 
Maria Săndulescu (Berta), Mi
hai Panghe (Sergentul) au avut 
fiecare, contribuția lor la izbîn- 
da spectacolului cântat în lim
ba italiană si condus da dirijo
rul C. Petrovlcl. cu corespon
dente fără cusur între icenă si 
fosa orchestrei.

A fost un spectacol demn dS 
Festivalul ..George Enescu".

J. V. PANDELESCV

IOSIF SAVA

(Ag«pr«)

SPORT * SPORT • SPORT

Florile pot orește țl pe— 
planșetă. (Imagine de la În
treprinderea „Flaro“ — Sibiu)

Foto: TRIFU DUMITRESCU

Partitura este alcătuită pentru 
trei grupe de iaterpreți : suflă
tori, instrumente de percuție, cor 
bărbătesc cu un solo de mezzo- 
soprani. Interesant este faptul că 
interpretarea muzicii lui Aurel 
Stroe, a oferit celor doi dirijori 
Dumitru Pop și Aurel Stroe) po

sibilitatea de a hotărî ei înșiși 
momentul în care o grupă sau 
alta intri în acțiunea muzicală.

Clipele de tensiune, de o ma
ximă sugestivitate ale muzicii lui 
Stroe au trezit fără îndoială e- 
couri largi în rândurile acelora 
care caută si pătrundă marile 
înțelesuri ale limbajului muzical 
contemporan.

După piesa lui Aurel Stroe, 
Invențiunile pentru cvintet șl

Piesele celor doi tineri com
pozitori au fost integrate imul 
program cuprinzînd la extremele 
sale două lucrări din fondul de 
aur al literaturii camerale româ
nești : Cvartetul de coarde nr. 2 
de Enescu și Concertul pentru 
orchestră de coarde de Ion Du
mitrescu, tot mai plin de sensuri 
fiecare reaudiere.

In a 5-a zi de Festival — dupi 
o remarcabilă agendă de lucrări 
românești, concertul din Sala Mi
că a Palatului ne-a oferit un mo
ment inedit cu totul edificator 
asupra valențelor artistice ale cre
ației noastre muzicale și a locu
lui ei în contextul artei contem
porane.

Cel mai tlnăr
concurent

Cel mai ftnăr participant dl 
Concursului — este pianistul 
francez Pascal Maht Rog4.

Născut în 1951 la Paris tn- 
tr-o familie de muzicieni a 
început studiile muzicale la 
4 ani.

La 11 ani cînta pentru pri
ma oară acompaniat de or
chestră la Paris.

La 15 ani elev în clasa 
mof. Lucette Descaves, do- 
bîndește premiul 1 al Con
servatorului Național Supe
rior de Muzică din Paris.

Astăzi, în jurul orei 14, va 
apărea pe estrada de concurs 
a Ateneului. Feste oîteva file» primul spectacol ai baletului Operei Mari din 

FaritSOLEMNITATE
IN MEMORIA

LUI MIHAIL
KOGĂLNICEANU

SĂPTĂMINA FOTBAL

■

Cu prilejul împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea lui Mihail Ko- 
ffălniceanu, sîmbătă dimineața au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Academiei Republicii So
cialiste România, Ministerului în
vățământului, Comitetului de Stat 
Îtentru Cultură și Artă și Sfatu- 

ui Popular al Orașului București, 
la statuia din Capitală a marelui 
om de stat și istoric român.

La solemnitate au luat parte 
acad. Ștefan Milcu, vicepreședin
te al Academiei, Miron Constan
tinescu, adjunct al ministrului în
vățământului, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ion Bor- 
ca, vicepreședinte al Sfatului 
Popular al Orașului București, 
generali și ofițeri superiori și alte 
persoane oficiale.

REPREZENTATIVELOR
Săptămîna care urmează, 

prin acțiunile ce au loc pen
tru alcătuirea locurilor A, B și 
de tineret, precum și pentru 
stabilirea titularilor, poate fi 
denumită săptămîna... repre
zentativelor.

Deocamdată, selecționerul 
unic, Constantin Teașcă. par
tizanul lucrurilor „pe față", 
informării opiniei publice cu 
întreaga evoluția a procesului 
selecționării, a definitivat e- 
chipa REPREZENTATIVĂ A 
care sub denumirea de selec
ționata divizionară, va întîlni 
miercuri, după amiază, pe sta
dionul „23 August" din Ca

CORECTURI NECESARE
LA TRASEELE TURISTICE

prtală, selecționata duhurilor 
Gin Izrael. Iată, de altfel, 
unsprezecele român : portar 
Răducana (Rapid); fundași: 
Anca G»U" Cluj), Nunweiller 
III iDinamo), Barbu (F.C. Ar
geș), Mocanu (Petrolul); mij
locași : Ghergheli (Dinamo), 
Angelescn G»U“ Cluj); înain
tași : Lucescu (Dinamo), Du- 
mitrache (Dinamo), Iancu 
(F arul), Cuperman (CSMS 
Iași).

O activitate internațională 
intensă are REPREZENTA
TIVA DE TINERET: pe 
data de 20 septembrie va sus
ține o partidă cu echipa simi
lară a Austriei iar pe 27 sep
tembrie cu cea a Turciei. Din 
lot fac parte următorii jucă
tori : Coman, Gomea, Kis, 
Alecu, Dinu (Dinamo Bucu
rești), Tîmpănaru, Velea, Ad. 
Constantinescu, Antonescu,

Guțuli (CSMS Reșița), Lupu- 
lescu, Bungău (CFR Timi
șoara) ; Șchiopa, Oprișan, Do- 
mide, Grozea, Dembrovschi, 
Panici.

