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Noutăți pe harta
Combinatului petrochimic Brazi

De cîteva zile, pe 
fundalul cerului, la 
Brazi. în umbra în
serării. se aprind noi 
constelații de lumini. 
O altă construcție 
este gata : instalația 
de cracare catalitică, 
care pe o întindere 
de peste un hectar 
îsi modelează dante
lăriile de metal. Pri
mele sale produse 
din cadrul probe
lor tehnologice au 
fost create cu mult 
timp înainte de data 
planificată. Este un

merit al constructo
rilor. Ei au reușit să 
termine instalația în 
numai 18 luni — a- 
devărat record pen
tru o lucrare cu ast
fel de proporții. Ca
pacitatea de prelu
crare — peste un mi
lion de tone de pro
duse petroliere a- 
nual. Aceeași can
titate de țiței, su
pusă prelucrării va 
spori acum valoarea 
producției globale pe 
rafinărie cu peste 33 
la sută. Sugestivă ni 
se pare comparația

pe care ne-o face to
varășul director teh
nic al rafinăriei, Ion 
Grigoraș : „Numai 
valoarea producției 
globale realizată la 
cracarea catalitică de 
aici va fi egală cu a 
rafinăriilor Ploiești 
Nord și Cîmpina la 
un loc. Valorificarea 
materiei prime pe 
întreaga rafinărie va 
crește cu 10 procente, 
pe cită vreme chel
tuielile la mia de lei 
producție marfă vor 
fi reduse cu peste 23 
lei".
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„...un bilanț nu putem încă să 
consemnăm; culesul strugu
rilor este în toi. Totuși pe 
foarte multe planuri rezulta
tele superioare sînt evidente".
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CEmL
DE DOMM/IE
întreprinderea agricolă de stat 

Murfatlar, formată din planta
țiile care aparțineau înainte 
G.Â.S. cu același nume, înmănun
chează acum, împreună cu plan
tațiile de la Nazarcea, 12 ferme : 
9 viticole, una de port altoi, com
binatul de vinificare și o fermă 
pomicolă. Nu încape îndoială, 
timpul scurt care a trecut de la 
crearea noii structuri organizato
rice ne va împiedica să consem
năm bilanțuri economice. Putem 
contura însă modul în care con
dițiile noi asigură soluționarea o- 
perativă, eficientă a problemelor 
multiple ridicate de producția a- 
gricolă, felul în care este folosit 
potențialul material și forța de 
muncă în cîteva ferme ale între
prinderii, posibilitățile actuale de 
valorificare a spiritului de iniția
tivă, a experienței și priceperii 
oamenilor.

în zorii zilei, deci, cînd aerul 
e încă rece, părăseam șoseaua de 
pe firul văii Carasu ca să urc

pe un drum pieziș spre ferma 
din Valea Dacilor. Era ora 6. 
Oamenii plecau la lucru. Șeful 
fermei, inginerul Marin Meștera, 
urca în grabă scările clădirii un
de era instalată administrația- In
trăm în vorbă.

— E mult de lucru ?
— Destul. Sîntem fiecare, de 

la șefi de fermă pînă la muncito
rii sezonieri, foarte ocupați. Gîn- 
diți-vă ca avem de recoltat o 
producție marfa evaluată la a- 
proximativ 500 de tone. Ar tre
bui spus „recoltam deocamdată 
500 de tone“, pentru că prin lăr
girea atribuțiilor și răspunderii șe
fului de fermă, prin dotările cu 
mijloacele mecanice corespunză
toare au apărut posibilitățile or
ganizatorice apte să conducă la 
obținerea unor importante spo
ruri.

— Vă întemeiați afirmațiile 
numai pe argumente, ca să le zic 
așa, teoretice ?

— Da de unde. Aleg unul

concret, convingător chiar dacă 
ilustrează o etapă încheiată. Cu 
un singur tractor pentru lucruri 
în vie (și am două) realizăm 
pînă la 7 hectare pe zi la lucră
rile de întreținere. Stropim 35000 
de butuci. Adică, treaba pe care 
ar fi trebuit să o fac în primul 
caz cu 35 de oameni și în al do
ilea cu 25. Nu vreau să spun, 
prin exemplele acestea, decît 
că acum am posibilitatea să ac
ționez prompt, concentrind for
ța de muncă și mijloacele meca
nice acolo unde li se simte mai 
mult nevoia.

— Sentimentul răspunderii îți 
dă puțin cite puțin încredere în 
forțele tale.

— Exact Aserțiunea este va
labilă și pentru perioada actua- 
ală. Recoltarea strugurilor, ope
rație delicată, presupune un an
samblu de măsuri, pregătirea lo
turilor, defolieri parțiale în zona 
ciorchinilor pentru o coacere 
totală, prin care să fie evitate e- 
ventualele pagube provocate de 
mucegai. Am recoltat o cincime 
din producția evaluată, fără sâ 
înregistrez vreo pierdere.

Două ceasuri mai târziu, o în
tâlneam pe șefa secției Siminoc, 
inginera Iamila Canariov.

— Pe mine independența în 
acțiune, mărturisea dînsa, m-a 
tulburat la început deși n-aș 
putea spune că mi-a provocat in
hibiții- -Altădată, venea inginerul ' 
șef la mine de două-trei ori pe 
«ăptămină și îmi spunea ce să 
facă ș ieu făceam. Și, deodată, 
iată-mă dispunînd de mașini, de 
mijloace financiare, iatâ-mă a- 
vînd gestiune proprie și niște a- 
tribuții pe care mi le dorisem, 
de fapt dar care, în prima clipă,

MIRCEA TACCIU 
corespondentul 

,Scinieii tineretului" 
penf-u regiunea Dcbrogea

'ancheta >
< NOASTRĂ )

I

în regiunile

• BBAȘOV

• D0BB0GEA

• CLUJ

• OLTENIA
’.k- <r ’

PRIMA

Vizita primului ministru 
al Turciei,

SULEYMAN DEMIREL
Vineri dimineața, primul mi

nistru al Turciei, Suleyman De- 
mirel, a făcut o scurtă vizită în 
regiunea Ploiești.

Oaspetele a fost însoțit de 
Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și Ion Drînceanu, ambasadorul 
României la Ankara. împreună 
cu premierul turc au plecat și 
persoanele oficiale care îl înso
țesc, printre care ministrul afa
cerilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, Mehmet Tur- 
gut, ministrul industriei, Refet 
Sezgin, ministrul energiei și al 
resurselor naturale, și Kamuran 
Gurun, ambasadorul Turciei la 
București.

Un prim popas a fost făcut la 
Rafinăria și Complexul petrochi
mic de la Brazi. Aici, oaspeții au 
fost salutați de Gheorghe Caran- 
fil, adjunct al ministrului indus
triei chimice, Bujor Olteanu, di
rector general al rafinăriei, și 
Traian Vulpe, director general al 
complexului petrochimic. In fața 
machetelor celor două mari uni
tăți, oaspeților li s-a făcut o pre
zentare a profilului actual și ca
racteristicilor tehnice ale acestor 
importante obieotive ale indus
triei românești. Au fost vizitate 
apoi unele secții ale rafinăriei,

printre care noua instalație de 
cracare catalitică.

Premierul turc a adresat gaz
delor cuvinte de apreciere pentru 
tehnologia modernă și dotarea 
tehnică, exprimîndu-și în cartea 
de onoare admirația pentru fap
tul că instalațiile românești pro
duc aproape toate derivatele pe
troliere cunoscute astăzi în lume.

Următorul obiectiv industrial 
vizitat a fost Uzina de utilaj pe
trolier „1 Mai“ din Ploiești. în 
întâmpinarea oaspeților au sosit 
Mihai Martinescu, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiiloi 
de mașini, și Dumitru Nistor, di
rector general al uzinei. Pe pla
toul întreprinderii se aflau gata 
pentru expediere, în Turcia, mai 
multe instalații de foraj româ
nești. Tot aici, oaspeții au asistat 
la o demonstrație făcută cu pu
ternica instalație de foraj F 200-2 
Dh.

După vizitarea cîtorva secții 
de producție, premierul Suley
man Demirel a semnat în cartea 
de onoare a uzinei, urînd și mai 
rnari succese celor 9 000 de fău
ritori de utilaj petrolifer din u- 
zina ploieșteană.

La amiază, oaspeții s-au îna
poiat în Capitală.

(Agerpres)

ZI DE ȘCOALĂ
• Aproape 4 mili
oane de elevi au in-

pentru prima
7 500 de in-

debutului școlar

inaugurale la încă

selor au fost așezate

ctivitatea școlară 27 milioane manua

dată,
urcat.

catedre, au
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ceput cursurile școli-
70 000 sint in-

scriși In clasa a IX-a 
• La

vățători și profesori 
• Au trăit emofia

351 000 de copii
• S-au tăiat panglici

2 000 săli de clasă

• Pe pupitrele cla-

(Continuare in pag. a II-a)

Fabrica 
de medicamente 

„Terapia" 
ie extinde

Cluj (de la corespondentul 
nostru)

Recent a început construc
ția halei principale a secției 
de pantotenat de calciu, un 
important compus al unor 
b io stimulatori. Investițiile ne
cesare acestei construcții, o- 
biectiv care ca acea o capaci
tate anuală de 112 tone fi va 
intra în funcțiune la sfvfHul 
anului viitor, se cifrează la 
45 milioane lei.

la nivelul exigențelor
actuale

Cu prilejul deschiderii nou
lui on țcolar, tovarățul MI
RON CONSTANTINESCU, 
adjunct al ministrului învăfâ- 
mîntului, a răspuns ziarului 
la cîteva întrebări:

le școlare

O noapte
la Salvare
In locul unde ne aflăm, glasul telefonului are • 

altă rezonantă decît cea obișnuită. Apelul este al 
Durerii, al Vieții pentru Viată. Reporterii i-an în
registrat la BRAȘOV, CALAFAT, CLUJ. MEDGI
DIA și HUNEDOARA întreaga-i intensitate. La 
primul semnal — după cîteva secunde, un minut, 
două sau trei — mașina cu însemnul crucii roșii — 
unică și supremă speranță a celui aflat in pericol 
— străbate în viteză întunericul dens al nopții. La 
ora zero în Brașov a mai venit pe lume un băiat ; 
la Hunedoara. Marta Mișter poate spune ..viata în
cepe din nou" : Salvarea „a venit la timp.“ ; la Ca
lafat, dr. Petre Miștoi operează cu siguranță : 
S.O.S.-ul dat în fracțiunea optimă a înlăturat sinis
trul constatativ „prea târziu" ; după 105 minute 
de la înregistrarea din comuna Nisipari. medicii 
de la Spitalul din Medgidia încep o grea bătălie 
pentru sănătate ; la Cluj o fetiță ii răspunde prin- 
tr-un salut de cristal neșlefuit băiatului de la 
Brașov.

...Am urmărit, timp de 24 de ore, acest organism 
de nobilă și maximă răspundere — serviciul „Sal
vării" — încercînd să-i descifrăm vitalitatea, func
ționarea tuturor angrenajelor, operativitatea, com
petența acordării primului ajutor.

0 MALADIE A

„SALVĂRII" - CAREN

ȚELE DE ORGANIZARE

Serviciile „Salvării" 
dispun în prezent de o 
bază materială mult îm
bunătățită. In fiecare cen
tru de raion din țară e- 
xistă cel puțin cite o sta
ție de „Salvare", la înce
putul anului existând un 
parc de mașini de peste 
2 300. Statul a alocat în 
1967 peste 30 milioane 
lei pentru mijloacele de 
transport sanitar. Sînt ci
fre care prin semnifica-

ția lor socială — nu mai 
au nevoie de comentariu.

Dacă semnalul acestor 
„păsări ale nopții* nu 
poate fi auzit pretutin
deni, și întotdeauna la 
timp, dacă uneori ..Sal
varea" este ea însăși ne
salvată, trebuie să luăm 
în discuție — și în aceste 
cazuri — o maladie : ca
rențele de organizare.

Stația de la Hunedoara 
funcționează pe lingă spi
tal ; cu un parc de 20 
de mașini, nu dispune de 
un atelier mecanic și nici 
de un șef de garaj. Sin
gurul mecanic — oricîtă 
bunăvoință ar avea, nu 
poate face mare lucru. 
Reparațiile le execută șo
ferii pe unde pot și cum 
pot. De multe ori se ape
lează însă la serviciile

întreprinderilor raionale 
de industrie locală — dar 
reparațiile efectuate de 
oamenii aceștia sînt de o 
foarte proastă calitate și, 
mai ales, sînt efectuate 
intr-un timp excesiv de 
îndelungat. Reparația cu
rentă a salvării 31 H2 
2990 a durat la IRCL Se
beș aproape un an, la re
cepție constatându-se că 
mașina merge... într-o 
parte. Ca să fie pusă în 
funcțiune a fost necesar 
să mai lucreze la ea trei 
zile șoferul, dar nici a- 
cum ea nu merge cum 
trebuie Ing. Ion Bernat 
de la Brașov aduce în 
discuție aceeași problemă. 
IR A 17 București și IRA 
8 Craiov? execută repa
rații necorespunzătoare, 
în urma reparațiilor ca
pitale. starea tehnică a 
mașinilor s-a înrăutățit. 
Motivul ? ,.Nu o dată am 
constatat că anumite Die- 
se originale au fost înlo
cuite".

