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Proletari din toate țările, uniti-vă !

SCOLII
15 septembrie. Calendarul nu trece ziua, tipografic, cu roșu, 

printre sărbători. Și, totuși, e o sărbătoare. A școlii. A celor 
aproape patru milioane de elevi. A celor peste o sută de mii 
de dascăli. A milioanelor de părinți. A întregii țări.

O sărbătoare anticipată de pre*»**'? -dtumnale semnifica
tive. Prima uniformă d* cumpărată cu emoția debu
tului. întîlnir»»» o școală nouă. Mirosul de var proaspăt și 
luciul, oglinda, al parchetului. Setul de cărți școlare pe 
pupitre, darul anual al poporului pentru toți elevii țării. Re
întâlnirea cu profesorii și întâlnirea cu alții noi, veniți anul 
acesta la catedră...

La ora aceasta, curțile școlilor au fost invadate de flori — 
toate florile din florării pentru școală și dascăli.

La ora aceasta se rostesc cuvinte de bun venit, se taie pan
glici inaugurale, se rostesc îndemnuri de învățătură, mai 
rodnică decît în anii care au trecut.

î a ora aceasta se înfățișează planuri, în domeniul instruc
ției și al educației. Se rostesc solemne angajamente — In 
fața școlii, a părinților, a organizației U.T.C. și a organizației 
pionierilor.

La ora aceasta se intră .1 clase. începe școala. Prima lec
ție. Se întorc filele manualelor.

în legile scrise sau nescrise, dar împămîntenite în viața 
școlii, elevul află îndatoririle sale primordiale; învățătura 
făcută cu pasiune și dăruire, cu tenacitate, disciplina severă 
demnă în școală și în afara ei: dimensionarea întregii vieți 
de școlar pe măsura titlului ce-1 poarta : echilibrarea cumpă
nită a activității școlare în prelungirea căreia elevul va tre
bui să adauge, neapărat, preocupări individuale de studiu 
de lectură, de activitate în cercuri științifice și culturale, 
participarea la concursuri școlare — armonioase împliniri 
pe planul instrucției și educației; recreare și distracție în- 
tr-un cadru civilizat — inițiat de U.T.C. și școală, și la pro
filarea căruia va trebui să contribuie, cu propuneri și iniția
tive, cu efortul organizatoric.

Urăm tuturor elevilor țării, succes In noul an școlar l
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9

de OCTAV PANCU-IAȘI

Douăzeci de
mii de oameni
rid sub cer •••

0 nouă sesiune

Cu planul pe 9
luni îndeplinit
ORADEA (de U corespon

dentul nostru).
Cu 20 de zile înainte de 

termen, colectivul întreprin
derii miniere Oradea și-a 
realizat sarcinile de plan la 
producția marfă și globală pe 
primele trei trimestre ale 
anului. Organizarea științifi
că a producției și a muncii 
se materializează aici în mă
suri concrete. Extinderea 
mecanizării în abataje și or
ganizarea mai judicioasă a 
transportului au adus după 
ele creșterea productivității 
muncii în toate sectoarele 
exploatării. Toate acestea au 
creat posibilitatea obținerii 
de la 1 ianuarie șl pînă acum 
a 38 000 tone lignit, 1000 tone 
cărbune brut, 3 800 tone bi
tum șl 100 tone uleiuri pola
re peste planul la zi.

Sate
electrificate
lașa da Mureș, Văleni, Sîn- 

gerul da Pădure, Nadășa, Ili- 
oara, Petrilaca... încă în 16 
comune și sate din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară 
oamenii, cu gestul firesc dar 
plin de emoție, și-au aprins 
becul electric. De la 30 de 
sate — cite erau electrificate 
în 1950 — sînt conectate acum 
la sistemul energetic național 
462. Raioanele Gheorghieni și 
Ciuc care în trecut nu aveau 
lumină electrică in nici un 
sat, astăzi sini in întregime e- 
lectrificate.

L VULCAN

FESTIVALUL folcloric
DE LA STRUNGA

La orizont, In dmpul din nou 
negru ți liniștit al acostai toamne 
s-a făcut puțină lumină. Razele 
unei flăcări parcă, albe și umede 
jos lingă zare, făcute din abur de 
aur spre capete, tremură făcmdu- 
te să crezi că cineva, acolo după 
marginea de lut a pămintului, s-a 
smuls din somn și umblă cu o 
luminare aprinsă prin univers.

Construcții
noi

la Ploiești
Ploiești (de la corespon
dentul nostru)

Recent, în cununa 
blocurilor de locuințe din 
zona de nord a orașului 
Ploiești s-a mai alăturat 
încă unul. Astfel, numă
rul total al apartamentelor 
a urcat la cota 7 500. Nu
mai de la începutul aces
tui an au fost date în fo
losință 776 dintre ele, dis
puse in 10 blocuri cu 5 
nivele. Alături de două 
școli de cultură generală 
de 8 ani, cu un total de 40 
de săli de clasă, 6 obiec
tive sociale, de curînd a 
început să funcționeze aici 
și un vast complex comer
cial care cuprinde unități 
de desfacere pentpj po
pulație — alimentară, co
fetărie, legume-fructe, ma
gazin universal, precum și 
o librărie, farmacie, flo
rărie, răcoritoare, tutun
gerie. Fotografia noastră 
vă înfățișează complexul 
comercial, decorat și în 
exterior dtnd o notă a- 
parte ambiției urbanistice.
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Primirea la președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit joi la a- 
miază, la Palatul Consiliului de 
Stat, pe primul ministru al Re
publicii Turcia, Suleyman De
mirel.

La primire au participat pre-

ședințele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, membri ai Con
siliului de Stat și alte persoane 
oficiale române și turce.

întrevederea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă cordială.

Continuarea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Mi

niștri au continuat joi dimineața 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, ți primul

ministru al Republicii Turcia, 
Suleyman Demirel.

La convorbiri au luat parte 
persoane1 oficiale românei și turce.

(Agerpres)

Simbătă. de la orele 15,30, pe Stadionul „23 August" încep

NAȚIONALELE 
DE ATLETISM

IZVORUL TĂRIEI LUI
MIHAIL KOGĂLNICEANU

țar*

îrx

(Continuare in pag. 1 I
să a-

(Soniinuare In pag. a II-a)

care revine însă în fața contem
poranilor, chemîndu-i la acțiune 
— și el însuși reintră în scenă I 

„Cînd veneam de la universi
tate — își amintea tânărul, deja 
autor al unor lucrări serioase — 
capul îmi era plin de planuri... ; 
vroiam— să prefac năravurile, să 
introduc în patria mea o nouă 
viață, noi princip ii A scos, în
fruntând cenzura, publicații is
torice, literare, politice pentru

rom avea încă 
pricepind mer- 

și acționînd — tai- 
nifest — în același 

M. Kogăîniceanu îndură 
exilul și înfruntă dușmănia fos
tului său protector căruia za
darnic a încercat să-i arate dru
mul cel acu.

Luîndu-și drept judecător is
toria — la ale cărei izvoare a 
stârnit întreaga viață, M. Kogăl- 
nleeanu, fără a mal scrie propriu

D. ISCRU

întrajutorare cooperatistă
GALATI «1* U respondentul nostru)
Sat in raionul Brăi

la, Baldovineștiul a 
găzduit duminică pes
te 2-5M de oaspeți ve
niți aici din Gropeni. 
Romann, Unirea. Tu- 
fești, Titilești, Bără- 
ganu, Victoria și alte 
sate ale raionului. A- 
șadar, o vizită dumini
cală, care însă nu a 
fost consacrată vreu
nei aniversări sau al
tul prilej deosebit. 
Vizita amintită a con-

stituit o reluare a unei 
valoroase inițiative 
inaugurate in primă
vara acestui an in coo
perativele agricole 
Corbu, Latinu, Rîmni- 
ceni: întrajutorarea
cooperatistă, încă din 
primele ore ale dimi
neții, 40 de autoca
mioane proprietate ob
ștească au adus la 
Baldovineștl din eele 
4 pnnete cardinale ale 
raionnlui Brăila pe cel 
peste 2.500 de eoope-

ratori, In majoritate 
tineri.

Locul acțiunii: su
prafața de 130 de hec
tare a cooperativei pe 
care cei din Baldovi- 
nești au hotărît ca în- 
cepînd din primăvara 
anului viitor s-o irige.

Pentru o mai mare 
eficiență a acestei ac
țiuni, pe plan raional, 
fiecărei cooperative i-a 
fost indicată suprafa
ța de teren și catego
ria de lu'”,ări pe care

să le execute. Au fost 
create deci, toate con
dițiile ca vizita de la 
Baldovinești să se 
transforme într-o pa
sionantă întrecere în 
pricepere și hărnicie. 
Iată de ce, numai în 
cîteva ore de muncă, 
cooperatorii din 38 de 
unități agricole din 
raion au dislocat 
proape 11.000 mc de 
pămînt și în același 
timp au efectuat talu- 
zarea canalelor pe o 
distanță de 4 km.

a-

In cronica sa, atletismul nos
tru înregistrează, cea de a 26-a 
ediție a campionatelor naționa
le, ale căror întreceri încep as
tăzi pe stadionul „23 August*'. 
In întrecerea cu secundele și 
centimetri care începe xnîine, se 
angajează peste 250 de sportivi, 
fete și băieți, seniori’și juniori 
și poate că vom avea prilejul — 
dorim acest lucru din toată ini
ma — să aplaudăm noi recor
duri.

Despre însemnătatea întrece
rilor actualei ediții a campiona
telor naționale de atletism, des
pre participant!, ne-a vorbit 
tovarășul FLORIAN LASLAU 
— secretar general adjunct al 
F.R.A.

— întrecerile încep sub auspi
ciile unei bune organizări și a- 
tenției generale. Rezultatele ob
ținute în ultimele etape de veri
ficare ne dau «certitudinea unui 
nivel ridicat. Sperăm ca ele să 
confirme forma bună a unor at- 
leți și să ne edifice asupra po
tențialului valoric al lotului 
nostru acum, înainte de Balca
niada de atletism. Totodată, vom 
putea să verificăm stadiul pre
gătirilor pentru Olimpiada din 
Mexic. O caracteristică a actua
lei ediții este marea afluență a 
atleților juniori. De fapt, pen
tru ei, campionatele sînt un bun 
examen, dat fiind faptul că la 
21 septembrie a.c. se vor întâl
ni, într-un triunghiular atletic, la 
Eisenach cu juniorii din R.D.G. 
și Polonia.