Miercuri, în deschiderea 
meciului România — Izrael o 
selecționată a acestui lot va 
întîlni o REPREZENTATIVĂ 
„B" alcătuită din : Niculescu, 
Ivăncescu, Măndoiu, Gcorge- 
vici, Pexa, Csako, Dobrin, Li- 
bardi, Pescara, C. Radu, Na- 
ghi, Deselnicu, Sfîrlogea, 
Gyorfi, Mapea.

Nu se pbate spune că în 
sfera de cuprindere a loturi
lor nu figurează jucătorii 
cei mai în formă, din cele 
două categorii divizionare. 
Rămîne de văzut în ce măsură 
înțeleg aceștia să se pregătea
scă, să răsplătească încrederea 
acordată de antrenori, cum 
știu ei să apere culorile țării.

• în cadrul etapei a IV-a 
a campionatului categoriei 
„A“ la fotbal, astăzi pe sta
dionul „23 August" din Capi
tală se vor disputa următoa
rele meciuri : ora 14,30 : Stea
ua București — Steagul Roșu 
Brașov ; ora 16,30 : Dinamo 
București — Dinamo Bacău.

în țară au loc următoare
le partide: Universitatea 
Craiova — Progresul Bucu
rești ; Universitatea Cluj — 
Rapid București; Petrolul 
Ploiești — U.T. Arad ; Jiul 
Petroșeni — Farul Constan
ța ; A. S. A. Tg. Mureș — 
F. C. Argeș.

Stațiile noastre de radio 
vor transmite aspecte de la 
aceste meciuri în cadrul emi
siunii „Sport și Muzică".

MANUALUL
UN CONCEPT STATIC?

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

cîteva minute șl aici. 
Sau menținîndu-ne 
la un exemplu ase
mănător, la Urlați. 
Una dintre cele mal 
vechi clădiri româ
nești de proporții — 
casa Bellu — e vizi
tată de mulțl turiști 
străini, dornici de 
frumos. Dar, ciudat 
lucru, pentru turiștii 
din regiune — tineri 
și vârstnici — iti- 
nerariile O.N.T. oco
lesc acest obiectiv.

Ce-i drept, turiști
lor Văii Prahovei li 

i. se oferă de către 
O.N.T. vizitarea unor 
monumente de o 
țnare evocare : Dof- 
tana, Muzeele Bog
dan Petriceicu Haș- 
deu, Nicolae Grigo- 
rescu, Peleș, ori mo
numentul 
Mînăstirea 
Dar rămân 
rite", fără 
multe alte 
monumente de isto
rie, cultură și artă 
ta mînăstirea Poia-

«

Vlaicu și 
Sinaia, 

„descope- 
vizitatori, 
locuri și

na, construită de ma
rele spătar Toma 
Cantacuzino în anul 
1690 (trecută de mul
te ori prin foc și sa-* 
bie pentru rezisten
ta pe care a depus-o 
în calea cotropitori
lor), mînăstirea Bre- 
bu, zidită de Matei 
Basarab în anul 1650 
pe ruinele unei foste 
mînăstlri a domni
torului Mihai Vitea- 
zu, biserica „Bislea" 
din Scorțeni, pictată 
de Tonitza, ori Tru- 
șeți-Roi și Mărgi
neni, în care Grigo- 
rescu și-a pus am
prenta măiestriei 
sale. Și ar mai fi și 
altele ca ruinele pa
latului Filipescu și 
ale casei postelnicu
lui Cantacuzino de 
la Filipeștil de Tîrg, 
Castelul Bi be seu-Vo
dă de la Posada, ori 
casa din Bușteni a 
lui Cezar Petrescu.

Valea Teleajenului 
continuă să rămînă 
și ea un traseu turis
tic neglijat Spre 
Vălenii de Munte se

organizează foarte 
rar popasuri și foarte 
scurte. $1 cîte nu ar 
fi de vizitat și aici 
(casa în care a trăit 
și a lucrat eminen
tul om de cultură 
Nicolae Iorga, a pic
torului Tonitza, etc).

Nu putem trece a- 
poi cu vederea că re
giunea este păstră
toarea unor străvechi 
obiceiuri legate de 
meșteșugul artei 
populare și al folclo
rului nostru. Cusătu
rile. scoarțele și co
voarele de la Breaza 
și Comarnic, cele de 
la Valea Ialomitei, 
obiectele meșterilor 
olari de la Pucheni 
și altele ridică stră
vechiul meșteșug la 
nivelul artei.

Cuprinderea într- 
un circuit a tuturor 
valorilor — iată o 
sugestie cere poate 
deveni o obligație 
concretă pentru
O.N.T., ca șl pentru 
oganizațiile U.T.C.

CANOTAJ
• Pe Dunăre în apropiere 

de Novi Sad se vor desfășu
ra la 24 septembrie întrece
rile regatei Internaționale de 
canotaj academic organizate 
de federația iugoslavă de 
specialitate. La această rega
tă și-au anunțat participarea 
vîslași din Ungaria, Ceho
slovacia, Italia, Austria, 
R. D. Germană, Elveția, R. F. 
a Germaniei, România, Bul
garia și alte țări.

TENIS
• în sferturile de finală 

ale probei de simplu băr
bați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Forest Hils s-a înregistrat o 
surpriză : unul din principa
lii favoriți ai turneului, aus
tralianul Roy Emerson a fost 
învins cu 6—8. 6—3. 17—19, 
1—6 de jucătorul american 
Clark Graebner.

în semifinale vor juca 
Graebner cu Leschly și Scott 
cu Newcombe.