Mașinile ..Salvării" a- 
leargă în localitățile pe 
care le deservesc pe tot

— Ce îmbunătățiri au 
fost aduse cadrului orga
nizatoric și conținutului 
învățămînlului în liceele 
de cultură generală, pen
tru noul an școlar ?

gencra- 
din sis-

noi in- 
liceului

Anchetă realizată de: 
FL. POPA. M. DUMI
TRESCU, I. RUSU, M. 
TACCIU, AL. BĂLGRĂ- 
DEAN.

(Continuare tn 
pag. a II-a)

— Noul an școlar marchează 
un pas înainte pe linia îndepli
nirii sarcinilor trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. în ve
derea dezvoltării și perfecționării 
învățămîntului de toate grade
le.

în ansamblul măsurilor luate 
în acest sens, pentru noul an șco
lar o atenție deosebită s-a acor
dat și liceelor de cultură 
lă, o treaptă importantă 
temui școlar.

Unul din elementele 
tervenite în structura
de cultură generală îl constituie 
apariția clasei a Xl-a ca clasă 
a școlii dc 12 ani. Pentru aceas
tă clasă au fost elaborate pro
grame și manuale noi și s-au a- 
sigurat toate condițiile didactico- 
materiale necesare bunei desfă
șurări a procesului instructiv din 
această clasă

în anul școlar care începe, în
vață în clasa a IX-a a liceului de 
cultură generală peste 70 000 de 
elevi.

A crescut numărul claselor ex
perimentale de matematică și fi
zică în care studiază elevi din 
clasele a X-a și a Xl-a cu aptitu
dini deosebite în acest domeniu ;

s-a introdus studiul limbilor ita
liană și spaniolă pe lingă unele 
licee în care există bune condi
ții de predare a acestor discipli
ne ; au luat ființă secții clasice 
pe lingă licee din București, Cluj 
și Alba Iulia în care o pondere 
mare o are studiul limbilor 
greacă și latină.

în planul de învățămînt pentru 
clasa a Xl-a umanistă a fost in
clusă ca o disciplină nouă Istoria 
literaturii universale.

Pentru îmbunătățirea activității 
educative din licee a fost elabo
rat și publicat Proiectul progra
mei activității educative cu elevii 
din clasele IX—XI ale liceului 
de cultură generală.

Măsurile la care ne referim au 
ca obiectiv principal asigurarea » 
condițiilor necesare pentru rea
lizarea unei pregătiri diferențiate 
a elevilor din licee, în corelație 
cu cerințele diverse ale vieții e- 
conomice, sociale și culturale și 
cu aptitudinile, înclinațiile și in
teresele elevilor.

— Ce sarcini revin ele
vilor din licee și ce reco
mandări le faceți cu oca
zia deschiderii cursurilor 
noului an școlar ?

— Eforturile făcute pentru 
continua adaptare a cadrului or
ganizatoric și de conținut al în-

La 15 septembrie, ora 8 di
mineața, vacanta, intimidată 
de sunetul cristalin al clopo
țelului școlar, reintrat pe de
plin în drepturi, s-a retras dis
cretă. Pe străzi, în parcuri, pe 
terenurile de sport, în păduri 
și poiene s-a așternut liniștea ; 
cei aproape 4 000 000 de elevi, 
stăpînii lor de pînă ieri, au 
dat din nou viață școlilor, au 
animat sălile de clasă. însoțiți 
ori nu de părinți, pentru pri
ma ori a zecea oară pe drumul 
ce duce la școală, ei au fă
cu t-o în liniște, în ținuta im
pecabilă pe care ți-o dă uni
forma, cu emoția firească pe 
care o încerci la fiecare nou 
început de drum. în pragul 
școlilor, mai întîi i-au întâmpi
nat urările : „Bine ați venit 
„Succes în noul an școlar !“ 
„Spor la învățătură !“. Apoi, 
au ascultat cuvintele calde, 
din inimă, ale dascălilor, ale 
părinților. Și în clasă, pe bănci, 
rînduite cu grijă, manualele — 
darul țării pentru cei mai ti
neri fii ai ei.

15 septembrie nu este o săr
bătoare înscrisă cu roșu în ca
lendar. Și totuși, este ziua cînd 
se dăruiesc poate cele mai 
multe flori ; cu flori au venit 
la școală băieții și fetele care 
au pășit pentru prima oară în 
rîndurile elevilor. Le-au dăruit 
învățătorilor și au primit alte
le, odată cu abecedarul.

...în careul din curtea Liceu
lui nr. 32 din Capitală stau 
față în față elevii dintr-a întâia 
și cei dintr-a Xl-a. Primii își 
încep viața de școlari, ceilalți 
formează promoția care va ab
solvi școala de 12 ani. Emoții
le, deși la scară diferită, nu 
i-au ocolit nici pe unii, nici 
pe alții. Și se contopesc în- 
tr-un gest de o mare frumuse
țe : elevii mari dăruiesc celor 
mai mici colegi ai lor flori,

LU CREȚI A LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a II-a)
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Noutăți pe harta
Combinatului petrochimic Brazi

<

1

De cîteva zile, pe 
fundalul cerului, la 
Brazi. în umbra în
serării. se aprind noi 
constelații de lumini. 
O altă construcție 
este gata : instalația 
de cracare catalitică, 
care pe o întindere 
de peste un hectar 
îsi modelează dante
lăriile de metal. Pri
mele

■din 
lor 
fost
timp înainte de data 
planificată. Este un

sale produse 
cadrul probe- 
tehnologice au 
create cu mult

merit al constructo
rilor. Ei au reușit să 
termine instalația în 
numai 18 luni — a- 
devărat record pen
tru o luci’are cu ast
fel de proporții. Ca
pacitatea de prelu
crare — peste un mi
lion de tone de pro
duse petroliere 
nual.
titate . . . 
pusă prelucrării va 
spori acum valoarea 
producției globale pe 
rafinărie cu peste 33 
la sută. Sugestivă ni 
se pare comparația

a-
Aceeași can- 
de țiței, su-

pe care ne-o face to
varășul director teh
nic al rafinăriei, Ion 
Grigoraș : „Numai 
valoarea producției 
globale realizată la 
cracarea catalitică de 
aici va fi egală cu a 
rafinăriilor Ploiești 
Nord și Cîmpina la 
un loc. Valorificarea 
materiei prime pe 
întreaga rafinărie va 
crește cu 10 procente, 
pe cită vreme chel
tuielile la mia de Iei 
producție marfă vor 
fi reduse cu peste 23 
lei*.

OPINIILE UNOR ȘEFI
DE FERME

0 NECESITATE
„...un bilanț nu putem încă să 
consemnăm; culesul strugu
rilor este în toi. Totuși pe 
foarte multe planuri rezulta
tele superioare sint evidente".
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CEmi
DE DOCUMENIARE
întreprinderea agricolă de stat 

Murfatlar, formată din planta
țiile care aparțineau înainte 
G.A.S. cu același nume, înmănun
chează acum, împreună cu plan
tațiile de la Nazarcea, 12 ferme : 
9 viticole, una de port altoi, com
binatul de vinificare și o fermă 
pomicolă. Nu încape îndoială, 
timpul scurt care a trecut de la 
crearea noii structuri organizato
rice ne va împiedica să consem
năm bilanțuri economice. Putem 
contura însă modul în care con
dițiile noi asigură soluționarea o- 
perativă, eficientă a problemelor 
multiple ridicate de producția a- 
gricolă, felul în care este folosit 
potențialul material și forța de 
muncă în cîteva ferme ale între
prinderii, posibilitățile actuale de 
valorificare a spiritului de iniția
tivă, a experienței și priceperii 
oamenilor.

în zorii zilei, deci, cînd aerul 
e încă rece, părăseam șoseaua de 
pe firul văii Carasu ca să urc

pe un drum pieziș spre ferma 
din Valea Dacilor. Era ora 6. 
Oamenii plecau la lucru. Șeful 
fermei, inginerul Marin Meștera, 
urca în grabă scările clădirii un
de era instalată administrația. In
trăm în vorbă.

— E mult de lucru ?
— Destul. Sîntem fiecare, de 

la șefi de fermă pînă la muncito
rii sezonieri, foarte ocupați. Gîn- 
diți-vă că avem de recoltat o 
producție marfa evaluată la a- 
proximativ 500 de tone. Ar tre
bui spus „recoltăm deocamdată 
500 de tone", pentru că prin lăr
girea atribuțiilor și răspunderii șe
fului de fermă, prin dotările cu 
mijloacele mecanice corespunză
toare au apărut posibilitățile or
ganizatorice apte să conducă la 
obținerea unor importante spo
ruri.

— Vă întemeiați afirmațiile 
numai pe argumente- ca să le zic 
așa, teoretice ?

— Da de unde- Aleg unul

concret, convingător chiar dacă 
ilustrează o etapă încheiată. Cu 
un singur tractor pentru lucruri 
în vie (și am două) realizăm 
pînă la 7 hectare pe zi la lucră
rile de întreținere. Stropim 35000 
de butuci. Adică, treaba pe care 
ar fi trebuit să o fac în primul 
caz cu 35 de oameni și în al do
ilea cu 25. Nu vreau să spun, 
prin exemplele acestea, decit 
că acum am posibilitatea să ac
ționez prompt, concentrind for
ța de muncă și mijloacele meca
nice acolo unde li se simte mai 
mult nevoia.

— Sentimentul răspunderii îți 
dă puțin cite puțin încredere în 
forțele tale.

— Exact. Aserțiunea este va
labilă și pentru perioada actua- 
ală. Recoltarea strugurilor, ope
rație delicată, presupune un an
samblu de măsuri, pregătirea lo
turilor, defolieri parțiale în zona 
ciorchinilor pentru o coacere 
totală, prin care să fie evitate e- 
ventualele pagube provocate de 
mucegai. Am recoltat o cincime 
din producția evaluată, fără să 
înregistrez vreo pierdere.

Două ceasuri mai târziu, o în
tâlneam pe șefa secției Siminoc, 
inginera Ianula Canariov.

— Pe mine independența în 
acțiune, ” .
tulburat la început, deși n-aș 
putea spune că mi-a provocat in
hibiții. Altădată, venea inginerul 
șef la mme de două-trei ori pe 
săptâminâ și îmi spunea ce să 
facă ș ieu făceam. Și, deodată, 
iată-mă dispunind de mașini, de 
mijloace financiare, iată-mă a- 
vind gestiune proprie și niște a- 
tnbuțri pe care mi le dorisem, 
de fapt, dar care, în prima clipă,

MIRCEA TACCTU 
corespondentul 
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Vizita primului ministru 
al Turciei, 

SULEYMAN DEMIREL
Vineri dimineața, primul mi

nistru al Turciei, Suleyman De- 
mirel, a făcut o scurtă vizită în 
regiunea Ploiești.

Oaspetele a fost însoțit de 
Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și Ion Drînceanu, ambasadorul 
României la Ankara. împreună 
cu premierul turc au plecat și 
persoanele oficiale care îl înso
țesc, printre care ministrul afa
cerilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, Mehmet Tur- 
gut, ministrul industriei, Rcfet 
Sezgin, ministrul energiei și al 
resurselor naturale, și Kamuran 
Gurun, ambasadorul Turciei la 
București.

Un prim popas a fost făcut la 
Rafinăria și Complexul petrochi
mic de la Brazi. Aici, oaspeții au 
fost salutați de Gheorghe Caran- 
fil, adjunct al ministrului indus
triei chimice, Bujor Olteanu, di
rector general al rafinăriei, și 
Traian Vulpe, director general al 
complexului petrochimic. In fața 
machetelor celor două mari uni
tăți, oaspeților li s-a făcut o pre
zentare a profilului actual și ca
racteristicilor tehnice ale acestor 
importante obiective ale indus
triei românești. Au fost vizitate 
apoi unele secții ale rafinăriei,

printre care noua instalație de 
cracare catalitică.

Premierul turc a adresat gaz
delor cuvinte de apreciere pentru 
tehnologia modernă și dotarea 
tehnică, exprimmdu-și în cartea 
de onoare admirația pentru fap
tul că instalațiile românești pro
duc aproape toate derivatele pe
troliere cunoscute astăzi în lume.

Următorul obiectiv industrial 
vizitat a fost Uzina de utilaj pe
trolier „1 Mai" din Ploiești. în 
întîmpinarea oaspeților au sosit 
Mihai Martinescu, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiiloi 
de mașini, și Dumitru Nistor, di
rector general al uzinei. Pe pla
toul întreprinderii se aflau gata 
pentru expediere, în Turcia, mai 
multe instalații de foraj româ
nești. Tot aici, oaspeții au asistat 
la o demonstrație făcută cu pu
ternica instalație de foraj F 200-2 
Dh.