— In privința valorii perfor
manțelor, pregătirii atleților, ce 
ne puteți spune ?

— In ultima vreme au fost sta
bilite noi recorduri republica
ne. Aceasta ne face să nădăjdu
im că ele nu sînt întâmplătoare, 
ci se datoresc bunei pregătiri, 
formei sportive corespunzătoare 
la care au ajuns atleții noștri. 
Cînd spun aceste lucruri, mă 
gîndesc la Mihaela Peneș care, 
cu cei 60,64 m, se înscrie printre 
performerele probei pe plan 
mondial în actualul sezon ; la 
Petre Astfel, primul „prăjinist" 
român care â depășit granița ce
lor 5 m (5,03), la Viorica Enescu 
și Valeria Biifanu, Ia Nicolaie 
Macovei, Gh. Zamfirescu, Ilies- 
cu Bucur și alții.



Au trecut numai cîțiva ani de 
:înd pe harta Capitalei au apă- 
ut inițialele, devenite obișnuite, 
le Fabricii de mașini unelte și 
gregate. Dar produsele sale 
i-au căpătat deja un binemeri- 
it prestigiu în circuitul indus- 
rial. Ce a contribuit la aceasta ? 
Ixecuția corespunzătoare și grâ
ul înalt de tehnicitate, rezis- 
>nța sporită în funcționare, și 
daptabilitatea relativ ușoară la 
ondițiile de climă deosebite ale 
tilajelor produse aici.
Dar nu ne-am propus de a- 

castă dată să insistăm în spa- 
ul acordat rezultatelor merito- 
i ale fabricii. Ne vom opn a- 
îpra unei alte probleme.
Pornim de la discuția avută 

1 tov. ing. Gh. Iaru, consilier 
„Mașinexport".

— Din punct de vedere cali- 
tiv, ne spune dînsul, fabrica 
feaza mașini-unelte cu para- 
etrii de funcționare la nivel 
dicat. Este știut însă, că de ne- 
imărale ori, în documentele de 
irtid și de stat s-a subliniat ne- 
sitatea livrării ritmice a pro- 
iselor de export, a îndeplinirii 
tegrale și în sortimentele sta- 
Iite a planului de export. Or, 
cmai aici, întreprinderea este 
sficitară. îi lipsește operativi- 
ea și elasticitatea în livrarea 
aduselor la export.
— V-am ruga să concretizați.
— în luna ianuarie a. c. s-a 
mandat Ia această întreprin- 
re o mașină de alezat-frezat 
F) tip 85, pentru tensiune și 
cvență normale. Dar abia acum 
au comunicat că n-au apara- 
ul pentru acest tip de ma- 
ă. Neluînd din timp măsurile 
espunzătoare pentru a-și asi- 
•a, în calitate de întreprindere 
irdonatoare și furnizor prîn- 
al, aparatajul necesar de la 
reprinderea „Automatica" din 
pitală. se cere întreprinderii 
istre să-l importe.
— Acest aparataj se putea 
fecționa în țară ?
— Da, dar F.M.U.A.B. ne pre- 
ie nouă sa-i asigurăm apara- 
il electric, motoarele elec- 
e de la diferite uzine din

sarcini care sînt, în exclu- 
tate de datoria furnizorului 
îcîpaL 
vem așadar prilejul să con- 
ăm că indicațiilor Consfă- 
i pe (ară a lucrătorilor din co- 
țul exterior nu li s-a dat 
.ția cuvenită de către condu- 
;a întreprinderii bucureștene. 
exemplu în acest sens ar fi, 

’em, destul de sugestiv. Este 
: că nu peste tot sînt aceleași 
iuni și frecvențe ale curen- 
I care alimentează motoarele 
trice la mașinile unelte. Li- 
rea doar la o singură tensi- 
și frecventă (380 V. 50 Hz) 
lite exportul în 13 țări din 
lent. Dacă s-ar diversifica 
ai această caracteristică, ne 
leau specialiștii de la Ma- 
eport, mașinile-unelte ro- 
sști ar putea fi exportate în 
, lumea. Din același motiv, 
i strunguri Carusel —■ 
l mm, prevăzute a se livra 
trimestrul IV al anului tre- 
au fost livrate la export de 

în luna iunie a. c. Mai
9 fi vorba de forme elastice, 
fierativitate din partea între- 
erii furnizoare ?
întîrzierea la export a celor 
strunguri Carusel, — ne-a 

zat tovarășul inginer Aurel 
an, directorul FMUAB — 
itorește în bună parte $i în- 
inderii „Automatica", care 
livrat cu întîrziere aparatura 
’ica precum și celorlalți fur- 
i ai noștri: Electroprecizia 
Scele, Electromotor Timi- 
, Uzina de mașini electrice 
rești etc.

izvorul tăriei lui
ihail Kogălniceanu
Vrmart din pag. I)

rie, după ce pusese temelii 
Lse jaloane, se aruncă în 
ll luptei înnoitoare, de- 
figura centrală a mișcării 

ionare moldovene de la 
'n a doua sa fază. Punîn- 
spoi problema organizării 
le a mișcării unioniste, 
rioții i se adresau în 1855: 
dară este mai chemat de- 
5 a populariza, a între- 

lupta pentru această 
*" Și Kogălniceanu n-a 
ț. Doar el însuși își dorise 
!, mînat de gînduri înalte : 

măcar un minut pe tri- 
Pitiei și să prorocesc țării 
d mele soartele cele mai 
Era deja în primele rîn- 

îi scria, patetic, prietenu- 
C. Negri : „Unirea și Uni- 
otdeauna Unirea ! Aceasta 
ilvarea noastră, aceasta va 
irea patriei comune".
159 vedea în Alexandra 
liza, alesul națiunii, pe o- 
emurilor noi și îl saluta 
ele luptei înnoitoare: „A- 
■te pe tine domn în țara 

noi am voit să arătăm 
jea ce toată țara dorește : 
noi, om nou".

nd dreptul țăranilor la 
etărire, contribuind mult 
xjicarea unor legiuiri ires- 
le ale deputaților con- 
1, M. Kogălniceanu aver- 
aceștia că „sîntem în mij- 
ptei, lupta între trecut și 
upta între societatea ve- 
societatea modernă".
,iast, în 1863, cînd avea 
hidă calea marilor re- 
Kogălniceanu comunica 
im al familiei : „Sînt pe 
a forma un minister care

i tara".
igătit, alături de Cuza și 
Iți oameni politici devo- 
a înfăptuit actul de la
ii 1864, conștient că nu- 
, lovind puterea oonser- 
■ se vor putea da țării re- 
trebuitoare. Sub guver- 
dus de el s-a pregătit și 
at decretul-lege, de
agrară iar aplicarea lui, 

;eanu a urmărit-o cu e 
►nantă atenție.

lui politică n-a încetaț 
î. în anii orientării spM

— Ce sancțiuni s-au aplicat 
acestor întreprinderi din vina 
cărora nu se asigură livrarea 
operativă a mărfurilor la export ?

— ?
— Ce aveți de spus Ia obser

vația făcută de reprezentanții 
•omerțului exterior ?

— Deja întreprinderea „Auto
matica" șLa prevăzut în plan 
centru acest an, mă refer la 
xemplu dat, rezolvarea proble

mei. (Este deci posibil și fără
i se recurge de fiecare dată la 
import... — n.n).

Un alt aspect asupra căruia 
considerăm necesar să ne oprim
ii constituie însușirea și valori

CE FRINEAZĂ
OPERATIVITATEA

IN LIVRAREA
PRODUSELOR
LA EXPORT?

ficarea cu maximum de operati
vitate a licențelor. Se constată 
că, de multe ori, însușirea aces
tora este anevoioasă, perioada de 
timp de la cumpărare și pînă la 
punerea în valoare a licențelor 
este nejustificat de mare.

— în 1963, ne spunea econo
mistul Boris Rotaru, șef adjunct 
al serviciului operativ din cadrul 
întreprinderii Mașinexport, s-a 
cumpărat licența pentru fabri
carea mașinii de alezat-frezat AF 
tip 125, Nici pînă astăzi nu s-a 
realizat prototipul. Cu toate 
acestea, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini ne-a 
inclus-o în planul de comerț 
pentru sfîrșitul acestui an.

Să ascultăm părerile unor fac
tori direct răspunzători de 
această situație.

INC. A. BO2GAN, directorul 
FMUAB : „Mașina este foarte 
complicată. Comenzile sînt eJec- 
trohidraulice. Pînă în prezent 
n-am oferit-o la export ca s-o 
perfecționăm în continuare".

(In patiu am n-o fi fost sufi
cient timp penriu 3cest lucru ?) 

ING. TOMA BURLACU, ad
junctul șefului serviciului mașini- 
uneite din Direcția generală 
livrări export (DCLE) din 
M.I.C.M. : „Nn credem că vom 
putea executa mașina la nhelul 
firmei furnizoare de la care an; 
achiziționat-o".

— Bine, bine, insa firma res
pectivă produce utilajul ; deci e 
posibil. Specialiștii noștri s-au 
documentat la fața locului, aco
lo ; deci. trebuie să cunoască 
totul. în aceste condiții nu ne 
explicăm tărăgănarea realizării și 
omologării produsului.

— Nu ne privește pe noi. în- 
trebați-i pe cei de la Direcția 
generală a mașinilor unelte.

TNG. ALEXANDRU MÂRGĂ- 
RITESCU, director general al 
direcției de mașini-unelte 

o națiune liberi fi

dobîndirea independenței deatat, 
Kogălniceanu nu putea sta de o 
parte. Autor, ca ministru de ex
terne — al celor șapte chibzuite 
revendicări ale României față de 
puterile europene în 1876, M. Ko
gălniceanu — tot ca o dovadă a 
realismului său politic — este 
omul care semnează convenția 
român o-rusă din 4/16 aprilie 1877 
de la București privitoare la tre
cerea trupelor rusești pe terito
riul țării noastre, sub garanția res
pectării și apărării integrității 
României. §i tot lui i-a fost dat 
sa proclame la 9 mai 1877, că 
„noi sîntem o națiune liberi și 
independentă... pentru ci voim 
să trăim cu viața noastră pro
prie". Dar marele om de stat 
nu concepea independența ca pe 
un dar al hazardului politic. 
Dimpotrivă. „Noi trebuie să do
vedim că sîntem națiune vie..., 
că avem conștiința misiunii noas
tre..., că sîntem în stare să 
facem și noi sacrificii pentru 
ca să păstrăm această țară 
și drepturile ei pentru copiii 
noștri...