RUGBI
• Campionatul republican 

de rugbi programează astăzi 
dimineață în Capitală urmă
toarele partide : Stadionul 
Tineretului (de la ora 9) : 
Dinamo București — Rul
mentul Bir Iad ; Progresul 
București — Farul Constan
ța ; Stadionul Giulești : ora 
9.30 : Rapid — Știința Petro- 
șenl.

pe, există Tehnologia lăcătu
șeriei de T. Mucicâ și V. Hu- 
sea (în două ediții); Manualul 
lăcătușului mecanic montator 
(vol. I și II) de R. Dordea ; 
Manualul lăcătușului montator 
de E. Gane. Lăcătușul meca
nic montator de K. N. Mura- 
vev ; Curs general de lăcătu
șerie de V. I. Komissarov ș.a. 
După părerea mea, aceste ma
nuale sînt incomplete. Dacă, 
din punctul de vedere al no
țiunilor strict teoretice, cores
pund, ele nu reflectă realită
țile concrete din întreprinderi
le noastre.

Astfel, în țară la noi se 
cunoaște prea bine că în do
meniul construcțiilor de ma
șini, în marea majoritate a u- 
zinelor se execută o producție 
de serie mică, chiar produse 
unicat. în acest caz, utilajele 
și sculele sînt universale — 
deci și cunoștințele lăcătușilor 
ar trebui să fie universale.

Ce se întîmplă în practică 7 
în anul I de școală, elevii din 
orice specialitate primesc a- 
celeași noțiuni generale, foar
te utile fiecărui lăcătuș. în a- 
nul II — începe însă califica
rea lăcătușilor în funcție de 
fiecare specialitate pe care o 
presupune această meserie. Se 
continuă apoi pregătirea în 
anul III avînd aproximativ 
fiecare specialitate manualul 
său. Elevii termină școala pro
fesională și merg în producție. 
Nu toți absolvenții școlii vor 
lucra însă aici ca lăcătuși 
montatori, de pildă. Unii din- 
trei cei pe care noi i-am pre
gătit în școală ca lăcătuși 
montatori vor lucra la atelie
rul de întreținere, alții vor 
lucra la reparațiile capitale 
ale utilajelor, alții ca ungători 
unii vor fi lăcătuși la banc 
sau matrițeri etc.

Din acest motiv, este nevoie 
ea la elaborarea programelor 
și a manualelor, in viitor să

se țină cont mai mult de uti
litatea practică a cunoștințe
lor pe care le capătă elevii 
în școala profesională. De aici 
și sugestia de a exista în no
menclator numai denumirea 
de absolvent al școlii profe
sionale cu specialitatea lăcă
tuș. în școală, acest absolvent 
ar trebui să primească în anul 
I noțiuni generale despre lă
cătușerie (ca în actuala for
mă), iar în anul II să capete 
noțiuni legate de: construcția, 
montarea utilajelor la uzina 
constructoare și la uzina be
neficiară, probe tehnologice, 
exploatarea, întreținerea, un
gerea utilajelor, repararea, 
conservare^ și casarea lor. în 
anul III, fie tot anul, fie nu
mai o parte (în funcție de mo
dul cum a fost repartizată 
materia în anul II) să se pre
dea noțiuni specifice ramurii 
industriale în care vor lucra 
elevii, sau să se predea la toți 
elevii noțiuni specifice despre 
mașinile-unelte și utilajele 
specifice (aceasta ținînd cont 
de faptul că unele întreprin
deri se reprofilează pe par- 
ciirs, o parte din muncitori 
sînt transferați de la o uzină 
la alta, apar noi întreprinderi 
industriale etc).

Din acest motiv, ar fi bine 
să se elaboreze pentru anul I 
un manual unic obligatoriu 
pentru toate școlile profesio
nale care pregătesc lăcătuși. 
Pentru anul II, este necesar să 
se elaboreze la fel un manual 
unic, dar care să fie o conti
nuare a manualului din anull 
(la manualele actuale, acest 
lucru nu este evident, apare 
ca o materie nouă) și în care 
propunem să se acorde o a- 
tenție atît problemelor de 
montaj cît și celor de întreți
nere a utilajelor.

în anul III, rezolvarea pro
blemei manualului ar putea fi

făcută în două variante. Pri
ma : elaborarea unui manual 
unic, tratînd succint proble
me de lăcătușerie specifice 
tuturor utilajelor din diverse 
ramuri industriale, urmînd ca 
fiecare profesor să predea nu
mai capitolele legate de ra
mura în care va lucra munci
torul calificat și din ramurile 
colaterale. Aceasta e, desigur, 
o problemă dificilă, o sarcină 
grea, dar ea poate fi rezolva
tă antrenînd la elaborarea 
manualului un colectiv de 
buni specialiști. O a doua va
riantă ar fi să se elaboreze, 
pentru anul III, un manual 
specific unei singure ramuri 
și în plus să cuprindă cunoș
tințe din cele înrudite.

Părerea mea este că astfel 
«-ar ajunge la îmbunătățirea 
calitativă a programelor, ma
nualelor — a predării tehnolo
giei lăcătușeriei, lucru care 
s-ar concretiza prin eficiența 
activității absolvenților de 
școli profesionale atunci elnd 
ajung în uzină.

Dat fiind faptul că absol
venții noștri (indiferent de 
specialitate) vor lucra în uzi
ne constructoare de mașini, 
unde partidul pune sarcini de
osebit de mari privitoare la 
reducerea consumului de me
tal, consider necesar că este 
cazul să se introducă în pro
gramele tehnologiilor speciale 
și în manuale ore referitoare 
la normarea consumului speci
fic de materiale, arătîndu-se 
concret care sînt metodele 
pentru reducerea acestuia.