După vizitarea cîtorva secții 
de producție, premierul Suley
man Demirel a semnat în cartea 
de onoare a uzinei, urînd și mai 
mari succese celor 9 000 de fău
ritori de utilaj petrolifer din u- 
zina ploieșteană.

La amiază, oaspeții «-au îna
poiat în Capitală.

(Agerpres)
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Fabrica 
de medicamente 

„Terapia" 
se extinde

Cluj (de la corespondentul 
nostra)

Recent a început construc
ția halei principale a secției 
de pantotenat de calciu, un 
important compus al unor 
bio stimulatori. Investițiile ne
cesare acestei construcții, o- 
biectiv care ca acea o capaci
tate anuală de 112 tone fi ca 
intra în funcțiune la sfîrptul 
anului viitor, se cifrează ia 
45 nulioane lei.

le școlare

la nivelul exigențelor
actuale

Cu prilejul deschiderii nou
lui an școlar, tovarășul MI
RON CONSTANTINESCU, 
adjunct al ministrului învă|ă- 
mîntului, a răspuns ziarului 
la cîteva întrebări :

O noapte
la Sa 1 var e

intreprinderilor raionale 
de industrie locală — dar 
reparațiile efectuate de 
oamenii aceștia sint de o 
foarte proastă calitate si. 
mai ales, sint efectuate 
Intr-un timp excesiv de 
indehmgat Reparația cu
rentă a salvării 31 H2 
2990 a durat la IRCL Se
beș aproape un an. la re-

— Ce îmbunătățiri au 
fost aduse cadrului orga
nizatoric și conținutului 
invâțămînlului in liceele 
de cultură generală, pen
tru noul an școlar ?

In locul unde ne aflăm, glasul tejefonalai are • 
altă rezonanță decit cea obișnuită. Apelai este al 
Durerii, al Vieții pentru Viată. Reporterii i-aa ia- 
registrat la BRAȘOV, CALAFAT. CLUJ. MEDGI
DIA și HUNEDOARA întreaga-i intensitate. La 
primul semnal — după cîteva secunde, an minat, 
două sau trei — mașina cu însemnul crucii rotii — 
unică și supremă speranță a celui aflat ia pericol 
— străbate în viteză întunericul dens al nopții. La 
ora zero in Brașov a mai venit pe lume un băiat : 
la Hunedoara. Marta Mișter poate spune ..vi&U 
cepe din nou" : Salvarea ut venit la timp.' : la Ca
lafat. dr. Petre Miștoi operează eu si gu ran ti : 
S.O.S.-ul dat in fracțiunea optimă a înlăturat siais- 
trul constatativ „prea tirsiu“ : după ies bubți* 
de la înregistrarea din comuna Nisipuri. J 
de la Spitalul din Medgidia încep o grea bătălie 
pentru sănătate ; la Cluj o fetită ii răspunde prin- 
tr-un salut de cristal neșlefuit băiatului de la 
Brașov.

...Am urmărit, timp de 24 de ore, acest organism 
de nobilă și maximă răspundere — serviciul „Sal
vării" — încercind să-i descifrăm vitalitatea, func
ționarea tuturor angrenajelor, operativitatea, com
petenta acordării primului ajutor.

ăi

0 MALADIE A

.SALVĂRII ' - CAREN

— Noul an școlar marchează 
un pas înainte pe linia îndepli
nirii sarcinilor trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. în ve
derea dezvoltării și perfecționării 
in\ ățămintului de toate grade-

in acest sens, pentru noul 
Iar o atenție deosebită s 
dat ș: liceelor de cultură 
lă, o treaptă importantă 
temui școlar.

Unul din elementele 
îervenite in structura

ȚELE DE ORGANIZARE

Serviciile „Salvării-* 
dispun in prezent de o 
bază materială tzmlx Tm- 
bunătătâîă- In fiecare cen
tru de raion din țari e- 
xistă cel puțin cite o sta
ție de „Salvare*. la înce
putul anului existând un 
parc de mașini de peste 
2 300. Statul a alocat în 
1967 peste 30 milioane 
lei pentru mijloacele de 
transport sanitar. Sint ci
fre care prin «emnifica-

de un șef de garaj. Sin- 

poate face mare lucru. 
Reparațiile Ie execută șo
ferii pe unde pot și cum 
pot. De multe ori «e ape
lează însă la serviciile

Anchetă realizată de : 
FL. POPA. M. DUMI
TRESCU, I. RUSU. M. 
TACCTU, AL. BÂLGRA- 
DEAN.

(Continuare tn 
pag. a II-a)

noi in- 
li ce ului 

de cultură generală îl constituie 
apariția clasei a Xl-a ca clasa 
a «colii de 12 ani. Pentru aceas
ta clasă au fost elaborate pro
grame și manuale noi și s-au a- 
sizurat toate condițiile didactico- 
materiale necesare bunei desfă
șurări a procesului instructiv din 
această dasă

în anul școlar care începe, în
vață in clasa a IX-a a liceului de 
cultură generală peste 70 000 de 
elevi.

A crescut numărul claselor ex
perimentale de matematică și fi
zică în care studiază elevi din 
clasele a X-a și a Xl-a cu aptitu
dini deosebite în acest domeniu ;

s-a introdus studiul limbilor ita
liană și spaniolă pe lîngă unele 
licee în care există bune condi
ții de predare a acestor discipli
ne ; au luat ființă secții clasice 
pe lîngă licee din București, Cluj 
și Alba Iulia în care o pondere 
mare o are studiul limbilor 
greacă și latină.

In planul de învățămînt pentru 
clasa a Xl-a umanistă a fost in
clusă ca o disciplină nouă Istoria 
literaturii universale.

Pentru îmbunătățirea activității 
educative din licee a fost elabo
rat și publicat Proiectul progra
mei activității educative cu elevii 
din clasele IX—XI ale liceului 
de cultură generală.

Măsurile la care ne referim au 
ca obiectiv principal asigurarea. 
condițiilor necesare pentru rea
lizarea unei pregătiri diferențiate 
a elevilor din licee, în corelație 
cu cerințele diverse ale vieții e- 
conomice, sociale și culturale și 
cu aptitudinile, înclinațiile și in
teresele elevilor.

— Ce sarcini revin ete
rilor din licee și ce reco
mandări le faceți cu oca
zia deschiderii cursurilor 
noului an școlar ?

— Eforturile făcute pentru 
continua adaptare a cadrului or
ganizatoric și de conținut al în-

La 15 septembrie, ora 8 di
mineața, vacanța, intimidată 
de sunetul cristalin al clopo
țelului școlar, reintrat pe de
plin în drepturi, s-a retras dis
cretă. Pe străzi, în parcuri, pe 
terenurile de sport, în păduri 
și poiene s-a așternut liniștea; 
cei aproape 4 000 000 de elevi, 
stăpînii lor de pînă ieri, au 
dat din nou viață școlilor, au 
animat sălile de clasă. însoțiți 
ori nu de părinți, pentru pri
ma ori a zecea oară pe drumul 
ce duce la școală, ei au fă
cut-o în liniște, în ținuta im
pecabilă pe care ți-o dă uni
forma, cu emoția firească pe 
care o încerci la fiecare nou 
început de drum. în pragul 
școlilor, mai întîi i-au întâmpi
nat urările : „Bine ați venit 
„Succes în noul an școlar !“ 
„Spor la învățătură !“. Apoi, 
au ascultat cuvintele calde, 
din inimă, ale dascălilor, ale 
părinților. Și în clasă, pe bănci, 
rînduite cu grijă, manualele — 
darul țării pentru cei mai ti
neri fii ai ei.

15 septembrie nu este o săr
bătoare înscrisă cu roșu în ca
lendar. Și totuși, este ziua cînd 
se dăruiesc poate cele mai 
multe flori; cu flori au venit 
la școală băieții și fetele care 
au pășit pentru prima oară în 
rîndurile elevilor. Le-au dăruit 
învățătorilor și au primit alte
le, odată cu abecedarul.

...în careul din curtea Liceu
lui nr. 32 din Capitală stau 
față în față elevii dintr-a întâia 
și cei dintr-a Xl-a. Primii își 
încep viața de școlari, ceilalți 
formează promoția care va ab
solvi școala de 12 ani. Emoții
le, deși la scară diferită, nu 
i-au ocolit nici pe unii, nici 
pe alții. Și se contopesc în- 
tr-un gest de o mare frumuse
țe : elevii mari dăruiesc celor 
mai mici colegi ai lor flori,

LUCREȚI A LUSTIG
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a Il-a) (Continuare in pag. a II-a)
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In orice localitate a țării unde numi- i 
rul de locuitori începe să se cifreze 
cu miile se pot găsi cîteva localuri 
destinate aetivitații cultural-artistice. 
Minimum o sală de spectacole, cămin 
cultural sau o sală de film, o biblio
tecă cu o sală de lectură, școală etc. 
In localitățile mai mari spațiile des
tinate culturii sînt mai numeroase. In 
afara sălilor de film și a căminelor sau 
caselor de cultură care au săli amena
jate, există săli de spectacole indepen
dente, cluburi, săli de teatru etc. Cu 
toate acestea se aude tot mai des plin- 
gerea că spațiul este neîndestulător și 
că stagnarea unor activități culturale 
se datorește acestui fapt. Lipsa tineri
lor de la inițiativele ce se iau s-ar 
datora și acestei situații. Desigur ci nu 
toate instituțiile culturale sint dotate 
cu un spațiu corespunzător.

Majoritatea au o dată veche a înfiin
țării și au rămas la spațiul inițial care 
nu era încă de atunci corespunzător 
numărului de tineri pe care trebuia în 
mod normal să-1 antreneze în activități 
culturale. Alteori însă plîngerea se do
vedește doar o inerție birocratică ex
tremă căci de cele mai multe ori spa
țiul posibil pentru manifestări există 
chiar sub ochii celor ce se plîng că nu-I 
au, dar nu se face nimic pentru trecerea 
lui în mîinile tinerilor. Alteori aceste 
spații destinate culturii și activității 
artistice rămîn neamenajate și sînt de
sigur și ele indisponibile pentru o ac
tivitate complexă.

Se ivește aici o chestiune de care nu 
se ține seama de obicei în munca cultu
rală de masă unde factorii imediat res
ponsabili, și nu numai aceștia, se inte
resează doar de cifre, de numărul de 
manifestări și de participanți, — cifre 
utile de trecut în rapoarte — și mai 
puțin de oamenii care participă practic 
la activitățile culturale. Această chestiu
ne e aceea a prestigiului instituțiilor de 
cultură. Absența tinerilor de la unele 
manifestări dedicate lor nu înseamnă 
altceva decît că acele instituții nu au 
în fața tinerilor reputația care să ga
ranteze calitatea serii culturale ori a 
oricărui alt fel de activitate. Săli de 
dans, ornate fără gust ori fără nici un 
ornament, orchestre improvizate, pro

grame improvizate, carnavaluri neentu- 
ziasmante, lipsa chiar de igienă a unor 
săli, lipsa de punctualitate a instructori
lor, diverse promisiuni ale caselor de 
cultură către tineri care rămîn doar 
promisiuni, iată elementele unei repu
tații de loc bune in rîndul tinerilor. O 
instituție de cultură are datoria să ex
prime cultura în tot ceea ce face. Ea 
trebuie să impună respect vizitatorilor 
săi incepînd de la cele mai mici de
talii și terminînd cu exacitatea orga
nizării. O conferință despre estetica 
cotidiană intr-o sală neîngrijită, pavoa
zată sumar și fără gust, nu servește 
ideea esteticii cotidiene, are un efect 
demagogic și nu contribuie prin nimic 
la prestigiul intelectual și artistic al 
instituției respective. O instituție de 
cultură care adăpostește inițiative artis
tice, mișcări artistice, are datoria de a 
fi expresia domeniului artistic și rezol
vările formale aici nu duc la populari
tate în rîndul tinerilor. Prestigiul aces
tor instituții se constituie din pres
tigiul acțiunilor parțiale. De pildă e 
foarte important prestigiul unor forme 
de manifestare culturală, dacă ele au 
fost compromise sau nu, căci din presti
giul manifestărilor se naște și presti
giul instituției culturale. O casă de cul
tură care nu iese din clișee dc activi
tate banală, desigur că nu va fi 
vizitată de tineri. O casă de cultură ori 
un cămin cultural care își neglijează 
aspectul atît pe dinăuntru cit și pe 
dinafară, care neglijează chiar lumina 
și igiena încăperilor nu poate avea 
prestigiul firesc al unei instituții de 
cultură. Trebuie concentrată atenția 
asupra tuturor formelor care pot dis
credita în ochii tineretului instituțiile 
de cultură și odată găsite cauzele, efec
tele nedorite să fie înlăturate. Ziarul 
nostru s-a ocupat și de un aspect apa
rent divergent problemei, de fluctuația 
accentuată a bibliotecarilor în mediul 
sătesc care dăunează simțitor prestigiu] 
bibliotecii. Cauzele lipsei de prestigiu 
și a efectelor lor pot fi după cum se 
vede multiple. Reporterii noștri prezintă 
mai jos cîteva situații care ilustrează 
consecințele lipsei de prestigiu a unor 
instituții culturale de largă audiență.