M. Kogălniceanu a apărat în 
Congresul de pace de la Berlin, 
(1878) drepturile țării. După cum 
recunoștea un contemporan „în 
timpul redobîndirii independen
ței culminează viața lui Mihail 
Kogălniceanu", în sensul că a- 
tunci înfăptuiește ultimul său 
mare act politic. Și nu va 
înceta să apere interesele ma
jore ale țării, acum indepen
dente, deși se simte oare
cum stingher și decepționat 
de meschine practici politice co
tidiene, de schimbarea multor 
tovarăși de drum, de orientarea 
dictatorială a altora.

A murit la Paris la 
1891.

O viață de om pusă 
gime în slujba țării,

20 iunie

în între- 
o__ _______________ în slujba
luptei înnoitoare sub multiple as
pecte ! Un apel continuu la forța 
vie a națiunii în care a crezut și 
de unde i-au izvorît tăria și cu
rajul : „Să ne scoborîm din Er- 
cul, dacă vom fi mișei, lumea tot 
de mișei ne va ținea ; și dimpo
trivă, dacă... ne vom sili... a ne 
îndrepta pe calea... unei civili
zații sănătoase și nu superficiale, 
atunci vom fi respectați de Eu- 
xopa.M*

M.I.C.M. : „Dacă mașina AF-150 
s-a asimilat în termenul planifi
cat, nu același lucru îl putem 
spune despre AF-125. Termenul 
de însușire a acesteia a fost de
pășit".

— Știm. De ce ?
— Piesele turnate de Uzinele 

„2Ș August" din Capitală au fost 
livrate cu o întîrziere de 6 luni, 
o serie de subansambluri au fost 
reproiectate, ne lipsește expe
riența în acest domeniu...

Ne oprim asupra ultimei idei 
care se desprinde din relatările 
tovarășului director general — 
„lipsa de experiență" a cadrelor 
de specialiști. Cu ocazia vizitei

noastre la F M.U.A.B. ne-am in
teresat și de acest aspect (de care 
presa s-a mai ocupat și cu altă 
ocazie). In ultimii ani au fost 
trimiși pentru specializare în 
străinătate o serie de specialiști, 
în momentul de față, un mare 
număr dintre ei nu-și mai oferă 
serviciile lor întreprinderii. Di
recția generală cunoaște prea 
bine situația. Conducerea minis
terului nu poate reglementa a- 
ceastă stare de lucruri ?

Scurtul tur de orizont între
prins ne-a permis concluzia că 
întreprinderea nu s-a preocupat 
îndeajuns de găsirea acelor forme 
modeme, elastice și operative în 
livrarea produselor la export. 
„Mecanismul" industrie-cemerț 
exterior prezintă încă multe fi
suri. uncie determinate de ne
ajunsurile existente în activitatea 
întreprinderii. altele genemte 
de insuficienta preocupare a mi
nisterului pentru ir/pnlrionanv. 
pe toate căile a «portebn de 
mașini-unelte.

Se constată, apoi, o defec
tuoasă conlucrare a fart»-i‘or 
interesați -i direct 
(întreprindere — mhrrtee — 
comerț exterior) > etrei 
rare ae cere fărt mtiroere.

Nu ne ri-nîne decit «« «ece- 
răm o confruntare a saremilo. 
pe care le au — în domeniul 
analizat — ca modul actual de 
rezolvare, reprodus parțial și de

PETRU G. BRATU

AGONIE $1 EXTAZ
— film pentru ecran panoramic 

Patna (orele 12.15 ; 18 ; 21).
PROCESUL DE LA VERONA

Central (oele 9.30 ; 12,15 ; 15 ; 
18 ; 20.45).

CASTELANII
Republica (orele 9.30 ; 11,45 :
14 ; 16,45 ; 19 ; 21.15), Circul de 
stat (orele 18; 20.30).

ȚAR ȘI GENERAL
Capitol (orele 9,15; 11.30;
13.45 : 16 : 18,15).

SURCOUF. TIGRUL CELOR 7 
MĂRI
— cinemascop —

Luceafărul (orele 8; 10,15 ;
12.30 ; 15.15). București (orele
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15) , Modern (orele 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45),
Tomis (orele 8.30 : 10,45 ; 13 ;
15.15 ; 17.30).

SINGUR PE LUME
Festival (orele 8,45 : 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Grivița
(orele 9 ; 11,15 . 13,30 ; 15,30 ;
18 ; 20,30), Melodia (orele 9 ;
11,45 ; 15,15 18 ; 21).

CUM SĂ FURI UN MILION
— cinemascop —

Victoria (orele 9,30; 
15,30;----- ------
rele 
18,15;
8.30 ;
20.15) ,
16.15 ;
(orele 
20,45).

„ ____ 12,30;
18,30 ; 21,15). Gloria (o- 

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,30), Aurora (orele 
11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;

Floreasca (orele 11 ; 14 ; 
18 30 ; 20,45), Flamura

9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ;

TOAMNA

SPERANȚELOR
Fânuț Neagu

Timp de 45 de minute, o bură 
de cenușă. Apoi o repriză de zile 
mari, cu. goluri de toata frumu” 
sețea, îp genul acelora pe care 
le aranjează, cu multă trudă, re
gizorii de filme pe teme sportive. 
Cum se explică ? In primul mi- 
tan, debutanții Anca și A-lge- 
lescu, sufocați de emoție, au gre
șit mult. Anca, in special, neaju
tat de Ghergheli, a trimis mingi 
aiurea, enervîndu-și, prin aceasta, 
colegii și publicul și silindu-l pe 
Constantin Teașcă să-și verse plă- 
mtnii. Dar în prima repriză, nici 
lancu și nici Lucescu n-au mun
cit pe măsura talentului — și pe 
teren era o învălmășeală greu de 
suportat. De situația aceasta a 
profitat selecționata Izraelului — 
o mare surpriză pentru toți spe
cialiștii. In ultimii doi ani, oas
peții noștri de miercuri au făcut 
un salt spectaculos... Știu, ne cine 
greu să vedem că jucăm departe 
de valoarea fotbalului european, 
dar trebuie să fim răbdători, tre
buie să înțelegem că nu putem 
să-i cerem lui Constantin Teașcă 
să ne prezinte peste noapte uns
prezece „brazilieni". După mine, 
selecționerul nostru unic a izbu
tit în cele cîteva zile de lucru să 
imprime reprezentativei noastre 
o idee, s-o facă să gîndeascâ 
pentru a găsi soluții de spargerea 
blocului advers. In repriza a 
doua, și mai cu seamă in finalul 
ei, unsprezecele românesc, din 
rîndul cărora s-au detașat Nelu 
Nuntceiller, Cuperman, lancu, 
Strîmbeanu și I. Fopescu, a bom
bardat poarta oaspeților eu o am
biție cam *ar intUmtâ pe la an 
Dac-am juca ața tot trmpui ' 
Teațcă vre^ sd focă treabă p 
face, dar sint prea mulși loan 
zură de au* care s-atm țâ-i re
teze elanuL l-am văzut pe umi 
rizind in purrmi de bucurie cmd 
rchipa nosriri a primit un gpL 
Se gîndeau le Sran^ făceau 
■^coteli tumble. Si fie iănătnți. 
iacale ere drepfu* st rină cu 

cine crea, dor aaJ Fatred osme 
nh tșrie de ce n-au rce^ przfte 
Im buzunar ți fri alte acum .• .* 
Atftn aw de lea pe la «mm 

-. mei m c-tzut nârietiM.

■ee

SCURTE ȘTIRI

nauș, trei puguir . de I 
bucurești au reuș-.. 'J 
ui fmale. Ch. Bădoi 'a 
l-a incms îa puncte ț 
Dinamo Moscova), V. 
ușoară) a dispus la pt 

Ignatov (Spartak So 
Gbsțâ (semimi jlocte) 
oietoria prin neprezer.

Castelul Bran — punct de atracție pentru turiști

CINEMA TOGRAFE

în

FEMEIA NECUNOSCUTA
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
duminica orele 10,30).

BANDA DE LAȘI
Doina (orele 11,30 ; 13,45 ; :
18.30 ; 20.45).

MONDO CANE
Timpuri noi (orele 9—21 
continuare).

SPARTACUS
— cinemascop —ambele serii

Feroviar (orele 8.30 ; 12 ; 15,30 ; 
19), Excelsior (orele 9,45 ;
13.15 ; 16,45 ; 20,15).

INSPECTORUL ȘI NOAPTEA 
înfrățirea (orele 16 ; 18,15 ;
20,30).

PANTERA NEAGRA
— cinemascop —

Dacia (orele 7,45—21 în conti
nuare).

i«;

Televiziune
VINERI 15 SEPTEMBRIE 1967

18,00 Drumuri și popasuri (e- 
misiune turistică) ; 18,20 Bule
tinul circulației rutiere ; 18,30 
A.B.C. — De ce ? (emisiune con
sacrată celor mai mici dintre 
școlari) ; 19,00 Pentru tineretul 
școlar. Ediție specială : Prima 
zi de școală ! ; 19.30 Telejurna
lul de seară ; 19,50 Buletin me-

a-Chestia e frumoasă, dar pe 
locuri și puțin ridicolă, fiindcă 
toți leii ăștia, mai de multișor se 
pUngeau de chelie totală.

In jocul formației noastre a 
apărut (mă refer exclusiv la re
priza a doua) un plus de spon
taneitate atunci cînd jucătorii se 
află în apropierea careului ad
vers Pasa dintr-o bucată și șu
tul fără mii de pregătiri, iată 
ceea ce a făcut ca în final vic
toria să ne surîdă. Pentru prima 
oară am văzut echipa luptînd din 
răsputeri ca să remonteze. Și a 
izbutit. Va să zică se poate! Păi 
asta nu-i de ici, de colea, și me
rită, zău, o vorbă bună. Măcar 
atit.

Toamna aceasta, n-avem în
cotro, trebuie să fie a experimen
telor. Vor fi și înfringeri (bine-ar 
fi să nu fie) și bucurii. Să le pri
vim lucid și să ne gîndim că sîn
tem datori să creștem o echipă 
pentru confruntările din prelimi- 
nariiie C.M. Ăsta este lucrul cel 
mai important și în direcția a- 
cecsta își canalizează Constantin 
Teașcă întreaga activitate. Să-l 
lăsăm să încerce, să schimbe și 
să refacă, și sînt convins că 
nu ne va înșela în așteptări. Pe 
de altă pa de, însă, e nevoie 
să priceapă și el că, din cînd în 
cînd, fie și numai din amuza- 
ment, vom mai arunca o piatră- 
dcuâ în curtea lui. Asta ca să 
nu uite că sîntem prin apropiere.