Includerea în programele de 
învățămînt și în manuale, a 
propunerilor de mai sus, cred 
că ar duce la însușirea mai 
temeinică a meseriei de lăcă
tuș, viitorii noștri muncitori 
putînd astfel face față sarci
nilor ce le vor reveni în pro
ducție.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
PESCARUL DIN LOUISIANA 

rulează la Doina (orele 
13.45 : 16 : 18.30 : 20).

CĂUTĂTORII -----
ARKANSAS 

rulează la 
10,30 ; 15.30 ;

11.30

DE AUR DIN

(orele

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 (orele 
8; 10,30; 13,15; 16; 18,45;
21,15), Excelsior (orele 9,15 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20.15), Modern 
(orele 9,30 : 12.15 ; 15.30 ; i8,15 ; 
21).

SURCOUF TIGRUL CELOR 7 
MARI

rulează la Luceafărul (orele 
8 ; 10 , 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.15), 
București (orele 9 ; 11 13 ;
15; 17; 19; 21). Circul de stat 
(orele 11 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

SINGUR PE LUME
rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21).

SA-MI FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA !

rulează la Tomis 
11,15 ; 13.45 ; 16 ; 
Floreasca (orele
20.30) .

FIUL COMPANIEI
ZANI

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20.45).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Union (orele
20.30) , Flacăra (orele 
18: 20.30).

JILME DE ANIMAȚIE 
julează la Union (orele

DE PARTI-

15,30 ;
15,30;

Giulești ____
. 18 ; 20,30). Bu

cegi (orele 15,30 ; 20,30), Mio
rița (Orele 15.30 : 18 ; 20.30).

HOȚUL DE PIERSICI 
rulează la Dacia (orele 16.45; 
21 în continuare).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ 
rulează la Buzești (orele 15.30 ; 
18). Aurora (orele 9 ; 11,45).

SPARTACUS (orele 14,45; 18,15).
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 

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

CANALIILE
rulează la Grivița (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 
18 .15).

CARTEA
LE

rulează
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).

ZODIA FECIOAREI
rulează la Cosmos (orele 15.30 ; 
ÎS : 20.30Y

INSPECTORUL DE NOAPTE 
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20301.

SPARTACUS
(ambele serii) 
rulează !â Melodia (orele 8;
12.30 : 16.15 ; 20.15).

COMISARUL X
rulează la Volga (orele 9.30;
11,45 ; 16.30 : 18.15 ; 20.30). Fla
mura (orele 9 ; 1L30 ; 15,30 ;

18; 20.36). Lin (orele 
18 ; 20 JOI.

FREN CH-CANCAN 
rulează la Progresul 
1&J0 : 18 : 20.30).

MONEDA ANTICA 
rulează la Ferentari 
15,30; 18; X.30)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Pacea (orele 15.30; 
18; 20.30).

DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII

la Unirea (orele 16

DE LA SAN MICHE-

la Vltan (orele 15.30;

G R A DINI

rulează la Drumul Sării (ore
le 15).

COMISARUL X (orele 17,30 ; 20). 
VIAȚĂ LA CASTEL

rulează la Rahova (orele 
15,30 : 18).

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

CU BĂRBAȚII E O ALTĂ 
POVESTE

rulează la Central (orele 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

VULCANUL INTERZIS
rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

UNDE ESTE AL III-WEA 
REGE 7

rulează la Victoria (orele 9;
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 20,45).

PROGRAMUL H

11.00 Al IV-Iea Concurs și 
Festival Internațional George 
Enescu — 1967 14.30 Unda vese
lă (reluarea emisiunii din 9 sep
tembrie) 15.10 Concurs cu public. 
„Cazul Rastignac (partea a Il-a) 
16.30 Jurnalul celui de-al IV-lea 
Concurs și Festival Internațio
nal George Enescu — 1967. 17.30 
înregistrări de la cel de-al IV- 
lea Concurs și Festival Interna
țional George Enescu — 1967. 
19.20 Revista literară radio (re
luarea emisiunii din 9 septem
brie), 20.00 Al IV-lea Concurs 
și Festival Internațional George 
Enescu — 1967. Transmisiune 
din sala Operei Române a ope
rei „Aida", de Giuseppe Verdi.

SURCOUF TIGRUL CELOR 7 MARI rulează la Doina (orele 
10.30).

SINGUR PE LUME rulează la Festival (orele 19,30).
CUM SA 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 1N DOLIU rulează la Expoziția (orele 19,30).
SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA 1 rulează la Tomis (orele 19,30). 

FEMEIA NECUNOSCUTA rulează la Vltan (orele 19,30).
CĂLĂTORIE FANTASTICA rulează la Buzești (orele 20.30).
PANTERA NEAGRĂ rulează la Arta (orele 19,80), 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 19,80).
DARCLEE rulează la Lira (orele 19,30).
VIAȚA LA CASTEL rulează la Rahova (orele 20).

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

I ■
DUMINICA 10 SEPTEMBRIE 

PROGRAMUL I
12.00 De toate pentru toți 13.10 

Estrada duminicală 16.00 Sport 
și muzică. 19.00 Radio vacanța. 
(Program realizat de subredac- 
ția Radiodifuziunii Române de 
pe litoral). 20.30 Teatrul scurt. 
Premieră.

I. Iaurtul șl cunoașterea lu
mii.

II. Gangsterul
Schițe dramatizate de Teodor 

Mazilu.
22.30 Moment poetic. De dra

goste. Din marile poeme ale lu
mii.

DUMINICĂ 10 SEPTEMBRIE

9.00 Cum va fi vremea astăzi? 
9.02 Gimnastica de înviorare. 
9.10 Pentru copii și tineretul 
școlar. 10.30 Emisiunea pentru 
sate. 12.15 Al IV-lea Concurs și 
Festival Internațional „George 
Enescu" — 1967. După amiază : 
Sport și Magazin 111. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 19.50 Desene 
animate. 20.00 Teatrul de păpuși 
în vizită la teatrul de estradă. 
21.00 Film artistic : Fantoma din 
Morisville. O comedie a studio
urilor cehoslovace. 22,30 Tele
jurnalul de noapte. 22.40 Tele- 
sport.