„amănuntele
desconsi
derate se
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Ultima aventura 

a peliculei: 

mediul sătesc

„Du-te, măi Ghiță, de-i dă un 
pumn și-1 trezește c-a adormit di 
tăt“. In sala de cinematograf a 
căminului cultural din Gugești 
(raionul Huși) se făcuse liniște 
cînd a răsunat această invitație. 
Am crezut la început că cineva 
concepe astfel să-și trezească to
varășul adormit în timpul filmu
lui și nu mica ne-a fost mira
rea cînd dintr-o bancă din fața 
noastră un tînăr suficient de voi
nic (cel puțin așa ni s-a părut 
pe întuneric) s-a ridicat oftînd și 
cu siguranța unuia care nu face 
pentru prima dată un lucru a 
înaintat spre ecran și-a trezit cu 
un pumn sonorul care adormise 
într-adevăr definitiv. Intervenția 
a avut, cel puțin pentru moment 
efect. Personajele filmului care 
rula și-au adus aminte că tre
buie să vorbească și la Gugești. 
Ghiță Harabagiu își îndeplinise 
misiunea și-și reluase locul în 
bancă oarecum mulțumit că so
norul ascultă mai mult de pum
nul lui decît de cei care l-au tot 
reparat.

Mulțumit părea să fie și ope
ratorul Ion a lui Lingură (Ola- 
ru) care știind că lipsurile pot fi 
„remediate" și de spectatori în
jghebase o competiție de trîntă 
afară în fața căminului în loc 
să-și urmărească atent aparatele.

Comentariile spectatorilor iro
nice și amare în același timp 
s-au făcut fără îndoială auzite : 
„Așa-i modern, să se înceapă cu 
sfîrșitul, să se proiecteze mașini
le și căruțele cu roatele-n sus și 
oamenii cu capul în jos" și în 
sfîrșit, se mai adăuga „așa o fi 
și pe la Ieși sau Huși dacă cei 
care tot vin de pe acolo știu de 
treaba aceasta și tac chitic".

Cu unele mici diferențe cele 
consemnate la Gugești sînt în 
genere caracteristice modului în 
care se desfășoară activitatea cu 
filmul în satele regiunii Iași. 
Sondajele întreprinse timp de un 
an ne-au convins din plin de a- 
cest lucru. Dumitru Acatrinei, o- 
peratorul din comuna Balș (ra
ionul Hîrlău), cel pe care îl sur- 
prindeam anul trecut neajutorat 
și supărat peste măsură își cer
șește și astăzi mijloacele de 
transport pentrtf a-și duce apa
ratele din sat în sat și azi „cos- 
monauții" lui nu pot călători nici 
cu căruța. De piatră să fi fost 
cei criticați și tot le-ar mai fi 
curs un strop de sînge pentru a 
dovedi că-s oameni, că nu le e 
indiferentă pasiunea pentru film 
a sutelor de cetățeni. „I s-a fă
cut o cabină" (de fapt o cușcă 
stupidă care dă sălii un aspect 
insuportabil) și cu asta „saltul 
necesar" se zice că a fost fă
cut.

Pe la Mircești a dat ceva mai 
țnult noroc. Soluția a răsărit pe 
plan local. Operatorul cumulea

ză funcția șl de om de serviciu 
și cînd lipsește directorul cămi
nului „o cumulează" și pe a- 
ceea de director, așa că cheile 
care alergau mai an prin trei sau 
patru buzunare stau astăzi în- 
tr-un singur buzunar. Sonorul nu 
mai „știe șapte limbi”, se-aude 
bine și dacă în majoritatea nămi- 
nelor din raion lucrurile ar fi 
luat această întorsătură am fi ten
tați să-i și felicităm pe cei de la 
Pașcani.

Dar... De pildă, la Hălăuceșt 
discuțiile sînt încă-n toi. In a- 
celași corp de clădire ca sala de 
cămin mai locuiește și altcineva. 
$i filmul „panorama asta la ca
re se fumează și se urla" .spe
cificăm din cauza defecțiuniloi 
tehnice de tot felul), supără, 
așa că s-a hotărit să nu mai fie 
film pînă se va gări într-un alt 
loc o sală pentru cinema.

La Oțeleni aceeași situație ca 
și acum un an. Prin alte părți, 
la Sirețel (raionul Pașcani), Cos- 
mești (raionul Huși), Delești (ra
ionul Vasloi), Dagîta (raionul 
Negrești) lucruri asemănătoare cu 
cele de Ia Oțeleni.

Cele sesizate prin urmare nu 
sînt cazuri, nici întîmplâri, cu to
tul incidentale. Ele ne permit 
deci să tragem cîteva condurii 
la care factorii de răspundere de 
la nivelul regiunii și raioanelor 
ar trebui să mediteze cu serio
zitate.

Filmul și-a cucerit și în lu
mea satelor adepți în aceeași mă
sură ca la orașe. Curiozitatea ca
re îi aducea la început pe lucră
torii ogoarelor la cinematograf a 
fost înlocuită cu pasiunea; o 
pasiune care a făcut cu timpul 
din vizionarea filmelor un act 
cultural de strictă necesitate. S-a 
creat chiar un gust pentru film. 
S-au produs inversări de rapor
turi, ilustrate în primul rînd prin 
faptul că astăzi nu filmul își 
așteaptă spectatorii ci spectatorii 
își așteaptă filmul. Toate aceste 
modificări ale relațiilor dintre 
spectator și cinematograf nu sînt 
reflectate din păcate la nivel ra
ional și regional decît prin pre
ocuparea îndreptățită dar con
cepută în mod îngust de orga
nele respective de a mări cu ori
ce preț valoarea încasărilor; lu
cru care deocamdată se realizea
ză din nefericire aproape în ma
joritatea cazurilor prin specula
rea pasiunii pentru film de care 
vorbeam. E condamnabilă a- 
ceastă poziție datorită căreia se 
mențin în mod conștient lipsuri 
strigătoare la cer. datorită căreia 
sălile rurale de cinema au un as
pect greu de descris ; datorită că
reia dotarea acestora a rămas a- 
ceeași ca la. de acum, îndepăr
tatele lor începuturi.

Măsuri energice se impun. Se

impune în primul rînd reutila- 
rea tehnică corespunzătoare, du
blarea aparatelor pentru asigura
rea mult doritei proiecții fără în
trerupere și, fără doar și poate, 
ridicarea nivelului de calificare 
al operatorilor prin organizarea 
unor cursuri la nivel de raion sau 
regiune. „Derogările’ de pregă
tire admise praâ acum, încadră
rile făcute la voia întâmplărilor 
care, in treacăt fie spus, au dus 
în destul de multe cazuri la de
teriorarea aparatelor, trebuie

lichidate. Cinematograful nu mai 
e astăzi numai o formă a activi
tății culturale desfășurate de că
min ci și o instituție de cultură 
de același rang în viața satului 
ca și acesta. Nu noi, ci realita
tea justifică această pretenție, li
nii dintre slujitorii cinematogra
fului au înțeles și au început să 
concretizeze acest lucru. La Dol- 
jești (raionul Roman) deși satul 
nu este electrificat, o firmă lu
minoasă scrisă cu gust îți atrage 
atenția prin întunericul serilor a- 
supra prezenței cinematografului 
în viața satului. La Săbăoani (ra
ionul Roman) operatorul sim
țind rolul propagandistic al afi
șului ilustrat, influența pe care 
o poate avea o astfel de invita
ție asupra publicului a făcut rost 
cînd și cînd de afișe din dorința 
mărturisită de el „de a fi și la 
Săbăoani ca la Roman". Nu ni 
se pare greșit, dimpotrivă.

Inițiative, deocamdată singula
re daT care izvorînd dintr-o rea
litate nou formată ar trebui ne
apărat generalizate pentru as
pectul lor civilizat, pentru servi
ciul pe care cu certitudine l-ar 
face filmului în lumea satelor. 
Și, scurt, să nu se spună „nu-i 
cu ce". Filmul și-a cucerit de 
mult puterea de a fi rentabil 
dacă e vorba să gîndim ca unii, 
doar comercial, uitînd de marea 
lui „rentabilitate" educativă. A- 

| fișe ilustrate deci și nu anunțuri, 
vitrine grăitoare cu fotografii, re- 
utilare și fără doar și poate, un 
autentic circuit al filmelor. A- 

L ceste puneri de acord sînt de a- 
cum mai mult decît necesități. 
Nu mai așteaptă nimeni, nici o

■ clipă.

„16 Februarie" — dimineața 
program de club : Șah, table, 
remy, biliard. După-amiază între 
19,30—22,000 un grup de ama
tori au făcut o vizită la Obser
vatorul astronomic popular din 
București. Participanți: 70.

„Grivița Roșie" : Program de 
repetiții și club. Șah, table, remy, 
biliard. Participanți: 20—25.

„Tudor Vladimirescu". Dimi
neața program dedicat elevilor, 
intitulat „Vacanță plăcută". Al
cătuit din : film artistic care a- 
copeiă o oră și 45 de minute 
din program.

„1 Mai". Lectorat. S-a vorbit 
despre „Simțul măsurii, în rela
țiile dintre oameni". A fost un 
colocviu antrenant. Expunerea a 
fost interesantă (mai interesantă 
chiar decît programul „de atrac
ție", programul artistic-acrobatic.

Discuțiile aprinse, s-ar fi putut 
continua pînă tîrziu dar a inter
venit paza care la ora 22,00 a 
luat în primire casa de cultură și 
a înebis-o. (Toate activitățile la 
Casa de cultură 1 Mai, durează 
pînă la ora 22,00, cu mare in
dulgență sîmbăta, pînă la ora 
23,000, fiindcă nu 
paza I!!).

La celelalte case de 
programul de miercuri 
compus din „repetiții".

Joi 31 august Am o 
interesantă cu directorii 
de cultură, din raioanele Grivița 
Roșie, și „16 Februarie" :

permite

cultură, 
a fost

discuție 
Caselor

’Roșeam

programată ?

Ce produce

11 decembrie 19M La Casa 
de cultura „Tudor VUdcmres- 
cu" ni se reproșa : repor
terii, veniți numai senbăta ri du
mineca scara, câteva ore, vă fa
ceți „o impresie" pe care o con
semnați fulger în ziar fi g:‘_a_ Sâ 
veniți mai des și să stări tea: 
mult... (Un animator al casei de 
cultură).

*
Intr-adevăr. «îmbăta ori dumi

nica seara, cînd activitatea la 
casele de culturi e în toi, încăr
căm aparatele foto co pcl.-culă 
și o luăm spre casa de c rituri 
La unele, am găsit și ricrzr: 
bune, petrecînd bine noi înșine, 
reporterii ; unde a fost bine am 
revenit chiar ca „neproîesio- 
niști". Dar de cele mai multe 
ori, a fost așa cura scriam ia an
chetele noastre. Fâcîcdu-mi 
„mea culpa" am hotărit să pe
trec 7 zile, de luni pînă dumi
nică — împreună cu tinerii, ca 
simplu amator prin casele de 
cultură. De acrea, fără o rigoare 
„contabilicească" va trebui totuși 
să expun ordonat, pe zile, pro
gramul activităților întîlnte :

Luni 28 august: Relache.
Mărfi 29 august. Pe oricare 

casă de cultură aș consemna-o 
prima, programul la toate e •- 
proape același : O conferință ar
mată de „un film artistic". Titlul 
nu se scrie fiindcă s-ar vedea 
dinainte că filmul e vechi și a 
fost de mult scos de pe afișul 
„dedefeului" care l-a expediat

Sîmbătă și duminică, — tot 
seară de dans. A mai rămas din 
săptămînă, vinerea care are pro
gram asemănător cu cel de mar
țea și miercurea. Adică, încă o 
expunere, un simpozion, o întîl- 
nire cu un actor, sau cu un spor
tiv etc., urmate toate „de un 
program artistic" susținut de or
chestra și soliștii casei".

Cînd cercetăm, scriptic, pro
gramul caselor de cultură pare 
foarte încărcat, variat Urmărin- 
du-1, seară de seară, constatăm că 
nu e așa cum pare, iar după o 
perioadă se calchiază. De aceea 
nu vin tinerii. Cînd ai de ales în
tre șubah și un film la cinemato
graful din cartier, bineînțeles că 
optezi pentru ultimul. In progra
mul caselor de cultură se gă
sesc „de toate" ca într-un bazar. 
Serile de dans să fie seri de dans, 
fără mixturi. Cînd se organizează 
acțiuni dedicate culturii, propa
gării științei, programul nu tre
buie să dezamăgească, să nu ră
pească timpul invitatului care altă 
data nu va mai fi tot așa de ge
neros.