P.S. Pe stadionul din Prater, 
Sorin Avram și Soo au făcut să 

z’.-.ete inimile vienezilor. E o 
•-etnrie prețioasă — felicitări din 
;-umă întregii echipe — care mă 
face să uit amărăciunea trăită la 
partida cu A.S.A. Tg. Mureș.

Dacă și Rapidul, la Plovdiv, va 
meciul cu fruntea sus, 

microbiștii bucureșteni vor nă
văli eu zecile de mii pe stadion. 
Damitriu și tot plutonul să afle 
zi «n văzut o coadă imensă la 
r~-sfeeie O N.T. unde se fac în- 
- fieri pentru meciul din Bulga
ra. Gmkțtiul ou-p trădează ve-

» dragoste, indiferent că une- 
rr. se aud p gluuri care ame- 
rifKâ cu raptura. Boală grea. fot- 
Wal ista, ce «â aai vurbun.

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
Buzești (orele 15.30 ; 18). 

MOMENTUL ADEVĂRULUI
Crîngași (orele 15,30 ; 18;
20,30).

SA-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !

Bucegi (orele 16 ; 18,15 ; 20,30). 
LADY MACKBETH IN SIBE
RIA

Unirea (orele 16 ; 18,15), 
UNDE ESTE AL III-LEA 
REGE?

Tomis (orele 20).
PRINTRE VULTURI
— cinemascop — 

Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
EROUL DE LA CONG LY

Vitan (orele 15,30 : 18).
CĂLĂTORIE FANTASTICA 

Progresul (orele 20,15).

teorologic — Publicitate 20,00 Al 
IV-lea Concurs și festival inter
național George Enescu — 1967. 
Agenda festivalului; 20,30 Re
portaj 67 Omul dintre nisipuri, 
emisiune de Nicolae Holban ; 
21.00 Reflector ; 21,20 Film ar
tistic : Golgota ; 22,45 Telejurna» 
Iul de noapte.

Un 

dirijor 

excelent

DORATI
Antal Dorati a so

sit la aceste intilniri 
bucureștene însoțit 
de decenale cronici 
cu superlative jude
căți de valoare.

Dirijor in prezent 
al orchestrei B.B.C., 
elev al lui Bartok. 
Kodaly și Weiner, 
ani in șir conducă
tor și organizator al 
unor reputate for
mații americane, 
peregrin muzical 
prin toate continen
tele, Antal Dorati e 
unanim socotit un 
maestru al baghetei, 
un muzician origi
nal și profund, că
ruia mulți dintre 
compozitorii veacu
lui ii datorează 
prestigioase prime 
audiții.

Un program sub
stanțial — Suita a 
II-a de Enescu, Con
certul pentru or
chestră de Bartok, 
lucrări instrumen
tale de Mendels
sohn Bartholdy și 
Beethoven (soliști 
Ion Voicu și Va
lentin Gheorghiu) 
i-au dat în cele 
două concerte posi

bilitatea unei afir
mări plenare.

Excepționala stă- 
pinire a partituri
lor, eleganța și ex
presivitatea gesturi
lor, un inefabil simț 
al culorilor dinami
ce, o inegalabilă de
cantare a fiecăruia 
dintre elementele 
arhitectonicei muzi
cale (mina lui Do
rati, desenează li
teralmente fiecare 
motiv) — iată doar 
citeva din atribute
le conceptului său 
dirijoral.

Dincolo de exem
plaritatea acompa
niamentului sau ele
vata tălmăcire a 
concertului lui Bar
tok (dirijorul este 
mi se pare realiza
torul celei mai cu
noscute imprimări a 
lucrării), arta lui 
Dorati a fost de o 
inegalabilă ținută in 
tălmăcirea suitei e- 
nesciene. La pupi
tru, Dorati încearcă 
să mediteze — cum 
declara la repetiție 
unui gazetar bucu- 
reștean — cel mai 
fericit contact cu

Douăzeci de mii
de oameni rid sub cer...

p*,?emici m pădurii din Strunga 
vechi cuib de haiduci fi izvor de 

eriate din codrii Moldovei rtră- 
ch». E zece septembrie. O zi 
rună ca etunci poate cînd smul- 

gându-se din amar, s-a scăldat în 
tăria codrului întiiul român. Un 
semn, încă un salt al soarelui vi
zibil r-u ochiul și lumea chemata 
taci la Festival începe și ea o dată 
cu marele izvor al luminii, al ră
săririi.

De după -uimea dealului din- 
vpre Ceahlău, desprinzîndu-se 
parcă din aceri natural basorelief 
al Moldovei, completate de-a lun-
gul timpului de istorie cu fapte 
de vitejie și cu cetăți, împodobit 
și cu fuioarele de aur ale bas
mului adevărat de la Săvinesti 
vin locuitorii regiunii Bacău. Ala
iul, format din cîteva mii de lu
crători ai industriei și ogoarelor, 
omeni născuți in grădina doinelor 
și baladelor, e condus de o cea
tă de călăreți, imbrăcați în cos
tume naționale moldovenești.

Sub ramurile stejarilor, arcuite 
măreț peste drumul național ca 
marmora coloanelor la intrarea-n 
Olymp, izbucnesc viorile. Săr
bătoarea cîntecului și jocului nos
tru național s-a dezlănțuit. „Ci
ne-o fi făcut cântecul, / ține-i 
doamne zilele / și alungă-i mor
țile / luminîndu-i sorțile". Pe 
pămîntul dintre stejari, care a le
gănat somnul și visul haiducilor, 
pe țărîna din care veacuri în șir

CU BĂRBAȚII E O ALTA PO
VESTE

Miorița (orele 14,30 ; 16.30 ;
18,30 ; 20,30). Volga (orele 16 :
18.15 : 20.30).

CRĂCIUN INSINGERAT
Viitorul i orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 

JANDARMUL LA NEW YORK
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 

CĂUTĂTORII de aur din 
ARKANSAS
— cinemascop —

Arta (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR
— cinemascop —

Munca (orele 10 ; 16 ; 18 ; 20). 
UN HECTAR DE CER
— cinemascop —

Morilor (orele 15 30; 18).
VIAȚA LA CASTEL

Cosmos (orele 15,30 : 18 ; 20.30).
FRENCH CANCAN

Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15). 
CIOCÎRLIA

Colentina (orele 16 : 18,15). 
COMISARUL X
— cinemascop —

Rahova (orele 15,30 : 18).
Lumina (orele 9,15 ; 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

ZODIA FECIOAREI
— cinemascop —

Progresul (orele 15,30 ; 18),- Co- 
troceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 

DON GABRIEL 
—- cinemascop —

Lira (orele 15,30 ; 18).
DRAGOSTEA MEA

Drumul sării (orele 15 ; 17,30 ;
20).

MEMENTO ENESCIAN

DIALOG: Gulda-
Van Cliburn

Și unul, fi celălalt, au trecut 
prin febra concursurilor. Și u- 
nul, ți altul, au trecut dificilul 
examen, cu brio ; Van Cliburn
— Marele Premiu și Medalia de 
aur la Concursul internațional 
„Ceaikovski" ; Friedrich Guida
— Premiul I la Concursul de la 
Geneva. Amîndoi se află în 
București, în zilele Concursului 
Enescu. I-am invitat la un scurt 
dialog.

REP.: Ce au Însemnat pentru 
dumneavoastră distincțiile atri
buite de jurii ?

VAN CLIBURN: Pentru mi
ne, un eveniment memorabil.

auditorii, se găsește 
intr-un permanent 
dialog cu orchestra 
și compozitorul ca- 
re-i vorbește din 
partitură.

Fermecătoarea lu
me a suitei în care 
Enescu își supune 
năvalnicul roman
tism severei logici a 
formelor clasice ne-a 
fost restituită intr-o 
atmosferă de o rară 
autenticitate.

Strălucitoarele pa
gini ale Menuetului, 
vibrantele mișcări 
lente, au fost inter
pretate la un nivel 
de perfecțiune care 
ne demonstrează că 
Antal Dorati și-a în
sușit opusul enes- 
cian nu cu amabili
tatea unui invitat, ci 
cu pasiunea artistu
lui care a înțeles și 
și-a însușit o lucrare 
cardinală.

Antal Dorati ne 
lasă indiscutabil o 
impresie durabilă.

Am fi bucuroși 
să-l vedem chiar și 
in proxima stagiune.

IOSIF SAVA

românii, nepierztndu-și niciodată 
încrederea în viitor și-n lumina 
soarelui au știut să-și făurească 
poeți e o zi de sărbătoare depli
na. 20 000 de oameni ztmbesc sub 
cer, adunați laolaltă, mtndri de 
strălucirea tezaurului folcloric cu 
care se contopesc, recunoscîndu- 
și încă o dată ființa spirituală • 
gindirea și sufletul zidit în urma 
atîtor întîmplări din lacrimă pusă 
peste lacrimă și surîs zidit pe su
rfs :
„Cîntă fata cea mai mare / Tre

mură raza de soare 
Cîntă fata mijlocie / Lacrimă

frunza din vie
Cîntă fata cea mai mică / Frun- 

za-n codri se despică.
Pe scena care reprezintă un 

han, Hanul Ancuței, adus din 
gîndirea lui Sadoveanu din nou 
printre contemporani, se desfășoa
ră istoria în versuri a acestui 
popor, scrisă de el însuși, singurul 
cîntăreț care, înfruntînd vitregiile 
soartei timp de aproape două mi
lenii, și-a făcut timp s-o scrie și-a 
scris-o. Formațiile de dansuri 
populare, grupurile vocale, tara
ful și soliștii Casei de cultură a 
sindicatelor din Bacău dau viață 
așa cum se cuvine folclorului, 
simbolului acesta de versuri și 
voci al spiritului nostru popular 
prezent co într-o stema în fie
care ochi de spectator. Și istoria 
noastră se precipită timp de două 
ore prin fiecare privire, scurgîn- 
du-se în simțirea fiecăruia, ca ră
coarea unui izvor limpede, dătă
toare de puteri și viață. Pridvorul 
însorit al acelui han conceput 
totdeauna ca nod de speranțe, cîn- 
tece și povești i-a convins pe 
spectatori că stau cu picioarele pe 
un pămînt care merită cu priso
sință iubit, că au încolțit din vi
sul și sîngele unor strămoși de 
care trebuie să ne fie într-una 
dor, că trăiesc într-o patrie de 
înfăptuiri sfinte și dragi, că toți 
împreună, laolaltă cu pămîntul și 
soarele ce își demonstra cu atîta 
tărie puterea de înălțare în zori, 
merg spre izvorul luminosului vii
tor al României socialiste.