ANUNȚ
Trustal regional de construcții București angajează pentru ate

lierul de proiectare, inginer proiectant principal (construcții), 
proiectanți, desenatori tehnici, desenator copist SolicitanțH tre
buie să îndeplinească condițiile de stagiu și studii prevăzute de 
nomenclatoarele și indicatoarele în vigoare. Relații se pot lua 
de la serviciul organizarea muncii tel. 11.45.78.

18).



Confruntarea
de la Brighton

EfflCTH* stiri insem 
nări comentarii

• Știri Însemnări com 
erutarii # Știri însemnări

ADEN :

a organizațiilor 
anticolonialiste
Mai multe sute de persoane 

au participat vineri la o de
monstrație care a avut loc în 
cartierul Sheik Othman din A- 
ien, în sprijinul unității de 
acțiune a celor două organiza
și care conduc lupta de elibe- 
'are națională din Federația 
Arabiei de sud — F.L.O.S.Y. și 
F.N.L. și împotriva unui război 
?ivil. înaintea manifestației, 
jostul de radio Cairo a trans- 
nis o cuvîntare a secretarului 
țeneral al Frontului de Elibe- 
•are a Sudului ocupat al Ye- 
nenului, Mackwee în care 
icesta a lansat un apel la uni
ate între forțele patriotice din 
Federația Arabiei de sud.

BRIGHTON. — în tim
pul demonstrației pentru 

lichidarea șomajului .

Vizita în Bulgaria
a delegației oamenilor

de știință români
Delegația oamenilor de știin- 

ă din Republica Socialistă Ro- 
lânia, alcătuită din Iri- 
uie 
londent al Academiei, 
ectorul Institutului 
le cercetări 
’onsiliului 
ri culturii,

d-e 
și

, alcătuită
Staicu, membru cores- 

di- 
central 

agricole al 
Superior al A- 
și Tiberiu Mure-

șan, directorul Institutului 
cercetări pentru cereale 
plante tehnice „Fur.dulee-, care 
se află in R- P- Bulgaria, a fost 
primită de Nikola Palaracev, 
ministrul agriculturii =: de 
Hristo Daskalov, președintele 
Academiei de Științe Agricole 
din R.P. Bulgaria.

avion de 
ruta

pe

festivitățile de la Sofia
La 9 septembrie, poporul bul

gar a sărbătorit cea de a 23-a 
aniversare a revoluției socaliste 
din Bulgaria. Cu acest prilej la 
Sofia, a avut loc o demonstrație 
a oamenilor muncii. La tribuna 
cfidală au luat loc conducătorii 
de partid și de stat, in frunte cu 
tovarășii Todor Jivîrov. prim-se- 
czetar a! C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
niștri și Gneorgxu Traikov. 
șeĂrteb Prezidiul u: Adu 
Populare a B_ P. Bolțaria.
tribună, se aflau de aseraeoea. 
membru ddegațaez de paztad s 
de stat a R. D. Germane za 
frunte cu Walter UBrxht. rm- 
secretar al CC al PSXjG.

al R_D C- f az
bra al Biroului PoLtic ai CC.

torjooe sx

P.S.L .G, nrandintefe <
de Mmiștri aJ1 RD.G.
de asexnenea. prezer1
cckjoei Ioa kwwți w-»
țc’.or aizzste aie Repx.
crâliste Rocxlrsa. care :
concediiol de <dcâbA 5a

Grantxie si
fn ne refkactse pi
cwrie c e de poc
gir îa j dacd eu£

egixnea
aen !=£ deefier î

Timp de 
trânină, la Brighton, mica 
rtațiune de pe malul mă
rii, s-an desfășurat lucrări
le celui de-al 99-lea Con
gres al sindicatelor britani
ce (T.U.C), care reunesc a- 
praape 9 milioane de oa- 
nem ai muncii. întocmai 
după cum prevedeau ob
servatorii. dezbaterile au 
însemnat o confruntare as
cuțită intre aspirațiile ma- 
sek>r de sindicaliști și po- 
bbea economică a guver- 
Bciui laburist

P ro b I ema cea mai impor
tantă — vitală pentru 
membrii sindicatelor — a- 
supra căreia s-au axat dez
baterile, a fost necesitatea 
behidării șomajului. Se știe 
că in prezent in Anglia e- 
listă 555 000 de șomeri, 
«a mai ridicată cifră de 
după război. Partidpanții 
b congres au adoptat cu 
4 SS3 000 de voturi pentru 
(-* 502 000 contra, deci cu 
• majoritate de circa 
1 400 000 de voturi), o 
rezoluție care condamnă 
Cremul pentru politica sa 
defbționistâ, creatoare de

Rezoluția cere gu\emu- 
să adopte o politică de 

rednerre totală a șoma jo
bs. de oprire a exporturi-

timp ce se dezbatea »- 
ceasta problemă, in fața 
clădirii unde se ținea con
gresul a avut loc o de
monstrație a șomerilor ve
ni ți din diferite colțuri ale 
țării.