Asemănarea programelor case
lor de cultură se datorește și fap
tului că metodiștii, instructorii, 
conducerea casei de cultură, în 
general, reproduc servil, deper
sonalizat fișele de instructaj „de 
la centru" și nu în funcție de 
specificul raionului, de propune
rile ce le-ar putea face tinerii 
(dacă ar fi consultați, și nu for
mal) cum ar fi bine și firesc să 
se facă.

Pentru o activitate animată la 
casele de cultură nu putem oferi 
o singură soluție, gata să facă 
minuni. Casa de cultură, institu
ție complexă și avizată, ar trebui 
să dispună de mijloace prin 
care să răspundă, prompt dolean
țelor tinerilor. Un exemplu : La 
Universitatea populari sînt foar
te mulți solie: tan ți — mai mulți 
decît poate oferi spațiul institu
ția respective — care v-or fi 
frecventeze ua cerc de studiu al 
limbilor străine. De ce na preiau 
casele de colturi această experi
ență, înființind tn raionul respec
tiv asemenea cercuri care ar eli
mina din program formele hibri
de, psevd s culturale, ale serilor 
„culta? al-dirtractive". Bineînțe
les. total trebuie făcut ca temei, 
altfel nu vine nimeni. Biliard, 
table, șubah, în fond jocuri de 
cafenea, au fost transferate cu 
pompă la casa de cultură ca sâ 
aco pere golurile din program, și 
să-i atragă pe tineri. Sint bune 
?i acestea- Dar de ce nu j-ar a- 
trage mai bine un czneciub. sau

artistice la

teran

Atît despre ziua de marți. In 

zi sînt frecventate de un număr 
de tineri care umplu numai o 
treime din capacitatea sălilor.

Miercuri 30 august Transcriu, 
din carnet, exact programul ca
selor de cultură:

A Ieși tn tnrtmplna- 
rea dorințelor tinere
tului, a face din acea 
consacrată formulă: 
îmbinarea plăcutului 
cu utilul, un motto al 
activității de fiecare 
zi, rămîne tn fapt o- 
noarea și rațiunea de 
a fi al instituției cul
turale.

"Nu este nevoie de 
explicații în plus pen
tru a demonstra de 
ce programele insti
tuții de cultură, de 
la muzeu și pînă la 
club și casă de cul
tură, trebuie să se a- 
dreseze, tn primul 
rînd, tineretului. O 
pedagogie liberă, fă
ră strictă școlarizare, 
fără seminarii și exa
mene, prin care se sti
mulează dezvoltarea 
multilaterală a tinăru- 
lui. Acest deziderat 
nu poate exista, din 
motive lesne de înțe
les, tn afara unor 
forme organizatorice. 
Rețeaua de biblioteci 
publice, cămine cul
turale și cluburi, a 
fost creată tocmai 
pentru a facilita con
tactul între cultură și 
un public larg în care 
tineretul își are cei 
mai mulți reprezen
tanți.

Dar această organi
zare nu rezolvă totul 
doar prin repartiția 
teritorială a lăcașului 
de cultură: un sat — 
o bibliotecă sau că
min cultural, un ra
ion — o casă de cul
tură raională etc. In
stituția de cultură are 
nevoie de un presti
giu al ei care înseam
nă, laolaltă, și spațiu 
corespunzător, fi am
bianță, și un program 
de activitate care tre
buie, neapărat, să ai
bă o ținută, să impu
nă atenția și respectul 
participantului, să-i 
reclame prezența ți 
în continuare.

Exemplificind felul 
In care este înțeles 
ori nu acest prestigiu 
vom vedea și re
percusiunile îndelun
gatelor absențe ale lui.

Palatul culturii din 
Ploiești poate fi con
siderat un execelent 
punct de plecare în 
această discuție. For
mal, prestigiul îi este 
asigurat de spațiul in 
zare funcționează, im
punător edificiu in 

I mijlocul orașului De 
asemenea are și o 
ambianță care îl în
scrie pe orbită cultu
rală de interes public: 
în aceeași clădire 

J funcționează o biblio
tecă regionala cu pes
te 150000 de volume, 
o pinacotecă, un mu- 
zeu de istorie, un mu
zeu de științe natu- 

. rele, o școală popu

lară 'de artă și o Uni
versitate populară. 
S-ar părea că acest 
avantaj are și el nea
junsurile lui, că vir
tualul participant la 
manifestările organi
zate de Palatul cultu
rii ar putea fi atras 
de programele celor
lalte instituții Și așa 
și este. Dar '•jta nu
mai pentru că Pala
tul culturii își reduce 
existența doar la fac
tori administrativi. In 
rest doar trei formații, 
de dansuri, de muzică 
ușoară și un cor. Fie
care din acestea pre
gătesc întotdeauna un 
spectacol pe care-l 
prezintă apoi la dife
rite intervale de timp. 
Și nu se poate spune 
că nu s-au obținut 
succese cu aceste for
mații. Corul e laureat 
al concursurilor re
publicane, formația 
de muzică ușoară a 
pregătit un spectacol 
de estradă (Prîslea 
cel voinic și muzica

ușoară), care putea 
concura chiar cu 
spectacolele teatrului 
profesionist de estra- 

i dă din localitate. Dar 
numai atît. Și atunci 
nu e rizibilă scuza 
sub care se ascunde 
inactivitatea: nu a- 
vcm participanți ?

Să ne punem în si
tuația celui care ar 

j vrea sâ participe la o 
! acțiune a Palatului. 
I Nu am acea la care. 
I In urmă cu citea timp 

re organizau pentru 
cetățenii din diferite 
cricumscripții electo
rale ale orașului 
manifestări t speciale 

j la care ei erau invi
tați de onoare. Și li 
se prezenta un pro- 

i gram-mozaic: se vor
bea despre- realizările

edilitare ale orașului, 
despre educația copii
lor, despre profilaxia 
diferitelor boli, li se 
prezentau recitaluri 
de versuri sau recen
zii ale diferitelor cărțS 
apărute în librării și, 
în sfîrșit, li se prezen
ta și un micro-concert 
de muzică ușoară. 
Formula n-a putut fi 
aplicată mult timp. 
Un asemenea pro
gram, chiar intitulai 
,,Varietăți culturale** 
sau „Enciclopedie** nu 
putea trezi decît un 
minim interes. Desi
gur s-a renunțat. In 
același timp însă nici 
nu s-a încercat o altă 
formulă. O mică în
cercare de a colabora 
cu Comitetul orășe
nesc Ploiești al U.T.C. 
a constituit-o solici
tarea de către Palatul 
culturii, a tinerilor 
pentru participarea la 
manifestările de ma
să. Din nou se punea 
aceeași întrebare: la 
care manifestări ?

In asemenea condi
ții noțiunea de pres
tigiu nu poate fi pu
să în discuție. La ora 
actuală prestigiul Pa
latului culturii ține 
doar de prestigiul ar- 
hitectonio al clădirii. 
Constatarea e ușor de 
făcut. Rămîne de vă
zut ce se poate orga
niza pe viitor. Se dis
cută de vreo doi ani 
desprt nifte acfiunl 
cu anticipat succes 
de public, de tinerel 
în special. Ar fi vor
ba despre prezentarea 
săptămânală a unei is
torii a fazzului, și a 
filmului, sub girul 
Palatului culturii. Dar 
a rămas doar stadiu 
de proiect. Intențiile 
care rămîn intenții, e 
normal că nu pot 
duce la un prestigiu, 
pentru că acest pres
tigiu înseamnă a oferi 
imediat și la un nivel 
calitativ superior, pu
blicului, acele acțiuni 
care-l interesează sau 
dacă vreți de a-i tre
zi interesul cu forme 
noi, cu un nou conți
nut. Dar care ar fi 
aceste forme noi și 
ce-ar însemna un nou 
conținut ? Frămîntați 
de aceste probleme 
și activiștii culturali, 
și-au propus consulta
rea unor cercuri largi 
de tineri din între
prinderile și școlile o- 
roșului. Nici aceasta 
nu s-a făcut, deși 
aici organizația 
U.T.C. a orașului le 
putea fi de un real 
ajutor. Cînd nu știi 
ce să oferi, e și normal 
să te plîngi de nepar- 
ticiparea publicului.

CELE TREI SECVENȚE rorbe < despre același aspect: negh- 
ji-ea de către factorii răspunzători a prestigiului real al instituției 
pe care • reprezintă. Calitatea rețelei cinematografice sătești, 
punctualitatea ei. varietatea programelor ei, caii Lalea proiecțiilor 
5a*e.BO ®nl lucruri care se pot desfășura la soia intimplârii. Pa
siunii pentru film pe care o manifestă tinerii, oriunde s-ar afla, no 
treWie să i se răspundă cu neglijența proiecțiilor p cu improvi
zații in timpul lor. Cultura cămine peste tot egală și nu o cultură 
pe care o desfășurăm la oraș și o alta la țară. Condițiile de difu
zare trebuie să fie aceleași și aici și acolo, adică dintre cele 
mai bune Raidul prin casele de cultură bucureștene scoate în evi
dență lipsuri din aceeași serie, adică lipsa prestigiului prin mono
tonia acțiunilor, prin inerția planurilor de lucru, prin desconside
rarea culturii pentru publicul larg, exemplu fiind filmele distri
buite aici, pentru că nu fac program de casă la cinematografe.

Domeniul caselor de cultură ar putea fi un debușeu al produse
lor. necomestibile altfel. In caz contrar, prestigiul lor e sub linia 
de plutire, după cum tot sub linia de plutire îl aduc acțiunile 
identice ale celor mai multe casc de cultură. In altă parte, la 
Ploiești, popularitatea acțiunilor c lăsată pe seama prestanței ofi
ciale a instituției și a edificiului arhitectonic. Inactivitatea nu poate 

aduce participări și nici prestigiu. Or, un factor determinant al an
trenării unui cit mai larg număr de tineri spre instituțiile de cul
tură este prestigiul lor sub cele mai diverse aspecte. Detaliile, pot 
compromite întregul dacă scopul se uită pe drum și, în Ioc de ac
tivități culturale, se urmăresc cifrele.

ION CHIRIAC 
ION MARCOVICI 

T. STĂNESCU
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MOMENT poți

re-

vestii 
lumea

mai
Nu

Și părul îi căzu ca o cortină acoperindu-i fața 
și ea respiră ușurară ; privind-o, bărbatul ei nu-i 
mai putea vedea acum bărbații de dincolo de 
frunte.

grăbiră să 
muribund 

cuvintele , 
„Apa, gim-

închisă. Mă destăi- 
aproape niciodată, 
însă e altceva. Nu

(1) O variantă recomandabilă : salut 
cea mai bine înbrăoată femeie din Bu
curești (Pitești, Zimnicea Tg. Secu
iesc etc.)

vor- 
gînd 
din

i se 
rezista

VASILE BĂRAN

Un om și... „jumătate

ase

TATA

Desene de AL. CLENCIU

Tip nou...
desen

Și el vru s-o iubească. Și îi spuse c-o iubește, 
însă ea nu înțelese. El era oiștea de la căruță, 
iar ea chiar căruța. Dar căruță era îndrăgostită 
de bleaul care, căzind, în drum spre moară, o 
lăsă fără o roată.

— Și ce s-a mai intîmplat ?
— Firește, căruța trăiește.

Domnul în vîrstă, îmbrăcat intr-un costum gri, 
cu cravată neagră stătea rezemat în scaunul său 
cu o seninătate demnă. Mina tinerei de alături, 
născută pe cînd el avea 30 de ani și cu care se 
căsătorise după 20 de ani, dansa în două degete 
pe balustrada de catifea a lojei.

El o privi și i-o cuprinse intre palmele sale 
moi ca de burete și tînăra tresări și își lăsă 
repede capul.

PROVERBE
EXPRESII

• MIIM • UMOR

CÎTEVA EXPRESII CARE PROVOACĂ ÎN SUFLETUL

INTERLOCUTORULUI CELE MAI PROFUNDE SENTI

Intre două

Numai că n-avea ochi, altfel cartoful acesta ar 
ti putut vorbi. Toți gestionarii îl treceau din 
mină în mină fiind elementul lor de reclamă.

Și toată iama el colindă aprozarele, de fiecare 
dată cu cravată nouă la gît, și nici pînă azi n-a 
avut norocul să cadă intr-o supă.

— Ce coamă ai ! — spuse ariciul înviorîndu-și 
țepii. Cum nu te-am întîlnit acum un an ? De 
ce să nu fiu sincer, m-am însurat numai așa, 
nici eu nu știu cum. De-aș fi gîndit puțin ’

— Așa se-nșeală omul, pe viitor ai grijă — 
șopti fericită peria de ghete.