Artiștilor băcăoani, care și-au 
făcut datoria fată de creația po
porului, reprezentînd-o admira
bil în coordonatele armonioase 
ale montajului stabilit, le-a urmat 
ansamblul folcloric al regiunii 
Iași. Tineri ca însăși frumusețea 
cântecelor și dansurilor interpre
tate s-au dovedit dansatorii din 
Dumbrăvița, solzarii de la Blă-

I h F O R W A T 11
Joi la amiază, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, Roman 
Moldovan, a primit pe membri 
ai Biroului Consiliului internațio
nal de filozofie și științe uma
ne și pe delegați ai UNESCO 
participanți la lucrările celei de-a 
IX-a Adunări generale a Consi
liului, care a avut loc la Bucu
rești.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a 
participat acad. Emil Condura-

Mai ales că am interpretat Con
certul de Ceaikovski, chiar în 
țara lui, unde muzica sa e cu
noscută pînă în cele mai mici 
amănunte. Premiul mi-a întărit 
încrederea în calitățile de inter
pret, certificate de altfel șl de 
alte premii anterioare, deși nu 
de aceeași importanță.

FRIEDRICH GULDA : In ceea 
ce mă privește, Concursul de la 
Geneva și premiul decernat cu 
acest prilej m-au ajutat foarte 
mult să-mi încep cariera de 
pianist. Cu o distincție la inde- 
mînă, și cu un premiu ți se des
chid mai ușor porțile arenei mu
zicale.

REP. : Arthur Rubinstein 
povestea că în tinerețea sa, con
cursurile de asemenea factură
erau rare. Credeți că tinerii de 
azi sînt mai avantajați ?

FR. GULDA : Fără doar șl 
poate. Se organizează în lume 
atîtea concursuri. îneît un tînăr 
talentat se poate înscrie unde 
dorește. Deci, multe posibilități 
ca să-și încerce șansa. Și multe 
șanse ca să reușească, deci să 
inaugureze repede o carieră, 
fără să aștepte să treacă anii.

REP.; Dar ce pondere apre- 
ciați că are un concurs interna
țional în evoluția unui tînăr 
artist ?

VAN CLIBURN : N aș crede 
că o carieră artistică depinde 
în mod absolut de un concurs. 
Competiția poate grăbi inaugu
rarea unei cariere, dar nu mal 
mult. De altfel, sînt mulți ar
tiști care au pierdut în con
cursuri, dar după aceea au făcut 
cariere strălucite. Evident, orice 
participant la un concurs aspiră 
la un trofeu. Dacă nu-1 cuce
rește, nu e cazul să dispere : 
viitorul îi rezervă multe prile
juri de afirmare, dacă este in
tr-adevăr un talent adevărat.

REP. : Dacă ați fi în situația 
de a da o consultație unui tînăr 
concurent, ce l-ați sfătui ?

VAN CLIBURN ; Chiar și un 
insucces — în condițiile unei 
întreceri de înaltă ținută — e 
ceva. In nici un caz. o cădere nu 
e sfîrșitul lumii. Dacă ești artist 
adevărat, să nu te descurajezi ; 
muncește stăruitor mai departe. 
Consacrarea, cu siguranță că va 
veni.

FR. GULDA : Perfecționarea 
începe abia după premiul I, și 
nu se termină decît o dată cu 
viața. Dacă ești artist adevărat, 
se înțelege. și mnlțumirea de 
sine nu te paralizează.-

EM. ARNOTA

geștb Bîrlad, fluierașu de la 
Htrtoape și cimpoierii din Peri- 
eni. Vocile solistelor Maria Cos- 
toaei, Geta Mărășescu și Maria 
Schipor s-au dovedit la fel de 
tinere. Oricum, alte încă două ore 
întregind și perpetuînd imboldu
rile spre frumusețe, dragoste de 
patrie și popor lansate cu atîta 
efect de artiștii băcăoani. Se fă
cuse soare în plină putere, suit 
sus, în răscrucea cerului și bogă
ția folclorului moldovenesc con
tinua să fie prezentă ; vocile se 
împleteau prin aer frumos/ steja
rii ocrotitori de libertate o pri
meau ca pe o rouă revărsată din 
aerul unei vesele zile de toamnă.

A urmat Hora, marea horă a 
sufletelor, 'a picioarelor și a bra
țelor în care ore în șir oamenii 
muncii din cele două regiuni ale 
patriei s-au redescoperit veseli ca 
niciodată sub cer, legați în măsu
ra aceluiași pas cy sunetele ar
monioase ale tradiționalelor for
mații de alămuri moldovenești de 
la Cozmești, Hușilor, Valea Mare 
și Atelierele Nicolina: „Joțcă bine 
fata, Petre l N-o izbi de colțul 
vetrei / De nu știi bine juca / La
s-o, n-o mai hurduca". Încă un în
demn la veselie unanimă ascultat 
și concretizat în atîtea strigături 
de prezență de spirit profundă 
care au atestat încrederea în vii
tor și setea de viață a poporului. 
Seara, la lumina focului, berbecii 
fripți haiducește, dansurile și vi
nul rodit și încălzit de aceeași 
rocă mumă a cotnarilor care l-au 
îmbucurat și veselit și pe Ștefan 
Vodă cel Mare și drept, fluierele 
risipind cîntec dulce printre 
stejari și fetele înflorind sub pri
virile tinere ale flăcăilor.

Am stat și am memorat: soa
rele nemaipomenit, pe care-l pri
visem în zori ca pe o prevestire 
de mari bucurii, miile de oameni 
adunați, risăriți de pretutindeni 
ca o prevestire de mare viitor.

Am luat în mînă un fir de 
iarbă și gîndindu-mă ca la o 
mare intîlnire cu țara, m-am sim
țit cu obrajii de el luminat, >m- 
păcat că mesajul iubirii de vatrie 
scris cu grai de cîntec și cu în
țelepciune poetică de un rapsod, 
s-a făcut auzit deodată de zeci 
și zeci de auzuri, căpătînd garan
ția că sute de inimi îl vor purta 
mai departe, așa cum în zori să
mânța de aut a soarelui ce 
mișca în pămînt purta în ea 
ranția unei înalte lumini.

se
ga-

ro-chi, președintele Comitetului 
mân de organizare a reuniunii.

Joi la amiază, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S. din str. Mihail 
Eminescu nr. 8, a avut loc ver
nisajul expoziției „Arta scrierii", 
organizată de Comisia națională 
a Republicii Socialiste România 
pentru UNESCO, în colaborare 
cu Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

(Agerpres)
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Laboratoarele școlare reintră în drepturi
Foto : O. PLEC AN

JALA
care smt coordonatele principale, punctele 

cardinale ale anului de invâtă.-nint 19€T—1M8. 
pe care, insușindu-ni-le. să asem inc* din 
clipa debutului, imafinea sa dinamic*, desfă
șurată. să-i putem inc* de pe acum aprecia 
cu exactitate locul in dezvoltarea eautinuă a 
învățămîntului nostru •

tn condițiile societății noastre, ea aaa aa 
școlar este departe de a fi o simp* seriei 
in lanțul istoric al in săltări aratei a serva* 
semănind eu celelalte, cmtfundtedu-ee cu ce
lelalte. Metafora care l-ar rtprtf ta ar fi a 
nouă treaptă adăugată la a majrnuaetl si mo
numental* scar* urci nd necontenit, o treaptă 
la proiectarea căreia s-a ținut seama de ex
periența construcțiilor anterioare, dar viata * 
cerut arhiteetilor noi căutări, ar 
ducind spre o operă sincronizată 
merar al dezvoltării «enerale a

La noi. deci, an aoa an 
cepul să materializeze acti 
tuții cu vechi si prodrcioa» 
in slujba ridicării spirituale a 
lejuiască un bilan; păzim al 
vaste experiențe, să coosemr 
înălțimea la care a fost ridicată 
gențelor, să deschidă largi șa 
tive viitorului.

Și ca o incoronare 
nou an de studii are 
intețirea efortului u 
științifică a insătămin 
reflectlnd asimilarea practică a ideii easrn- 
in documentele celui de-al IX-lea Coacres 
P.C.R. după care școala este definită ea .pri 
cipal izvor de cultură și factor de civilizare 
Adresîndu-se tinerilor ri iademnindu-i să în
vețe cu sete și pasiune, secretarul feneral ai 
Comitetului Central al partidului, levarăsul 
NICOLAE CEAI ȘESCV. le ara-. _S* dăruit! 
patriei tot ce aveți măi bua. toată patooeu 
mintii și brațelor voastre, ei ak-i fsefiritati 
elanul si năzuințele voastre tnerețt: • Ia 
acest nobil sens, un nou aa școlar trebuie să 
facă dovada grăitoare că reprezintă o 
tanti etapă In splendide 
de copii și tineri de la

OCTAV PANCLHAȘI

K-liP m 
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Concret, pnn ce »e re
comandă atenției noastre 
noul an școlar 1967— 
1968 ?

— Vorbiți-ne în exclu
sivitate despre „noutăți", 
l-am solicitat pe tovară
șul Eugen Blideanu, di
rector general în Minis
terul învățămîntului.