O puternică opoziție s-a 
manifestat la congres față 
de metodele folosite de gu
vern pentru -înghețarea"

salariilor. Cu acest prilej, 
relata France Presse, „re
volta sindicatelor față de 
guvernul Wilson s-a am
plificat". Delegații au a- 
doptat o moțiune prin ca
re cer abrogarea legii ce 
interzice creșterea salarii
lor. De asemenea, delega
ții au respins o moțiune 
care propunea acceptarea 
controlului guvernamental 
asupra salariilor și prețuri-

lor. Prin această respinge
re. comentează agenția ci
tată. mișcarea sindicală 
britanică a făcut cunoscut 
încă o dată că „îngheța
rea- salariilor constituie, 
după părerea membrilor 
săi, „o știrbire inadmisibi
lă a drepturilor și libertă
ților sindicale". Sindicaliș
tii consideră că nu se poa-

te face nimic fără consim- 
țămîntul muncitorilor „or, 
guvernul laburist a prefe
rat să ia măsuri legislative 
fără a ține cont de păre
rea lor, lucru cu care ei nu 
se vor împăca".

Congresul a mai adoptat 
și o rezoluție care cere gu
vernului să se dezasocieze 
de politica americană în 
Asia de sud-est și să depu
nă toate eforturile pentru

obținerea păcii în Vietnam. 
In cursul lucrărilor s-au 
manifestat tot mai accen
tuat divergențele dintre 
conducerea de dreapta a 
T.U.C. și delegații la con
gres. în timp ce liderii pre
conizau o acceptare „lar
gă" și o susținere „depli
nă" a politicii guvernului, 
marea masă a delegațilora

impus condamnarea princi
palelor aspecte ale politicii 
guvernamentale care con
travin intereselor oameni
lor muncii.

Bilanțul general al Con
gresului T.U.C. este carac
terizat de observatori ca o 
„revolta" împotriva politi
cii guvernului. „Revolta 
sindicală împotriva cabi
netului laburist, scrie 
FRANCE PRESSE, a de
pășit cu mult cadrul lucră
rilor Congresului de la 
Brighton. Ea reflectă ne
mulțumirea crescândă a 
populației față de măsurile 
guvernului. în aproape 
toate problemele importan
te au fost adoptate mo
țiuni ostile politicii duse de 
Wilson, în timp ce rezolu
țiile favorabile au fort res
pinse".

în cercurile politice se 
apreciază că dezbaterile de 
la Brighton ale T.U.C. ca
pătă o importanță deosebi
tă și prin faptul că ele au 
constituit o repetiție gene
rală a luptei dintre forțele 
de dreapta și cele de stin
gă ale mișcării laburiste, 
luptă ce se va desfășura la 
congresul laburist din oc
tombrie.

ION D. GOIA

r
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Masivul 
ransport de pe 
fricană a aterizat 
eroportul Marburg. Au 
ost coborîte trei mari 
onteinere în care se 
flau 100 de mini-mai- 
îuțe din specia „pisi- 
ilor de mare verzi", 
pecie rară de prove- 
iență ugandeză. Mi
ile maimuțe trebuiau 
a servească luptei îm- 
otriva bolilor- (Mai 
recis, urmau să fie fo- 
»site în cercetările pri- 
ind maladiile infec- 
ioase care se desfă- 
>ară la Institutul de 
tudii medicale din 
farburg). Ele au adus 
»să boală și moarte.
Exact la două săptă- 

lîni după sosirea tran- 
jortului, la 12 august, 
ii apărut primele se- 
inale de alarmă. Șai- 
irezece persoane din 
ndul personalului In- 
itutului de studii me- 
icale din Marburg s-au 
nbolnăvit brusc de o 
îaladie misterioasă, 
lupă trei zile de diag- 
osticări și tratamente 
pe dibuite", moartea 
-a făcut apariția. Pa- 
u medici și doi labo- 
înți au sucombat.
A fost lansat un apel 

Organizației Mondiale
Sănătății, la Geneva, 

lari specialiști în ma- 
;rie de boli tropicale 
i profesorul Werner 
lohr din Hamburg, 
mumitul virusolog 
mdonez George B. 
•ick și alții s-au depla- 
it urgent Ia Marburg, 
opt laboratoare specia- 
zate din Europa, A-

frica și America au ce
rut să li se trimită ra
pid spre analiză probe 
din sîngele celor atinși 
de misterioasa

între timp, numărul 
celor bolnavi 
La 25 august 
ternați în camerele de 
izolare ale clinicii din 
Marburg 24 de per
soane. La 29 august

maladie.

creștea, 
erau in-

Epidemia
misterioasă

al 
că

. . ____a-
cifră a fost de 25 la

I

t'« grup de țo$ti comba- 
americani in Vietnam 

n creat in Statele Unite o 
acră organizație . Vetera- 

războiului din Vietnam", 
declarația pre gram se 
liniază că războiul dus 
S.L'A. in Vietnam ..este 
ât și nedrept", ^'e ală- 
bn protestelor milioa- 
w de americani impotri- 

eszui război. Cerem in- 
imediată a tineri- 
in Vietnam ți in- 
gentâ a râzboiu- 

râete declarația.
zltă pa*-te. se anun- 
grup de membri ai 

democrat din 
a hotărit 
t ^Demo- 
rt de a- 
1 n oii or- 
că mem- 
amtribui

SECRETARUL general 
O.N.U„ U Thant, a anunțat 
ședința de închidere oficială _ 
sesinnii extraordinare a Adună
rii Generale a OJf.U. consacra
tă problemei Orientalul Apro
piat, eare s-a desfășurat in lu
nile iunie-ralie va avea loc la 
18 septembrie.

DUPĂ cum anunță ziarul .,A1- 
gemsen Dagblad" in urimul se
mestru al anului 1967. crimina
litatea in rindul tineretului din 
Olanda a crescut cu 20 la sută 
iar in unele crase ale tării 
ceasta 
sută.