INDIGNARE
Cămilei i se ceru să treacă ața prin urechile 

acului și s-o dea repede oroitorilor, și ea își 
umflă nările, indignată, și-o aruncă sub copite :

— Era vorba că trec eu și nu ața I

PARUL

• Salut cea mai frumoasă femeie de 
pe plajă (1)

• Ți-am văzut puștiul. E o revelație. 
Să știi că m-am îndrăgostit de el. 
Asta, peste cîțiva ani, cînd o fi mare, 
face ravagii.

• Cum ai reușit, frate, să iei virajul 
ăsta? Și eram convins — sincer 
bind îmi făcusem testamentul în 
— că nu scapi de basculanta 
dreapta.

• Tu! Cu tine-i altceva. Tu 
cuceri orice femeie dorești.

• Aș greși spun î nd că ești cea 
bună actriță a noastră de film,
ești cea mai bună. Nu. Ești singura.

• Mă uitam la prietenii tăi : obosiți, 
viăguiți, încărunțiți. Vasile are chelie, 
Dumitrașcu burtă. Andrei de-abia se 
mișcă. Și n-au decît 35 de ani, 36... 
Tu, parc-ai fi un adolescent. Stau și 
mă minunez. Cum ai făcut 7

• Simpatic interior. Ai gust domni
șoară, ei, da, se vede. Dar nu numai

Dems de GH. SAS ARM AN

Nu se descoperiseră ouvintele 
hrubă, după rădăcini, vru să-1 ia 
și-l izbi cu parul, să priceapă.

Apoi se descoperiră cuvintele.
Și poemele.
Dar el a rămas și astăzi cu parul

Și 
Și

ieșind din 
pe cel&l&lt

în mîini.

Șl OMUL A FOST
INGHI
TIT

Foileton de
NICUȚĂ TĂNASE

înainte de a fi în
ghițit, omul ăsta pă
rea să fie de treabă. 
Vara purta sandale 
romane, toamna ga
loși, iar iarna șoșoni. 
Era întotdeauna la 
si cu plata chinei, 
luminii și apei, tn au
tobuz se urca numai 
pe ușa dui spate si 
ori cit ar fi fost de 
distrai ceda locul bă- 
triniior, femeilor gra
vide ori cu copii fn

PESCARUL

• La moartea celebrului 
medic Boerhave, a fost găsi
tă o casetă în care se spu
nea că-și ținea faimoasele 
rețete. Această casetă a fost 
cumpărată la un preț exor
bitant de un mare bogătaș. 
Intrat în posesia ei, bogăta
șul se grăbi să deschidă ca
seta. Spre uimirea sa, nu 
găsi decît cîteva foi goale, și 
una pe care era scris: 
„Ține-ti capul limpede, bur
ta goală, picioarele calde și 
bate-ți joc de medici că n-au 
habar pe ce lume trăiesc !"

• Medicul Du Monlin, 
fiind în agonie, zise mai 
multor confrați care-1 ve
gheau :

„Domnilor, las în urma 
mea trei medici celebrii".

Crezînd că vor fi numiți, 
medicii noștri se 
se apropie de 
pentru a-i auzi 
acesta murmură: 
nastica. dieta".

• Doctorul Bouvard operă 
pe un nobil, tăiwdu-i picio
rul. După intervenție, fu 
luat luat de o parte de fra
tele bolnavului.

— Credeți că va scăpa ?
— Bolnavul ? — întreabă
Bouvard. Da de unde !

Stupefiat, fratele îi 
plică :

—• La ce a mai fost nece
sară operație ! ?

— Ei, la naiba domnule, 
zise Bouvard — dar poți spu
ne oare unui bolnav, asa 
tam-nisam, că moare ? Mai 
trebuie să-1 distrezi puțin I

• Voltaire întreabă pe un 
tînăr ce meserie va urma.

— Medicina — fu răspun
sul.
— Asta înseamnă —- zise 
Voltaire — că vei băga pra
furi pe care nu le cunoști, 
într-un corp pe care-1 
nosti și mai puțin".

gust. E ceva în plus, un impoderabil, 
un., cum să spun... un „aer" anume. 
Da, ăsta-i cu vin tul: un aeir.

• La prima vedere semeni cu Law
rence Oliver. Așa mi-ai apărut atunci, 
în vară, cînd ne-am întîlnit la ceai. 
Chiar m-a bătut o clipă gîndul (nu-ți 
rîde de mine) o fi venit Lawrence la 
București, pentru o coproducție, sau 
în delgație, sau...

• Ciudat cum se face, draga mea, că 
dintre toate prietenele tale nu-i ni- 
ciuna mai drăguță ?

• Eu sînt o fire 
n isc greu 'cuiva, 
Cu dumneavoastră
•știu cum, nu știu de ce (imposibil să 
găsesc o explicație logică) însă cînd 
intru aici în birou, parcă dispar ză
gazurile toate... și mă cuprinde un sen
timent de mare încredere... și simt că 
pot să vă spun orice...

• Cînd a aflat că sînt prieten cu 
tine, a sărit în sus : — adevărat ? chiar 
îl cunoști bine ? Spune-mi, cum arată... 
că în fotografie are-o privire chinuită, 
tulburătoare... și în intimitate, asta mă 
interesează,- în intimitate cum e ?... Tre
buie să fie extraordinar să stai de vorbă 
cu el, așa... între patru ochi... la o cafee

• Dac-ați ști ce bucuroși sînt bă
ieții din redacție că ați venit dumnea
voastră redactor-șef. Georgescu — Olt 
dusese revista de rîpă : tirajul, nu vă 
spun nici o noutate, a căzut la 2 300 
exemplare, zăceau la chioșcuri, atmos
fera devenise irespirabilă. De ce să 
mai scrii ? De ce să mai gîndești ? 
Acum parcă s-au deschis ferestrele, 
larg. Și simt că bate-un vînt de gheață 
Vreau să zic un vînt purificator. Era 
și timpul.

• ...Știți O să vă fac o confidență... 
Nu e chiar foarte foarte just ceea c< 
am făcut, dar, în sfîrșit... aseară, după 
aflarea vestei, ne-am dus cu toții la 
„Gffcdfeița" să bem. Pînă la două s-a 
băut Adică ce două... Se făcuse trei 
și un sfert ȘL., tot., mai...

• Ce bine 
te căutam la 
meni. Unde 
M-am văzut

de Mr. r*

t*u r~e a ințfn- 
ța n-t KiOnktt *»- 
talmenie âeța.

Si aorpr*» r» 
ziua neștern iat. rc-y 
îrxr^y n 
rită ta fwirr W-t* 
modest. .V* yw< 

nu te metia. Prtri- 
sindrofiei fc»- 

cepeau, acum H mJ- 
tima vreme, cu 3—4 
zile înainte S< tdzau 
curcanii cet md grași, 
se trimitea un de
legat cu mașina după 
cinurile cele mai na
turale, se aducea 
magnetofonul cu ben
zile la modă, iar mais
trul cofetar al celei 
mai cunoscute cofe
tării din oraș era 
transferat pentru cî
teva zile la domici
liul omului care a fost 
înghițit. în ajunul a- 
niversării începeau să 
pice comisionarii cu 
cadouri: o față de 
masă lucrată în 
setă, un vas de flori 
și trei miei cu blană 
de astrahan, o sta- 
tuietă, o bombonieră 
de cobalt, un serviciu 
de țuică din cristal, 
doi saci de porumb 
ori un serviciu de a- 
lune, unul de cafea 
și un „Sf. Gheorghe'" 
omorînd balaurul* 
lucrat în gherghef.

Ziua nașterii lui se 
începea sîmbătă 
după amiază și

la-

a X de a* de tind • 
apM de gga.

de end e deecoperit 
an •nsr* cere tvnda 
pisstic ; on, de ce nst, 
sărb&onrua s trei da- 
cerm de cind as oaai 
trase cu r~cstia după 
vrăbii. Toate aceste 
evenimente din viața 
omului care a fost în
ghițit trebuiau săr
bătorite fi se sărbăto
reau. Bineînțeles < 
se trimiteau czdouri.

Omul cart la în
ceput ni se pitea om 
de treabă se schim
base peste noapte. 
Ați observat dt de 
petrecăreț devenise. 
Să vă mai dau un a- 
mănunt. Acum nu se 
mai urca în autobuz 
pe ușa din spate, nu 
mai scotea bilet, nu 
mai ceda locul bă
trânilor ori persoane
lor cu copii în brațe. 
De ce ? îi dispăruse 
și buna cuviință ? Da 
de unde ! Există o 
altă explicație. Nu 
mai călătorea cu au
tobuzul. își cumpă
rase un Fiat 850.

Pentru numele lui

pfFrwi ți n-
pfecșia enic^ninlcr, 
• ctdovior, e Fiatu- 

B5O.
$• tocw' eHd arrf- 

cendB «n or, ori mai 
ftăc eu cit de tind 
uKepuseei aniversă
rile, cd» pe cavul 
lor «n control. Cel 
cere tnmttea do z:ua 
nemelui un serviciu 
de alune, unul de ca
fea ți un JSf. Gheor- 
the rmorind balau
rul lucrat m gher
ghef, avea o Upsă in 
gestiune de citeva 
zeci de mH de lei. 
Ceilalți petrecăreți la 
fel. Acum, chiar la 
ora asta, petrec în 
altă parte tot împre
ună.

în ziua cînd se îm
plineau 6 săptămîni 
de tind începuseră 
cercetările 
nostru care la început 
ni se părea cumse
cade, i se trimise ca
dou un leu. Acesta-l 
înghiți cu Fiat cu 

Acum, odată 
lună, nevasfă-sa 
trimite tite 600 
„Mărășești* fără 
tru, că e fumător.

Iată ce se înthnplĂ 
dacă ți se urează prea 
des „La multi ani"

omului

Desen de V. TIMOC

Box profesionist 
Desen de .V. CLAUDIU

de
...Tip vechi

AL. CLENCIU

• Medicul Abernethy ce
rea prețuri cam pipărate. Un 
bolnav căruia îi vindecase o 
fractură îi trimise următorul 
bilet: „Stimate domnule
doctor. Mi-ați redus perfect 
fractura. N-ați putea să-ml 
reduceți puțin factura?*.

• Medicul Coroisart 
plîngea îptr-un cerc intim 
moartea prematură a docto
rului Backer :

„Doamne si ce îngrijire a 
avut ! Trei am stat la căpă- 
tîiul Iui : Halle, Portal și cu 
miwe !“ „Păi vezi 
spuse — nu putea 
bietul Ia trei !"

9 Doctorul Chirac, 
prin trimiterile... pe 
cealaltă a pacientilor săi, 
auzind despre legenda reîn
vierii Iui Lazăr, zise oftînd: 
„Ehei, dacă era lăsat pe sea
ma mea...

că te întîlnesc. Tocmai 
telefon., nu răspunde ni- 
umbli ? Nu știi nimic.» 
cu domnu’ Betegan, a

fost la expoziție și e tacînitet. Repet: 
îneîntat Spunea că Parisul n-a văsuț 
de zece ani pictură ca a ta. Tușa mai 
ales, tușa l-a omorît. Spunea î îi are 
pe toți în buzunar. Dacă băiatul ăsta 
expune și la Paris, Chagall iese la pen
sie, iar Bernard Buffet își caută altă 
meserie.

F Â B RIC AT (UI L

SCENETĂ COMICO-SATIRICĂ ADEVĂRATĂ
—

ACTUL I mama să-i găsească 
pilului un tată.

co-

Decor : un birou. Dar 
nu orice birou. Biroul 
stării civile a sfatului 
popular. Șefei de birou 
ii cam plac „căsătoriile". 
A, să nu faceți confuzie ! 
Nu căsătoriile pe 
le oficiază, 
care le... 
dumneaei bărbat ? 
„mărită*. Face 
Face ! Copiii trebuie 
aibă tată ? Trebuie !

ACTUL III:
la

care 
ci pe cele 

aranjează. Vrea 
‘ Se 
copii ? 

să

ACTUL II:
Șefa de birou e la al 

doilea eșec în căsătorie. 
Prima căsătorie a trecut 
repede. Bărbatul a prins-o 
„călcînd în străchini" și, 
om de onoare, a invitat-o 
fără scandal să-i părăseas
că casa. Femeia i-a zis 
mersi și-a plecat.

Cu a ctoua căsătorie a 
fost mai greu pentru că, 
înainte de... termen, a 
apărut în căminul con
jugal, atît de fericit pînă 
atunci, un... musafir. El 
n-a zis nici bună ziua, 
nici bine v-am găsit. Nu 
a rostit decît un cuvînt: 
„oaaa I" Era un bebișor, 
dar nu al tatii. Drept 
pentru care „tata" (adică 
soțul) a invitat-o

Șefa de birou iese 
atac. Asaltează zilnic un 
bărbat „slab de înger". 
„Iubitule în sus, iubitule 
în jos, tu ești visul vieții 
mele. De cînd te caut. Nu 
mai pot trăi fără tine".