— încep prin a spune 
că anul acesta licee.e nu 
vor da promoții de ab
solvenți, deoarece elevii 
din actuala clasă a 
Xl-a reprezint* prima 
serie ce va sfirși școala 
de 12 ani. Și pentru că 
sîntem la clasa a Xl-a 
să amintesc despre noul 
obiect de studiu intro
dus la secția umanistic* 
a acestei clase: istoria 
literaturii universale. Un 
vechi deziderat care, în 
sfîrșit, a fost tradus în 
practică și, după părerea 
mea, în condiții deosebit 
de bune. S-a tipărit din 
timp programa, manua
lul și o amplă culegere 
de texte literare. In va
canța de vară s-au orga
nizat cursuri de pregă
tire pentru profesorii 
care vor avea sarcina să 
predea acest obiect. Mai 
departe: s-a înmulțit 
numărul claselor specia
le de matematică și fi
zică, „noutate" a anului 
trecut, dar prin marea 
extindere a acestei, s-o 
numim, forme de învă- 
țămînt, nu greșesc tre- 
cind-o și în rîndurile 
noutăților prezentului an 
școlar. Astfel, vor lua 
ființă încă 4 clase de 
matematică pe lingă cele 
de anul trecut, 5 la nu
măr și funcționînd în o- 
rașele : București, Cluj, 
Iași, Timișoara, la licee 
din Craiova, Ploiești, Si
biu și Pitești. La Craio
va, Liceul „N. Bălcescu" 
și Ploiești, Liceul nr. 1, 
iau ființă noi clase spe
ciale de fizică. Vor fi a- 
menajate în mai multe 
licee din Capitală și Cluj 
laboratoare de matema
tică, permițînd un înalt 
grad de perfecționare a 
predării acestei discipli
ne. Vorbim de mai mulți 
ani despre diversificare, 
lucrăm de mai mulți ani 
la găsirea de soluții în 
acest sens. Debutează a- 
cum liceul clasic, în care, 
firește, ponderea o va 
avea studiul limbilor 
clasice. Clase a IX-a

C« M «

-X. E-

treneze elevii în bogate 
și variate manifestări e- 
ducative, cultural-artis- 
tice și recreative. Reco
mandarea C.C. al U.T.C. 
este ca încă în prima 
săptămină a anului șco
lar să se creeze în toate 
școlile echipe și forma
ții artistice (coruri, e- 
chipe de dansuri, brigăzi 
de agitație, formații de 
teatru, orchestre, tara
furi). De asemenea, în 
fiecare săptămină, deci 
li la capătul celei din
ții ’. să se organizeze în 
școli activități pornite 
de la preferințele și pa
siunile elevilor, cum sînt 
serile-distractive, reu
niunile, șezătorile, car
navalurile, întrecerile 
sportive. Comitetele ra
ionale și orășenești ale 
U.T.C. vor extinde buna 
tradiție a întrecerilor 
dintre școli, prezentarea 
de spectacole în mediul 
sătesc, pe scenele caselor 
de cultură și în cluburi. 
Din primele zile, cu 
sprijinul conducerii șco- 
lilar. si se treacă la în
ființarea cercurilor teh
nice (electrotehnică și 
radknehnică, aero și na- 
vomodelism. foto etc) a 
cenaclurilor și cercurilor 
culturale (cum sînt cele 
de inițiere in arta plas
tic* si muzică, cineclu- 
b a rile etc) la editarea 
revistelor școlare cu ca
racter literar și cultu
ral-artistic, scrise de 
elevi, ilustrate de ei, ti
părite (dacă e posibil) 
de ei și, mai ales, aflate 
in răspunderea lor 
mijlocită, expresii 
Castului lor artistic, 
preferințelor lor.

Inc* de la începutul 
noului an școlar, organi
zațiile U.T.C- in colabo
rare ca școala, au sar
cina s* desfășoare o vie 
activitate pentru atrage
rea eterilor in practica
rea sportului. X'u trebuie 
s* aștepte o dată festivă 
pentru a li se dedica, 
nici coocursurile. nici în
trecerile intre clase, nici 
gimnastica de înviorare, 
nici jocurile sportive.

nevoie s* se oițe -gus
tar* ultimei excursii din 
vacant* pentru ca s* se

i de la cadrele didactice, 
| de la comitetele raionale 

sau orășenești ale U.T.C. 
sau, pur și simplu, din 
dorința unora de a-și 
impune punctul de vede
re chiar dacă acesta 
n-are șanse să fie accep
tat de elevi — nu poate 
decît frîna elanurile. 
Dacă nimeni nu duce 
lipsă de idei, de ce să 
credem că tocmai elevi
lor le lipsește așa ceva ? 
Fiind vorba de propria 
lor activitate 
să le ascultăm 
rînd părerile, 
Numai așa se 
diferențieri autentice, la 
varietate autentică.

N-am omis, ci doar am 
lăsat la urmă, pentru o 
mai pregnantă memo
rare, faptul că în școli, 
conținutul activității or
ganizațiilor U.T.C. va fi 
orientat și în viitor, cu 
osebire spre stimularea 
elevilor la învățătură, 
pentru îmbunătățirea 
continuă a disciplinei 
(înțelegînd prin discipli
nă și deprinderea de a 
munci ordonat, planifi
cat, nu numai obligația 
elevului de a îndeplini 
integral normele de 
conduită). Ar fi însă să 
se înțeleagă greșit o ata
re sarcină principală 
dacă o vom socoti sino
nimă cu transformarea 
adunărilor uteciștilor în 
colocvii preparate far
maceutic pe tema învă
țăturii sau în instanțe de 
judecată adultă a cazuri
lor de abatere. Intole
ranța față de orice aba
tere de Ia disciplina șco
lară trebuie să se mani
feste (pe măsură ce se 
formează) permanent ca 
o trăsătură adînc în- 
mistată în spiritul ele
vului și nu numai cu o- 
cazia unei adunări sau 
alteia. Anii trecuți, de ce 
n-am spune-o ?, au de
monstrat că există o a- 
tare tendință. S-o com
batem tot din prima zi 
a noului an școlar, în- 
iocuind-o cu o interpre
tare creatoare, mai exact, 
înțelegînd prin sarcina 
de a stimula procesul de 
ir.vițămînt și de a apăra 
disciplina o modalitate 
vie ce formare a unui 
puternic curent de opinii 
prin care elevii militea
ză pentru propriile lor 
năzuinți.

Una din numeroasele școli la care se va tăia azi panglica inaugurală : Școala 
generală din cartierul Balta Albă. Foto: AGERPRES

In principal, școala 
este pentru elev leagă
nul viitoarei profesii. In 
condițiile noastre, un 
nou an școlar trebuie să 
conțină in coordonatele 
sale preocuparea bazată 
pe cercetări riguros ști
ințifice de a forma oa
meni cu profesii însușite 
exemplar. De la Minis
terul învățămîntului de
ținem informația că s-au 
luat unele măsuri efi
ciente pentru mărirea 
posibilităților școlilor — 
ne referim în primul 
rînd la cele de cultură 
generală — de a înrîuri 
orientarea profesională a 
elevilor.

Este de dorit să li se 
adauge și altele. După 
părerea unor pedagogi 
— cităm aici pe cea a 
prof. Teodor Burcescu, 
directorul Liceului „Pe
tru Groza" din București, 
,.în școli se desfășoară

încă sporadic o activi
tate științifică de cu
noaștere a aptitudinilor 
elevilor și de formare a 
aspirațiilor acestora".

„Au apărut profesii noi 
în condițiile mecanizării 
complexe și a automati
zării", ne atrage atenția 
elevul Sorin Stoian, 
clasa a XI-a-Timișoara, 
dar ele mai prezintă 
multe taine pentru noi, 
elevii aflați în pragul a- 
legerii meseriei. Cum 
să-mi aleg ceva care nu 
cunosc ?“.

întrebăm la rîndu-ne: 
„Oare n-a sosit timpul 
să se lucreze mai temei
nic pentru elucidarea a- 
cestor probleme majore ?

Urăm din inimă aces
tui nou an școlar de
monstrația limpede că și 
el reprezintă o piesă im
portantă în angrenajul 
ce pregătește meseriile 
de mîine ale tinerilor de • 
azi“.
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Evoluția situației 
din Arabia 

de sud

In apropierea universi
tății Hossi din Tokio s-au 
produs joi dimineața puter
nice ciocniri între studenți 
și unități ale poliției. După 
cum relatează agențiile de 
presă, 62 de persoane, atît 
din rîndul studenților 
și al polițiștilor, au fost 
nite.

cît 
ră- «J
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înMiercuri a Început
Uruguay o grevă generală 
de 48 de ore a lucrătorilor 
din învățămînt. La grevă, 
declarată în semn de pro
test față de hotărîrea gu
vernului de a reduce fon
durile afectate învățămîn- 
tului, participă profesori, 
învățători, cadrele didactice 
din institutele de învăță- 
mînt superior, aspiranți, 
studenți și personal de ser
viciu.

Greva face parte dintr-o 
serie de acțiuni revendica
tive ale cadrelor didactice 
din Uruguay pentru îmbu
nătățirea condițiilor de în
vățămînt. Studenții facul
tății de medicină de la 
Universitatea din Uruguay 
au adresat un apel, che- 
mînd populația să sprijine 
acțiunile corpului didactic.

Un comunicat al Frontului de 
Eliberare Națională din Arabia 
da sud a anunțat că această or
ganizație a preluat contrQÎul fi 
asupra „Micului Aden1* — re
giune în care se află o rafinărie 
de petrol britanic. Rafinăria, e- 
vacuată de personalul britanic, 
se află sub controlul armatei Fe
derației Arabiei de sud.

« CT/-

Lucrările Conferinței
de la Kinshasa

JAPONIA. Aspect din timpul 
unei demonstrații a femeilor 
din Tokio împotriva politicii 

S.UJL in Vietnam

Consiliul Ligii Arabe, care a 
ținut miercuri seara, la Cairo, 
ședința de închidere a reuniunii 
sale a recomandat secretarului 
general al Ligii să facă apel la 
cele două organizații care luptă 
împotriva ocupației britanice în 
Arabia de sud — Frontul de eli
berare a sudului ocupat al Ye
menului și Frontul Național de 
Eliberare — să se unească „pen
tru a realiza stabilitatea, secu
ritatea și obiectivele naționale 
ale acestei regiuni". Liga a cerut 
ambelor părți să stabilească con
trolul asupra Arabiei de sud 
înainte de retragerea Marii Bri
tanii, care urmează să aibă loc 
în ianuarie 1968, și să pună ca
păt divergențelor dintre ele.

SMITH DESPRE
C>

racer

ANGLIA

Un nou combatant ameri
can a refuzat să se îmbarce 
pentru a pleca să lupte în 
junglele vietnameze. Tînărul 
[fe culoare Ronald Lockman n, 
in vîrstă de 23 de ani, a de
clarat la San Francisco, 
înde urma să se îmbarce 
pentru Vietnam, ca refuză să 
le vină un instrument de opre
siune a poporului vietnamez. 
,Voi lupta alături de negri în 
ghetourile din Philadelphia 
șentru egalitate rasială** și nu 
n Vietnam, a menționat Lock- 
nann. El a calificat războiul 
lin Vietnam ca „ilegal și 
imoral".