Ziarul 
deosebit 
nali tătii 
du]

Creșterea criminalității 
atit de mare, arată în î 
xiaroL incit tribunalele 
iese să facă fată n: 
sare de arocesc. tar ir 
* raaaereBe de aresz □ 
*st rot aagfcserate.

relevă că creșterea 
de accentuată a crimi- 
s-a înregistrat in rîn- 

icerilor intre K si 17 ani. 
i este 

încheiere 
nu reu- 

xrxruiui

MIN! - MAIMUȚE ADUCĂ-

TO ARE DE MOARTE « CIND

SAVANȚII

TELEFON

BURG

DIBUIE • UN

DIN JOHANNES-

s-au înregistrat alte trei 
cazuri de deces.

De două ori pe zi se 
întrunea un adevărat 
consiliu de somități din 
domeniul virusologiei. 
Analizele nu duceau Ia 
rezultate precise. „Ră
tăcim în întuneric", 
spunea ziariștilor pro
fesorul Rudolf Siegert, 
conducătorul cercetări-

La 1 septembrie, un 
telefon din Johannes
burg aducea o diră de 
lumină în această ^ră
tăcire în întuneric”. 
Specialiștii de la Insti
tutul de cercetări tropi
cale din îndepărtatul 
oraș sud-african au re
ușit să in den ti fi ce in 
sîngele provenit din 
Marburg așa numiții vi-

„OPERAȚIA TORPILARE"

ganizației Unității Africane, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al Organizației Națiunilor Uni
te. U Thant se 
New York la 15

va înapoia la 
septembrie.

INSTITUTUL central de sta
tistică din Delhi a anunțat că 
populația Indiei era la 31 au
gust a.c. de 513 419 539 locuitori.

asigura securitatea orașului. Po
lițiștii și pompierii din Youngs
town se află de cîteva zile în 
grevă cerînd mărirea salariilor. 
Ei declară că nu-și vor relua 
posturile atîta timp cît munici
palitatea va refuza să 
facă cererile privind 
salariilor.

le satis- 
sporirea

încheiat

DE APROAPE două săptă- 
mîni. în orașul Milwaukee (sta
tul Wisconsin) continuă mani
festațiile populației de culoare 
împotriva discriminărilor în do
meniul locuințelor. Joi, mani- 
festanții negri au instalat timp 
de patru ore pichete în fața 
clădirii municipalității cerînd 
primarului Henry Maier să dea 
un ordin prin care să li se per
mită accesul liber în cartierele 
albilor. După mai multe aver
tismente. poliția a intervenit o- 
periad noi arestări. Numărul 
eeUr arestați pisă in prezent 
de la încep stal evenimentelor 
depășește cifra de 2W.

LA RONNEBY s-a ______
vineri cea de-a 17-a conferință 
Pugwash. în ședința plenară de 
închidere, participant!! au adop
tat rapoartele grupurilor de lu
cru în problema luptei pentru 
pace și securitate și proiectul 
de declarație a celei de-a 17-a 
conferințe Pugwash.

Participant» la conferință au 
dat curs cererii președintelui 
Comitetului internațional per
manent Pugwasli, filozoful en
glez Bertrand Russell, în virată 
de 95 de ani, de a fi eliberat din 
această funcție. In locul său a 
fost ales Cecil Powell, fizician 
englez, laureat al premiului No
bel. în funcția de președinte al 
mișcării Pugwash. 
ceastă confereință, 
John Cockcroft.

creați la a- 
a fost ales

<

<

AGENȚIA China Nouă anun
ță că un avion ciankaișist de 
fabricație americani a fost do- 
borit vineri ne teritoriul R. P. 
Chineze. Avionul a violat spa
tul aerian al tării, efectuînd 
zboruri de recunoaștere deasu
pra Chinei de est.

PRIMARUL orașului Youngs
town (statul Ohio), Anthony 
P123*. a cerut guvernatorului 
rtatnlui să trimită în ajutor tru
pe ale gărzii naționale pentru a

PARLAMENTUL __ 
adoptat viheri seara noua con
stituție a tării prin care sînt 
abolite regatele ce alcătuiau 
tara, nroclamîndu-se în mod de
finitiv republică. în componen
ta tării vor intra în viitor 18 
districte administrative. In dis
cursul rostit de președintele 
Obote. cu prilejul votării con
stituției. el a arătat că o aten
ție deosebită va fi acordată si 
în continuare dezvoltării eco
nomice si prosperității tării;

ugandez a

„Economia Rhodesiei nu se resimte prea mult 
le pe urma politicii de sancțiuni și ar putea chiar 
ă beneficieze în viitor ca urmare a deversificării 
reseînde impusă de evenimentele" — notează zi- 
rui londonez „FINANCIAL TIMES — ca o 
oncluzie la o anchetă întreprinsă de corespon
dentul său Ia Salisbury. Anul acesia se așteaptă 
a exporturile de mărfuri din Rhodesia să se ridi- 
e la suma de 105 milioane lire. Dar cumpărătorii, 
•entru a ocoli pericolele unei public:iăți nedorite 
n condițiile existenței unei ho’ărîri a O.N.U. pri- 
ind instituirea de sancțiuni economice împotriva 
egimului rasist al lui Ian Smith, vor admite nu- 
nai 50 milioane lire. Restul sumei este obținut 
•rin intermediul comerțului clandestin în care un 
ol important îl joacă guvernele sud-african și 
►ortughez. Numeroase societăți din Europa occi- 
lentală și Extremul Orient colaborează în conti- 
mare cu oamenii de afaceri rhodesieni care au 
nființat și o societate secretă de cnport, denumi- 
ă „Universal Export" și condusă de o persoană 
unoscuiă sub numele de „domnul M.“. Avem de 
face cu o adevărată acțiune în stil mare a mono
polurilor interesate în Rhodesia și pe care 
iarele occidentale o numesc plastic „operația 
orpilare" (torpilare a sancțiunilor economice hotă- 
îte de O.N.U.). Toate acestea au făcut ziarul en- 
;lez „THE SUNDAY TIMES" să ajungă la con
fuzia că „Rhodesia își bate, în fapt, joc de sanc- 
iunile O.N.U.".