Omul, de, ca omul o 
crede, și se căsătorește. 
Femeia uită repede jură
mintele iubirii, și face 
pe dracu în patru, ca el, 
care nu mergea nicio
dată în circiumă, să 
meargă. De ce? Ei, aici 
e aici. Vrea cu orice 
preț să-i smulgă o... de
dicație. Adică o semnă
tură. Dar nu reușește. Șl 
pentru că nu reușește 
i-o fabrică. Iar omul, 
părăsit pentru un al 
patrulea bărbat, se tre
zește chemat în fața in
stanței. E acuzat, vedeți 
dv., că nu plătește pen
sie alimentară copilului 
„înfiat" peste noapte, fără 
știrea lui, fără voia lui. Cu 
o semnătură fabricată ca 
la carte de șefa de birou 
și aprobată cu „ochii în
chiși" de președintele Ere- 
mia. (Vorba proverbului, 
tovarășe președinte, ai ni
merit-o Eremia

oiștea în gard). „Adop
tivul" tată imploră, 
aduce martori, acte. Ju
decătorul Petre Pleșo- 
ianu rămîne ferm pe 
poziție. „Cetățene, am 
acte că ești tată și pen
tru mine ești 
plată".

ACTUL

bun de

demon-Grafologii 
strează că semnătura nu 
aparține nefericitului 
tată, expertizele medi
cale la fel. „Tatăl" nu 
este tată. Președintele 
tribunalului popular ra
ional Cîmpina se recu
noaște bătut de dovezi. 
„Dar ce putem face ?"

Noi nu sîntem juri
ști. Dar dacă vreți să 
știți șl părerea noastră 
— și v-o spunem foarte 
serios, fără umor — 
desfabricați acest tată!

C. PRIESCU 
TEOHARIADE
Personajele 
ale acestei

ION
P. S. 

tentice 
nete corni co-satdri ce ade
vărate sînt Constanța 
Apostol (fericita mamă) 
și Gheorghe Ponici (ne
fericitul tată). Scena pe 
care se joacă comedia se 
află, de aproape doi ani, 
la Cîmpina.



MEMENTO ENESCIAN

PE ȘCENA OPEREI

Lucrări
românești

Mai mult decît edițiile anteri
oare, sărbătoarea enesciană ne 
oferă o agendă de creații româ
nești care demonstrează că pu-

tem organiza oricînd un festival 
de muzică românească la înălți
mea oricăror manifestări simi
lare.

După Oedip, Opera Română 
ne-a dăruit acum în a doua săp- 
tămînă a Festivalului, un șir de 
lucrări românești de majoră sem
nificație. Alături de baletele „în
toarcerea din adîncuri" de Mi
hail Jora și „Prinț și cerșetor" 
de Laurențiu Profeta, spectaco
lul cu microoperele „O noapte 
furtunoasă** de Paul Constanti
nescu și „Amorul doctor" de 
Pascal Bentoiu vin să ateste tu
turor muzicienilor prezenți în a- 
ceste zile la București, rodnicia 
unor căutări românești spre îm
prospătarea repertoriului închi 
nat teatrului liric, spre defrișa
rea unor noi drumuri în muzica 
românească, spre folosirea noilor 
cuceriri ale limbajului muzical, 
spre o creație muzicală modernă 
dar care rămîne în același timp 
atractivă, accesibilă, penetrabilă 
în mase.

Spectacolul de joi seara a su
bliniat farmecul montării unui 
cuplaj de opere cunoscute bucu- 
reștenilor dintr-o recentă pre
mieră.

Partitura lui Pascal Bentoiu, 
în care coordonatele farsei mo- 
lierești au fost extinse, dîndu-i 
posibilitatea de a ridiculiza șa-

Interviul nostru cu

Violonistul
american

ROBERTMANN
creației

muzical 
savoarea 
orches-

bloanele teatrului liric, și savu
roasa comedie muzicală — a lui 
Paul Constantinescu — lucrare 
de acum clasică a teatrului mu
zical românesc, sînt pe deplin 
edificatoare pentru înțelegerea 
evoluției operei comice româ
nești.

Rezonanțe deosebite a avut, 
desigur, opera lui Paul Constan
tinescu După „Oratoriul de Cră
ciun*', opera „O noapte furtu
noasă" reliefa in Festival valo
rile fundamentale ale 
compozitorului român.

Excelentul comentariu 
al piesei lui Caragiale, 
limbajului, virtuozitatea
trală, farmecul îecitativului, ori
ginalitatea formei, au punctat 
momentele unei lucrări pe care 
compozitorul Marcel Mihalovici 
— unul din oaspeții Festivalului 
o socotea o adevărată „chef 
d'oeuvre" neexistînd după păre
rea sa — „în literatura teatru
lui muzical o comedie muzicală 
cu care să se poată compara".

Distribuții prestigioase, cunos
cute din spectacole anterioare, 
au depus sub conducerea dirijo
rului Mircea Popa eforturi deo
sebite pentru o integrală valo
rificare a valențelor artistice ale 
celor două lucrări românești.

— Care a fost primul specta
col pe care l-ați audiat ?
— Concertul Filarmonici din 

Cluj avînd drept solist pe Gulda. 
Gulda este un mare pianist. A 
realizat un Mozart remarcabil. 
Orchestra din Cluj m-a surprins. 
Ce muzicalitate ! Iar dirijorul este 
un artist deosebit. Mi-a plăcui 
in mod deosebit piesa lui Cornel 
Țăranu „Incintații”. Am fost in
tr-adevăr impresionat. De altfel 
pot spune același lucru despre tot

IOSIF SAVA

AZI VĂ RECOMANDĂM-.
I

I

UN FILM
IN CURIND
PE ECRANE

Pe generic, numele 
lui RADU BELIGAN 
al IRINEI PETRES 
CU, al Iui TOMA 
CARAGIU și al altoi 
actori „de vîrf" ai e- 
cranului și scenei ro

mânești

„apus
DE SOARE"

I
I
I
I

Recenta producție a studiourilor noastre, reali
zată după cunoscuta piesă a Iui Al. Mirodan, 
poartă semnătura scenaristei Marica Beligan și a 
regizorului Gh. Vitanidis. Ei au urmărit să dea 
filmului o structură independentă de lucrarea 
dramatică ce i-a stat la bază, păstrînd însă neatins 
fiorul poetic care caracterizează teatrul lui Mi
rodan. ' ■

I
I

*ȘEFUL Mg
/ > I

I

SECTORULUI SUFLETE I

Protagonista filmului
IRINA PETRESCUNE-ADECLARAT

Anunță

OFICIUL DE S ECTACO- 
LE ȘI TURNEE ARTISTICE

I

„Pentru mine a fost deosebit de important pri
lejul de a colabora cu acton de prestigiu ca Be
ligan șt Caragiu. Cu atit mai mult cu cit intilni- 
rea s-a desfășurat pe un te*en de cea mas bună 
calitate piesa lui Mirodan. Cred câ Magdalena 
este unul dintre puținele roluri cinematografice 
in care psihologia femeii tete urmărită cu un plus 
de interes ți de atenție. Iată de ce îmi doresc 
și mie, ți celorlalte actrițe, cit mai multe aseme
nea roluri"

La 25 septembrie a.c.
VOR ÎNCEPE 

examenele de atestare 
pentru artiștii liber-profe

sioniști

AL. ȚIPOIA
acti- 

vă- 
cîsti-

(muzică ușoară și populară)

Artist cu o prodigioasă 
vitate artistică. Al. Tipoia 
dește în această expoziție 
guri evidente. în sensul decan
tării expresiei și esențializării

viziunii, pe care ni le anunțau 
deja expozițiile sale anterioare 
(București, 1964. de pildă). Lu
mea. ir. care acum se deplasea
ză degajat și dezinvolt, e o lu
me de umanizate instrumente 
muzicale, dăruite cu variate $i 
subtile stări de sentiment. 
(„Nostalgie*. „Reminiscență-. 
„Pereche*. „Verticale* etc.) că
rora un lirism geometric ș: vae 
mecanic le conferii o pregnantă 
notă de cerebralitate una din 
trăsăturile esențiale ale picturii 
sale. De remarcat sobrietatea 
armoniilor coloristice și grafis- 
mul picturii.

Se pot prezenta :
a) artiștii liber-profesioniști 

ncîncadrați în cîmpul muncii 
ca artiști, care nu posedă a- 
testat

b) artiștii liber-profesioniști 
posesori de ateste, care con
sideră că își pot îmbunătăți 
categoria de atestare pe care 
au obținut-o la examenul din 
1965.

înscrierile se fac la sediul 
O.S.T.A. București, calea 
Victoriei nr. 174, pînă la data 
de 23 sept. a.c.

Pentru înscriere, candida
ți! vor depune : cerere, me
moriul de activitate, dona fo
tografii 4/3, dovadă de achi
tare a taxei de 80 lei.

Probele pentru examinare 
constau în :

a) executarea a 4—6 piese 
indicate de comisie din re
pertoriul prezentat de can
didat.

b) citirea la prima vedere a 
unui solfegia pentru cîntă- 
reți și a unei piese pentru 
instrumentiști, indicate de 
comisie.

Candidați! sînt obligați să 
se prezinte la examen cu in
strumentele și acompaniatorii 
necesari pentru susținerea 
probelor.

Examenele se vor desfășu
ra astfel :

în perioada de la 25 la 30. 
IX. a.c. muzică ușoară, sala 
Teatrului „C. Tănase", calea 
Victoriei 33.

1—5. X. a.c. muzică popu
lară — sala Teatrului „C. 
Tănase, calea Victoriei 174.

de

ce am ascultat din creația com
pozitorilor dumneavoastră tineri. 
Este prima mea întilnire, cu lu
crările lor. Am consultat de alt
fel aici și cîteva partituri.

în afara lucrării lui Cornel Ță
ranu am mai ascultat in aceeași 
zi o piesă remarcabilă a lui Ana- 
tol Vieru ; „Scene nocturne".

— Ați fost deci la concertul 
Corului „Madrigal" ?

— Este o formație minunată.
— Știu că ați fost elevul lut 

Enescu...
— De mult, pe vremea cind 

am venit la New York. Pe atunci, 
acum peste 20 de ani, maestrul 
Enescu ținea cursuri de muzică 
de cameră la „Mannes College". 
Nu am studiat vioara cu dînsul, 
dar am urmat cursurile sale de 
muzică de cameră.

Era un om de o profunzime 
și o sensibilitate fără seamăn. Un 
artist de o umanitate ieșită din 
comun. Nu făcea lecții, ci artă 
adevărată. Despre problemele 
pur tehnice ale prelegerilor nu 
vreau să vă vorbesc. E altceva 
mai important: dragostea pen
tru muzică pe care știa să o in
sufle tinerilor interpreți care se 
pregăteau să pornească pe căile 
muzicii.

— V-ați dedicat muzicii de 
cameră. O iubiți desigur. Am 
impresia că in epoca noastră asis
tăm la un asalt către muzica de 
cameră. Trăim parcă o nouă în
florire a ei. împărtășiți acest 
punct de vedere r

— Este adevărat. Aș spune că 
trăim o epocă de aur a muzicii 
de cameră. Am putut constata a- 
cest lucru în nenumărate turnee, 
în S.U.A., și în restul lumii.

— Formația dumneavoastră 
este în vacanță acum ?

— Da. Ne-am despărțit pen
tru cîtva timp. Este prima noas
tră vacanță după cinci ani. Eu 
mi-o petrec aici, la București. O 
vacanță ca membru al unui juriu 
de concurs internațional nu este 
totuși chiar o vacanță. Și pe 
urmă toate concertele pe care nu 
vreau să le scap, și care sînt in
tr-adevăr remarcabile, nu-mi prea 

răgaz. Dar ambianța de aici 
dintre cele mai plăcute. A- 
un public extrem de simpa- 
Mi-ar face mare plăcere să 
împreună cu colegii mei,

dau 
este 
veți 
tic.
vin ....r------ - - ~ . -
membrii cvartetului „Juilliard" 
intr-un turneu în România. Pro
babil peste -doi ani...

VI. POPESCU-DEVESELU

Corespondență te

le fonică din Turul

ciclist al României

Poate că de data aceasta ar fi 
trebuit să vă vorbesc despre 
dramatica desfășurare a duelu
lui dintre Emil Rusu și Dieter 
Mickein, vedetele cursei, despre 
fericirea lui Rusu, învingător, și 
despre deprimarea lui Mickein 
— învinsul său. Poate că ar fi 
trebuit să mă opresc mai mult 
asupra „cazului Moiceanu", de
canul de vîrstă al plutonului ci
clist, care dă tuturor un exem
plu de abnegație.