Convorbirile eu cancelarul Klaus
Primul ministru francez, 

Georges Pompidou, aflat 
într-o vizită oficială Ia Vi- 
ena, a fost primit miercuri 
după-amiază de președin
tele Austriei, Franz Jonas.

acționa In sprijinul unei păa du
rabile. Referindu-so la poetic* 
externă a Franței, el a declarat: 
„Ceea ce urmărim traiste de 
toate este o apropiere între țariV 
din Estul și Vestul Europei*.

Ian Smith, șeful guvernului 
rasist de la Salisbury, a de
clarat miercuri în cursul unui 
discurs ținut la Bulawayo, că 
negocierile anglo-rhodesiene 
continuă să înregistreze pro
grese. El a adăugat că a fost 
întotdeauna convins că cea 
na rapidă case pentru o re- 
zdtzcre a situației din Rhode- 
fia ^atxrabili regimului de la 
Setesbvry"r ca fi realizarea 
mk acord cu Mareo Britanic. 
Sruth t precizat insă câ este 
cone nraei de un acord

■mT, pratra gtxer-

lioane locuitori. Alte două 
capete încoronate, regii 
populațiilor Yatenga ți 
Fada - N’Gourma însumi nd 
ambele astăzi circa 200 000 
oameni, stăpînean ținuturi
le de la nordul șl es
tul platoului central. Obi
ceiurile și forma de organi
zare a acestora au rămas 
neschimbate pînă astăzi, tra
dițiile dovedindu-se extrem 
de viabile.

Singurele surse de venituri 
ale economiei naționale le 
reprezintă, in afara celor 
două exploatări de aur și 
fier, culturile agricole (în
deosebi arahidele și cîteva 
produse din ulei de arahide, 
fisticul, bumbacul, meiul, 
sorgul, orezul, porumbul), a- 
nimalele și produsele ani
maliere (fără posibilități de 
export în țările extraafri- 
cane datorită restricțiilor ve
terinare față de produsele 
infectate de febră aftoasă), 
cele cca 300 tone pește sărat 
sau afumat, exportat anual 
și provenite din lacurile șl

Exact în momentul cînd la 
noi începe sezonul ștranduri
lor, la tropice sosește iarna. 
Așa este uenumit acolo ano
timpul în care (din iunie 
pînă in octombrie) ploile pu
ternice însoțite de raialele 
violente ale furtunii (torna- 
des) mitraliază pămîntul, 
scot rîurile din matcă, re- 
dînd plantelor și arbuștilor 
savanei, regiunilor forestie
re, verdele puternic, sclipi
tor, caracteristic vegetației 
acelor meleaguri. In timpul 
sezonului hibernal, bubuituri 
puternice, precedate — vizi
bil noaptea — de iluminări 
de incendiu, sparg ca o ca
nonadă intensiv susținută li
niștea patriarhală a ținutu
lui, descoperind privirilor 
trimbe uriașe de apă, simi
lare valurilor dezlănțuite ale 
oceanului pe timpul taifu
nului. Așa cum avusesem 
prilejul să vedem la Cotonou 
iar ulterior la Lagos și Bra
zzaville, în însăși uriașa 
trimbă conică a ploii tro
picale, pare a se produce 
un clocot al 
înd impresia 
cortine în 
fiecare fibră_ ___  ___
rilor intermitente ale valuri
lor de aer. Ea cade violent, 
cu muget, asupra locurilor, 
în perdele groase, înfricoșă
toare în atmosfera furtunii 
năprasnice. Animalele se 
string unele în celelalte și 
alături de ele, în căsuțele ae 
nuiele, familiile de localnici 
stau tăcute, cu ochi mari, 
îngroziți. Din cînd în cînd. 
se așterne liniștea. Ea pre
vestește o nouă furtună. Ce
rul, luminat pentru o Clipă 
de ivirea soarelui sau a lunii 
noaptea, îmbracă repede, din 
nou, culori sinilîi, și o ră- 
bufnitură de tunet ce crea- 
ză impresia că întregul cer 
se va prăbuși peste întinde
rile pămîntului, dă semnalul 
de dezlănțuire a unei noi 
ediții a furtunii. Așa se scurg 
zilele, nopțile iernii tropi
cale. Pauzele mai lungi sau 
mai scurte intre revărsările 
pluviale, sînt utilizate pentru 
depistarea și amenajarea 
scurgerii șuvoaielor proaspăt 
formate, spre a încerca să se 
înlăture pericolul inundării 
așezărilor.

Localnicii așteaptă anotim
pul cu teamă dar în special 
cu multă speranță. Nimic 
nu poate rezista lipsei de 
apă și iarna tropicală aduce 
pămîntului, acelor uriașe re
zerve, menite să asigure ne
cesarul în lunile harmatanu- 
lui. (vint uscat ce suflă de la 
ess in perioada noiembrie-fe- 
braariek si îndeosebi in se
zonul ea căldări toridă și 
■seaxă (martie—mai), al ve
rii secetoase. Pămîntul mus
tind de apă la sfîrșitul ploi
lor de iarnă, primește în 
brazdele sale sămînța recol
telor viitoare, face să ex
plodeze vegetația, aducînd 
viață acolo unde razele sola
re, pline de atîta poezie 
zuală. pîrjolisera totul 
timpul sezonului uscat.

Tocmai în acest sezon, __
avut prilejul să vedem întin
sul platou al bazinului Vol
telor gemînd sub arșița to
ridă, cu vegetația îngălbeni
tă, cu albiile rîurilor și lacu
rilor adăpostind ape scăzute, 
ee-și punctau fostele dome
nii din timpul ploilor cu o 
masă de mil în forme bizare, 
construite și lăsate acolo de 
ape, în drumul de restrîngere 
către matca centrală. Era în 
aprilie anul acesta și de cum 
părăsisem coasta Atlanticu-

apelor, cre- 
unei uriașe 

mișcare, cu 
supusă jetu-

vi-
în

am

lui, îndreptîndu-ne peste 
tropicul Cancerului, spre in
teriorul Africii Centrale, de 
la Lome spre Ouagadougou, 
privirea cuprindea de la 
bordul avionului o mare de 
pămînt cenușiu-roșcat. ara
reori întreruptă de verdele 
palid al cîtorva pilcuri de 
arbuști îngălbeniți de arșiță. 
Localnicii ne-au vorbit cu 
melancolie de iama țării lor, 
încercînd să ne facă să cu
prindem cu imaginația spec
tacolul ei măreț, dar mai 
ales rolul său hotărîtor în 
prefacerea peisajului dezo
lant al verii.

...Republica Volta Superi
oară : imaginați-vă o su
prafață de cca. 300 milioane 
hectare din care abia 
două milioane hectare sînt 
folosite pentru culturi per
manente și cca. 3 milioane 
hectare pentru culturi spo
radice : adăugați la aceasta 
cca 2,25 milioane hectare a- 
coperlte cu pilcuri mici de 
păduri șl arbuști de savană ; 
restul, întinderi aride, «111-

NOTE ••

BAZINUL
VOLTELOR

rîurile interioare. Țara nu 
are ieșire la mare și singu
ra cale ferată ce o leagă cu 
exteriorul (calea ferată Oua
gadougou-Abidjan, pe țăr
mul Atlanticului, în Repu
blica Coasta de Fildeș), are 
un ecartament de 1 m și nu 
acoperă decît necesitățile de 
transport ale micii zone &ud- 
vestice a teritoriului voltez. 
Posibilitățile greoaie de 
transport (cu cămilele sau 
autocaravanele) înrăutățesc 
mai mult raportul de pre
țuri între tona de import și 
cea de export a produselor 
pe piața internă, determi
nând producătorii voltezi 
să-și vîndă produsele la 
prețuri extrem de scăzute, 
pentru a ajunge la nivele 
competitive în porturile de 
încărcare.

Autoritățile tinerei repu
blici depun străduințe pentru 
planificarea dezvoltării țării 
Prin introducerea metodelor 
agro-zootehnice moderne, 
formarea de cadre, atragerea 
de capitaluri cu ajutorul că
rora să se pună în valoare 
bogățiile țării, pronunțindu- 
se în acest scop pentru dez
voltarea și lărgirea colabo
rării internaționale a statului 
lor.

Țară a contrastelor puter
nice, a împletirilor celor mai 
ciudate și originale între 
viața modernă și cutumele 
patriarhale. Republica Volta 
Superioară își caută drumul 
spre progres.

cioase, pe un platou înclinat 
de la nord la sud cu o altitu
dine medie de 300 m ; plasați 
pe acest platou o rețea hi
drografică alcătuită în prin
cipal din o mică porțiune a 
fluviului Niger Ia care se a- 
daugă rîurile din bazinul 
superior al Voltei, (Volta 
Neagră și Albă), îngemănate 
(împreună cu Volta Roșie) in 
fluviul ce le sintetizează nu
mele (Volta) orientîndu-și 
apele spre Atlantic, ca și cî
teva lacuri ; plasați acest 
platou între teritoriile repu
blicilor Dahomei, Togo, 
Ghana și Coasta de Fildeș la 
sud. Mall la vest și nord și 
Niger Ia est; vedeți cu ochii 
minții pe acest teritoriu o 
populație de circa 5 milioa
ne locuitori îndeletnicindu-se 
îndeosebi cu agricultura, 
păstoritul nomad și semino- 
mad — și aveți oglinda 
acestei țări, care și-a sărbă
torit la 5 august anul acesta, 
cea de a 7-a aniversare a 
cuceririi independenței sale 
de stat.

Cînd în 1836 trupele colo
niale au pătruns pe acest te
ritoriu, cucerindu-1, ele au 
găsit acolo, în savanele din 
centrul platoului, un impe
riu existent de milenii, im
periul Mossisi-ilor constituit 
din sate-familii de agricul
tori, conduse de șefi patriar
hali, recunoscînd cu toții au
toritatea împăratului Moro- 
Naba stabilit la Ouagadou
gou. Populația Mossis numă
ră astăzi peste două ml-I SILVIAN PETRESCU
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• UN grup de 27 
adresat ministrului 
al justiției, Antunes

tru a se face față 
Internationale.

au mai pierdut un 
voturi în favoarea 
lor.

refugiate pe locurile mai înalte 
sau pe acoperișurile caselor aș
teaptă să fie salvate.