Depozitul
de la Freilas

Drumul ocolit
al cuprului

de

fTrawnal) Development Co- inre- 
4frica de Sad dar condusă de b 

de proclamarea așa-zisei _inde- 
exporturile de cupru rhodesian — 
»’• tone anual — erau dirijate 

ân Africa de Snd și Europa Occidentală prin in- 
tenmefci wc-eiâții britanice „M.T.D. Copper 

LdL" La riirșitul anului 1965, conducerea 
•«stei societăți s-a întrunit la Johannesburg și a 
«vaat contracte pe teren lung cu nouă rafinării 
veșt-ewopeue care au preluat desfacerea intregu- 
bd export de cupru. Minereul este rafinat in pre- 
zeot b Rhodesia, ajunge apoi prin Laurenco 
Marque? (Mozambic) la Antwerp și Hamburg 
”®de cate supus anei a doua rafinări. Preparat în 
•cest fel cuprul rhodesian nu mai poate fi deose
bit de cel din alte țări. Astfel, anul trecut Rho
desia a desfăcut pe piața vest-europeană cupru 
âa valoare de 4 milioane Bre.

„Universal
Export" în acțiune

Cuprul ocupă locul al doilea pe lista exporturi
lor rhodesiene de minereuri. Minele de cupru de 
la Mangula sînt proprietatea unei filiale a societă-

Principalele tranzacții clandestine ale oamenilor 
de afaceri rhodesieni se desfășoară prin interme
diul societății „Universal Export", organizație 
comercială secretă înființată anul acesta. într-o 
Cnoadă scurtă ea a ajuns să aibă filiale Ia Lisa- 

na, Zurich și Johannesburg, iar la Paris are 
legături cu „Societe Economique de France et 
Afrique". Prin intermediul lui „Universal Export" 
sînt procurate numeroase „certificate" false care 
stabilesc „originea" mărfurilor rhodesiene ca fiind 
în Mozambic, sau Africa de Sud. Dar tot această 
societate se preocupă și de ocolirea sancțiunilor 
economice în ce privește importurile în Rhodesia.

Teimie» este extrem de rimplâ : o firmă rhode- 
®a*ă care na ere dreptul să efectueze comenzi 
dâe străinătate. plasează comenzile prin interme- 

«Mi agent din Mozambic și le însoțește cu 
• fcrbMre de credit din partea unei firme portu
gheze. Pertvgbezii fac comanda mărfurilor soli
citate hiindu-și -angajamentul” că ele nu vor fi 
reexportate in Rhodesia. Un angajament pur for- 
naL demonstrat și de faptul că exporturile Portu
galiei in Rhodesia aa crescut in ultimul an cu 350 
b «ută! La Beira există un uriaș depozit 
automobile importate unde sînt aduse lunar 
de mașini. Toate rât trimise la Salisbury.

Pe căi similare ocolite ajunge și petrolul în 
Rhodesia famizaL in principal, de societatea 
-Shell Middle East". Unui din principalii cumpă
rători este rafinăria din Durban (R.S.A.) controlată 
lot de— Shell. Aceasta vinde produsele petroliere 
rafinate societății... Shell B. P. Marketing (South 
Africa» „controlată” insă de directorii sud-afri- 
cani. Ei vînd cumpărătorilor „individuali" în 
rindurile cărora se găsesc numeroși „particulari" 
rhodesieni. Centrala din Londra a companiei 
„Shell" afirmă că „nu are nici o legătură cu 
aceste tranzacții”. Dar ea nu neagă că își înca
sează partea de profituri care-i revine de pe urma 
lor.

Potrivit unor cifre secrete, numai de pe urma 
exporturilor de tutun, zahăr, asbest, crom, cupru 
și fier, regimul de al Salisbury obține anual 55 
milioane lire. în aceste condiții se mai poate vorbi 
de eficiența sancțiunilor economice ?. în fapt, 
după cum subliniază „THE SUNDAY TIMES" 
„marile companii internaționale se înțeleg de 
minune în a asigura supraviețuirea economiei 
Rhodesiei".

japonez

I. RETEGAN

0 hotărire a guvernului

MALTA. — Vedere din La Valletta

, ^u'’ernu^ J’aP°nez a hotărit să respingă cererile S.U.A'. privind 
liberalizarea exportului în Japonia a motoarelor de automobile a- 
mericane. După cum anunță ziarul „Japan Times", Washin
gtonul insistă de cîteva luni să obțină scutirea de vamă pe piața 
japoneză a mașinilor electronice de caicul și a altor mărfuri ame
ricane. în același timp, în Statele Unite au fost adoptate o serie 
de masuri care prevăd reducerea importurilor din Japonia. 
Cercurile comerciale japoneze urmăresc cu neliniște dezbaterea în 
Congresul american a proiectului de lege privind reducerea impor
turilor de țesături sintetice. Statele Unite au adoptat deja unele 
măsuri discriminatorii privind importul țesăturilor din bumbac, mă
tase și mătase artificială, măsuri care afectează mult exportul de 
textile japoneze spre S.U.A. Presa japoneza apreciază că aceste 
ciocniri de interese dintre Statele Unite și Japonia vor ieși și mai 
mul în evidență cu ocazia lucrărilor Comitetului japono-âmerican 
pentru economie și comerț, care vor avea loc în a doua jumătate 
a lunii septembrie la Washington.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: București. Plata ..Sein teii-. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntari din într eprinderl șl Instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteil'