• GUVERNUL francez a adop
tat miercuri proiectul de buget 
pe anul 1968. într-o conferință 
de presă, Michel Debre, minis
trul economiei și finanțelor

a avut loc un 
a-

■âere a cetă- 
ttn Japonia. In 
I Rai On, vice- 
~«r.:tetuiui Popu- 
±n Phenian a 
rtva intenției «u- 
beze de a anula, 
na noiembrie, a- 

P—M wpatileiea ceti»
temZcr eareeni din Japonia în 
R P- Dl

— mitinguri de pro- 
«= rrzi Loc si la Kaesong, 
“ st la șantierele navale

.a întrevedere a asistat și minis- 
I de externe francez, Couve 
Murville. In aceeași zi, Pom- 
ou a avut convorbiri cu can
arul Austriei, Jozef Klaus, și 
vicecancelarul Fritz Bock, 
ședințele Jonas și cancelarul 
us și-au exprimat speranța că 
ta primului ministru francez 
contribui la intensificarea co
dării dintre cele două țări. A- 
nd că în condițiile cuceririlor 
nice ale epocii noastre se im- 
le „cooperarea între toate 
le Europei, fie ele mari sau 
i“, Klaus a declarat : „Rapor- 
le. politice dintre state nu pot 
anja pacea decît dacă se ba
ză pe respectul mutual al in- 
endenței".
■a rîndul său, primul ministru 
icez, Pompidou, a relevat a- 
tățile existente între cele două 
și dorința lor comună de a

Primele analize ale 
solului lunar, efec
tuate prin inter
mediul lui „Surve- 
yor-5“, permit să se 
tragă concluzia că 
radioactivitatea exis
tentă pe satelitul na
tural al Pămîntului 
nu ar pune în pericol 
viața cosmonauților. 
„Deși radiațiile de pe 
Lună sînt mai puter
nice decît presupu
neam. a declarat 
prof. Anthony Tur- 
kevich. de la Univer
sitatea din Chicago, 
impresia mea este că 
nivelul radiațiilor 
este mult prea scă
zut pentru a putea

„Surveyor 
pune Ia pericol viața ea 
unui as^osauf. re

In ce privește ex- pc 
periența făcură mar- fap 
ți seara, ctod prin vii 
telecomandă au fos: m2 
puse in m_xare per- ml 
tru o jumătate de as 
secundă trei miei re- ter 
actoare ale Iui ^Sur- sa. 
veyor-5*. fotografiile pe 
recepționate arată că In 
în timpul actrun: a® 
motoarelor s-ar fi țe'u 
degajat o bucată de 
sol lunar, precum si ză 
un nor de praf. Unul nu 
din specialiști: de la <kx 
Pasadena a declara*. In 
că nu se știe dacă va 
vehiculul spatia!

rîndul corpului electoral brita- 
nic, indică rezultatele unui son
daj al opiniei publice, publicat 
miercuri seara de ziarul londo
nez „Evening Standard*4. Potri
vit sondajului, dacă ar avea Ioc 
acum alegeri generale conser
vatorii le-ar cîștiga cu o majo
ritate de 5 la sută. De la son
dajul de luna trecută, laburiștii 

* -*— * procent din
conservatori-

Mlaștina războiului din 
nam amenință să-I 
otmolească pe Saturn 

Racheta „Saturn V“ 
unoscută ca un fel de 
joi al programului a- 
ican de trimitere a 
nonauțiior pe lună. Ti- 
citat din NEW YORK 
ÎES exprimă, sugestiv, 
ițetă mai puțin cunos- 
i a consecințelor ne- 
e pe care le comportă 
tru S.U.A. aventura 
nameză a Washingto- 
ii. Este vorba de re- 
msiunile negative ale 
ivelor poveri bugetare 
te de agresiunea din 
nani, asupra progra- 
or spațiale americane, 
aptămîna trecută s-a 
nțat la Washington că 
etul consacrat cercetă- 
■ în spațiul cosmic pe 
I 1968 a fost amputat 
516,60 milioane dolari.

Este cea mai serioasă re
ducere a fondurilor desti
nate N.A.S.A. (Adminis
trația națională pentru 
problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cos
mic).

încă din luna ianuarie, 
cînd a fost depus în fața 
Congresului proiectul de 
buget al N.A.S.A., au a- 
părut primele dispute și 
înfruntări. Atît în Came
ra reprezentanților, cît și 
în Senat, „ulii**, protago
niștii escaladării războiu
lui din Vietnam, au cerut 
să se reducă masiv buge
tul destinat cercetărilor 
spațiale spre a se obține 
sume suplimentare pentru 
cheltuielile militare. Nu
meroși congresmeni și se
natori au cerut însă să se 
dea prioritate promovării 
cercetării spațiului cosmic, 
în senat, un grup de se
natori influenți, printre

care Mansfield și Stennis, 
au depus în iulie o moți
une cerînd să nu fie am
putate fondurile destinate 
NA.S.A .„Marea aventu
ră cosmica materializînd 
setea de cunoaștere a o- 
mului — a spus Mansfi
eld — merită atenția nați
unii americane și efortu
rile ei... Risipa dramatică 
și inutilă de fonduri și oa
meni este în altă parte, în 
aventura lipsită de pers
pectivă și rațiune din 
Asia de sud-est“.

In cele din urmă, o 
parte din alocațiile nece
sare N.A.S.A. au fost jert
fite pe altarul bugetului 
record, de două ori ma
jorat, destinat mașinii de 
război din Vietnam. La 
29 iulie Congresul și-a fă
cut cunoscută decizia. Bu
getul destinat cercetărilor 
spațiale a fost redus cu 
516,6 milioane dolari. Pre-

leazâ că este 
oară in 
cînd 
dispune N-LS-4. 
sub plafonul de 
liarde dolari 
miliarde și 
aceasta în 
cînd colectivele de cerce
tare ceruseră o majorare 
pînă la aproape «ase mi
liarde dolari a bugetului 
pe 1968, dată fiind per
fectarea unor programe de 
mare interes științific (ma
jorare care, de altfel, nu 
fusese inclusă in proiectul 
inițial de buget prezentat 
Congresului). Printre alo
cațiile suprimate prin ac
tuala imputare bugetară 
se numără cele destinate 
programului „Voyager*
(71,5 milioane dolari) care 
trebuie să asigure trimi
terea in 1971 spre Marte 
a unei cabine spațiale 
fără cosmonaut. Trei alte 
programe de cercetări în 
spațiul cosmic au fost

gnwil de importan
ta «tințificâ al creării u- 

pulsor nuclear*1, 
sub numele de 

va fi mult intîr- 
reducerii Ia 
alocațiilor, 

din Was- 
ca sigure noi 

ale bugetului 
spațial american în cazul 
suplimentării cheltuielilor 
militare în anul 1968, în 
eventualitatea continuării 
sau extinderii agresiunii 
din \ ietnam.

-Din nefericire — con
stată NEW YORK TIMES 
— programul spațial nu 
este singura victimă a es
caladei bugetare care în
soțește escalada vietname
ză**. Despre celelalte vic
time influentul cotidian 
newyorkez nu socotește 
necesar să insiste. Poate 
pentru că asemenea teme 
ca reducerea sumelor des
tinate programelor sociale 
sau sporirea impozitelor 
sînt prea cunoscute și, în 
orice caz, explozive.

• COMITETUL special 
O.N.U. pentru decolonizare 
adoptat o rezoluție prin care_
hotărăște transferarea discutării 
problemei Somaliei franceze 
Adunării Generale a O.N.U., 
care-și va începe lucrările săp- 
mina viitoare. Problema Soma
liei franceze s-a aflat în discu
ția Comitetului după referendu
mul din martie a.c.

• REVISTA argentlniană „I- 
NEDITO" scrie că pătrunderea 
capitalului american în econo
mia țării se intensifică tot mai 
mult. Monopolurile străine, în 
majoritate cele americane, cum
pără acțiunile întreprinderilor 
argentiniene, care se află într-o 
situație financiară precară, sta
bilind, în felul acesta un control 
nelimitat asupra principalelor 
ramuri industriale din această 
tară.

In legătură cu această situație. 
Confederația industriei argen
tiniene a dat publicității o de
clarație în care se arată că în
treprinderea națională metalur
gică „Asinfer" a fost complet 
„înghițită" de corporația „Ford".

• REPREZENTANȚII Suda
nului, Marocului și Irakului, 
țări desemnate de recenta reu
niune arabă la nivel înalt ca să 
urmărească aplicarea planului 
de rezolvare a problemei Yeme
nite, se vor întîlni la sfîrșitul 
acestei săptămîni în capitala Li
banului, anunță agenția Reuter, 
citînd surse oficiale din Khar
tum.

arătat că noul buget cuprinde, 
printre altele, prevederi menite 
să reducă deficitele în unele 
sectoare economice și să încu
rajeze economiile necesare pen- x ..w concurențe|
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• POTRIVIT postului de radio 
Enugu, aviația guvernului fede
ral nigerian de la Lagos a între
prins noi bombardamente asupra 
capitalei provinciei rebele — 
Republica Biafra.

avocațl au 
portughez 

— ,----Varela, ce
rerea de a se întreprinde o an
chetă „imparțială și riguroasă" 
în legătură cu condițiile inu
mane în care trăiesc deținuții 
politici de la închisoarea din 
Peniche. Regimul la care sînt 
supuși deținuții politici din a- 
ceastfi închisoare, o fostă fortă
reață situată pe coasta mării, 
la aproximativ 100 kilometri 
nord de Lisabona, reprezintă, 
potrivit avocaților menționați, 
un „adevărat lnfern“.

• AUTORITĂȚILE boliviene 
au retras permisul de intrare în 
închisoarea Camiri tatălui zia
ristului francez Regis Debray, 
care se află deținut aici sub acu
zația de a fi sprijinit mișcarea 
de partizani din această țară. 
Procesul lui urmează să înceapă 
la jumătatea lunii septembrie.

Totodată s-a anunțat că co
respondentul permanent al a- 
genției americane „Associated 
Press44 a fost expulzat de Ia <Ja- 
miri, unde venise să culeagă in
formații privind procesul și să 
asiste la desfășurarea acestuia.

• ÎN URMA inundațiilor ca
tastrofale care s-au abătut asu
pra Indiei în ultima vreme, mai 
mult de un milion de persoane 
au rămas fără adăpost în statul 
Bihar, și peste jumătate milion 
în Bengalul occidental. Sute de 
mii de hectare de recolte au 
fost distruse de ape.

Situația pare să se ameliore
ze în statele Bengalului occiden
tal și Orissa, însă este pe cale 
de înrăutățire în Bihar, unde, 
de-a lungul Gangelui, o zonă de 
circa 50 km a fost acoperită de 
ape. Mai mult de 500 de sate 
sînt afectate, și sute de persoane R.S.F. IUGOSLAVIA. Imagine a barajului noii hidrocentrale de la Potpcc
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