Nu voi face însă de această 
dată o cronică a faptelor amin
tite. Mă voi ocupa însă de alți 
eroi ai acestei curse cicliste 
care merită și suscită la fel de

înmult interesul caravanei, 
drumul de la Buzău la Galați, 
și mai ales în cel care l-am fă
cut de la Dunăre la Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, tînă- 
rul ciclist ștefan Cernea a fost 
de multe ori în centrul admira
ției specialiștilor care însoțesc 
plutonul. O evadare curajoasă 
— stopată de bariera de cale fe
rată de la Buzău — și o parti
cipare, aș spune, senzațională la 
punctul culminant al etapei a 
treia, au însemnat, dacă vreți, 
certificatul de maturitate pe 
care acest tînăr rutier l-a obți
nut cu nota maximă în cea mai 
grea cursă ciclistă din cariera

12 septembrieîn ziua de
a.c. secretarul II al Ambasa
dei Republicii Socialiste Ro
mânia din Grecia, Ilie Vasile, 
în timp ce se afla pe o stra
dă din Atena, a fost reținut 
de către agenți ai 
grecești și dus cu forța la 
sediul Siguranței.

In timpul cit s-a aflat în 
localul Siguranței, diplomatul 
român a fost percheziționat și 
bruscat după care s-a încercat 
coruperea sa, făcîndu-i-se pro
puneri de a lucra pentru or
ganele de informații grecești.

Diplomatul român a pro
testat vehement, respingind 
cu hotărîre propunerile făcute 
de poliția greacă.

poliției

în legătură cu abuzurile 
poliției grecești, la 14 septem
brie, ambasadorul Greciei la 
București a fost chemat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia și i s-a prezentat protestul 
guvernului român față de com
portarea autorităților grecești, 
cerîndu-se să se ia măsuri pen
tru a nu se mai produce în 
viitor astfel de situații și pen
tru a se asigura diplomaților 
români condiții corespunză
toare pentru desfășurarea nor
mală a activității lor, conform 
cu normele dreptului interna
țional.

sa. După cei 164 de kilometri ai 
etapei. Cernea sosea pe locul 10 
înaintea lui Emil Rusu, lide
rul cursei, al lui Nielsen și 
Minneboo, a lui Ardeleanu și 
Mickein. Cine este Ștefan Cer
nea ?
1947, 
vățat primele noțiuni de ci
clism 
norului Mircea Mihăilescu în 
anul 1963, atunci cînd nu împli
nise încă 16 ani. Confirmarea 
calităților sale de rutier a avut 
loc în anul 1966, cînd a devenit 
campion de semifond al țării Ia 
juniorii mari.

Alături de Cernea, în obiectiv 
se află și formația secundă a 
țării noastre, care ocupă actual
mente primul loc în clasamen
tul general pe echipe, devansînd 
cu aproape 9 minute prima gar
nitură. Mi-am propus să vi-1 
prezint azi pe componenții for
mației care a răsturnat toate 
calculele specialiștilor. Căpita
nul echipei este Walter Zigler. 
Ciclist cu experiență — a parti
cipat de 7 ori la „Cursa păcii" 
și a cîștigat de 4 ori titlul de cam
pion republican. Gheorghe Suciu, 
învingătorul ediției precedente a 
Turului României, are 22 de 
ani. A alergat în Turul Franței 
pentru amatori, și în „Cursa 
păcii" ; Nicolae Ciumeti — cel 
care a cîștigat a treia etapă a 
acestei competiții — a luat parte 
în acest an la Campionatul mon
dial de fond desfășurat la înce
putul lui septembrie în localita
tea Heerlen din Olanda. Tudor 
Vasile, are numai 20 de ani. în 
Turul Serbiei, de anul trecut, 
și-a adus din plin contribuția la 
obținerea locului III în clasa
mentul final pe echipe. Constan
tin Ciocan a participat în ulti
mii ani la Campionatele Mondi
ale din Belgia. Franța și Olanda. 
Ia Turul - • •
tori șl la 
la Tokio.

Născut la 20 
la București, el a

martie 
în-

sub supravegherea antre-

f

Campionatele

republicane

de atletism
Ordinea desfășurării probelor 
Ce vom putea urmări sîmbătă 
și duminică pe stadionul „23 
August” din Capitală:

SÎMBATA

între orele 15,30 și 17 : 110 m. 
garduri serii, înălțime, suliță, 
triplu salt, 100 m. plat serii, 100 
m. plat (fete) serii, 800 m plat 
(f) serii contra timp, greutate (f), 
110 m garduri finală, 800 m. plat 
serii contra timp, 100 m plat fi
nală ; între 17 și 18,30: 100 m. 
plat (f) finală, disc, 3 000 m. ob
stacole, lungime (f), 400 m. plat 
serii contra timp, aruncarea su
liței (f), 10 000 m. plat și ștafe
ta 4x100 m. serii contra timp.

DUMINICA

între orele 15 și 17 : prăjină, 
aruncarea ciocanului, 400 m. 
garduri serii contra timp, sări
tură în înălțime (f), 200 m. plat 
serii, 200 m. plat (f) serii, 1 500 
m. plat serii, contra timp, greu
tate, lungime, 80 m. garduri (f) 
serii, 200 m plat finală ; între 
orele 17 și 18,30 : 200 m. plat fi
nală ; disc (f), 800 m garduri (f) 
finală, 5 000 m. plat, 400 m plat 
(f) serii contra timp, ștafetă 
4x100 m. (f) serii contra timp, și 
ștafetă 4x100 m. serii contra 
timp.

S.C.

Dacilor

BREVIAR COTIDIAN Franței pentru ama- 
Jocurile Olimpice de

0 ingenioasă 
inițiativă 
a miliției 
ploieștene

în preajma deschiderii 
lui școlar 1967—1968, cei peate 
12 000 elevi de la ciclul clase
lor I—VIII din orașul Ploiești 
au fost vizitați de poștași care 
le-au înminat scrisori din par
tea secției de circvlație a mi
liției. Ele sint ingenios redac
tate și tipărite, cuprinzi nd pe 
lingă o serie de semne de cir
culație, un orar și sfaturi ca 
privire la circulație pe înțele
sul copiilor. Căpitanul Nicolae 
Rădulescu, șeful secției circu
lație a orașului, căruia i-am 
cerut lămuriri suplimentare, 
ne-a declarat că aceasta este 
una dintr-un șir de măsuri lua
te în acest an școlar 
ție pentru a preveni 
tele de circulație in 
copiilor.

de mili- 
acciden- 
rfndurile

L T.

CINEMA TOGRAFE
AGONIE ȘI EXTAZ
— film pentru ecran panoramie 

Patria (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).

TAR ȘI GENERAL
Capitol (orele 9,15; 11.30;
13.45 ; 16 ; 18.15).

SURCOUF. TIGRUL CELOR 7 
MĂRI
— cinemascop —

Luceafărul (orele 8: 10,15;
; 15.15). București (orele 
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 SA FURI UN MILION
— cinemascop —

Victoria (orele 9,30;
15.30 ; * “ “
rele

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 ;

M. HRI8TACHB

VARIE TĂ ȚI
PE GLOB

Vom scăpa de
frate 
con- 
auto

accidentele automobilistice f

f în tină cu cumpănă, graj
duri cu atelaje hipo pen
tru închiriere, șura acope
rită cu șindrilă, cu pe
reții humuiți. iar pe „bătă
tură* printre zăvorii ciobă
nești au fost instalate mese 
din trunchiuri de stejar. 
Berbecii grași sînt luați din- 
tr-o turmă care paște alături 
de șură, pe masiv. Arhitec
tura construcțiilor concepu
tă după tipicul vechilor așe
zări păstorești, care conservi 
unele elemente dacice, tn- 
dreptătește pe toți vizitatorii 
ri r.-.gr:ească Ingenioasa gos
podărie turistici „Sura 
dl or*.

Vlitorul 
mai mare al 
ducătorului 
va fi, fără îndoia
lă, ordinatorul — 
acest „deux ex ma- 
china“ al lumii 
moderne — care 
va îndepărta defi
nitiv pericolul ac
cidentelor, 
specialiștii 
tății americane 
„General Motors", 
care au inițiat în 
această privință un 
program de stud**»- 
re a unui aparat în 
măsură să elibere
ze automobilistul 
de orice preocupa
re legată de supra-

susțin 
sccie-

vegherea drumului. 
Așezîndu-se la vo
lan, el ar urma 
doar să semnaleze 
la tabloul de bord 
destinația, iar res
tul să rămînă în 
grija ordinatorului. 
La fiecare inter
secție, același apa
rat ar indica di
recția pe care tre
buie s-o apuce.

După cît se pare 
proiectul nu este 
prea greu de reali
zat. Va fi suficient 
ca flecare ambrap- 
șament să fie pre
văzut cu un dispo
zitiv electronic ca
re, informat de că-

tre aparatele elec
tronice ale mașinii 
în privința desti
nației alese, să dea 
sfatul cerut. Și da
că toate aceste dis
pozitive locale vor 
fi legate la un or
dinator central, in
format asupra si
tuației generale a 
traficului, ele vor 
putea chiar să di
rijeze în fiecare 
moment autovehi
culul pe cel mai 
bun itinerar, amă
nunt foarte impor
tant în special la 
apropierea de ma
rile zone urbane și 
la ieșirea de acolo.

da- Semnale de la „locuitori" ai Cosmosului

FILME DE ANIMAȚIE
Union (orele 18 ; duminica o- 
rele 10,30).

BANDA DE LAȘI
Doina (orele 11.30 ; 13,45 ; 16 ;
18,30 . 20.45).

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

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
Buzesti (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 m-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 FANTASTICĂ 

Progresul (orele 20,15).

CU BĂRBAȚII B O ALTA PO
VESTE

Miorița (orele 1430; 16.38:
18.30 ; 2030; Volga (erele 16 ; 
18.15 : 2030).

CRĂCIUN ÎNSlNGERAT
Viitorul :orde 1530 î M ;2039, 

JANDARMUL LA NEW YORK
Popular (orele 1530 : 18 ; 2030). 

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS
— cinemascop —

Arta (orele 15.30 : 18 ; 20.30). 
COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR

Scrisoare
din Belgia

pur- 
cină-

Televiziune
SÎMBĂTĂ 16 SEPTEMBRIE

16,00 Atletism: Cupa Eu
ropei (Transmisiune de la 
Kiev) ; 18,00 Vă așteptăm la ora 
6 ! (emisiune pentru femei rea
lizată de Flavia Buref) ; 18,30 La 
șase pași de o excursie (emisiu- 
ne-ccncurs pentru tineretul șco
lar) ; 19,30 Telejurnalul de sea
ră ; 20,00 Tele-endclopedia ;

al
George

21,00 Al IV-lea Concurs 
festival internațional
Enescu — 1967. Prima parte a 
concertului orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii. Dirijor : 
Iosif Conta, solist : Isaak Stern. 
22,00 Film serial : Evadatul ; 
22.50 La balul de sîmbătă sea
ra ; 23,20 Telejurnalul de noap
te ; 23,30 Telesport

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

Moșilor (orele 15,30 ; 18).
VIATA 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).

Din Belgia, intr-un plic 
tind antetul ini „Action___
Jeunes* (un cineclub central, cu 
ramificații, in întreaga Belgie), 
cunoscut peptru intensa sa acti
vitate dedicată promovării ce
lor mai valoroase opere cinema
tografice destinate tineretu
lui. am primit unul din progra
mele filmelor văzute in acest 
an. Programul e dedicat filmu
lui românesc „Diminețile nnui 
băiat cuminte" — regia Andrei 
Blaier, — despre care se spune 
că este „un martor al timpului 
său, un martor reactiv, care do
rește ca semenii săi să reflec
teze asupra vieții contempora
ne". După ce prezintă în ter
meni elogioșl filmul românesc, 
autorul programului (secretarul 
lui „Action Cine-Jcunes" Roland 
Bieruaux) conchide: „acest 
film de o extremă puritate de 
expresie și sentimente consti
tuie o dezbatere de mare inte
res pentru tineri".

După ce va rula în întreaga 
Belgie în vizionări speciale des
tinate tineretului, filmul „Dimi
nețile unul băiat cuminte", va fi 
prezentat șî în cadrul progra
melor de televiziune.

Ultimul număr 
al revistei ameri
cane SCIENCE, de 
la Philadelphia, 
publică relatările 
cunoscutului fizi
cian Alan H. Bar
ret care lucrează 
de mulți ani în u- 
nele din cele mai 
importante centre 
de cercetări astro- 
fizice din Statele 
Unite. Barret scrie 
că semnale prove
nind din spațiu și 
produse de o acți
une inteligentă au 
fost captate în re
petate rînduri. A- 
ceste semnale au 
fost primite pe o 
frecventă de 1 666

megaherzi. Ele pro
vin, probabil, din 
Calea lactee.

Barret presupune 
că norul uriaș care 
servește la emite
rea semnalelor e 
manipulat după 
metoda Maser, adi
că primește ener
gie din afară pe 
care o reemite pe 
o frecventă preci
să cu o prodigioa
să amplificare a 
sunetului original. 
Dată fiind masa e- 
normă și enormele 
dimensiuni ale no
rului (care este, 
probabil, tot atît 
de mare ca între-

gul nostru sistem 
solar) există, bine
înțeles, o inerție 
care nu permite 
decît producerea 
unor sunete foarte 
simple. Dar aceste 
semnale sînt de
tectabile și ele n-ar 
putea reprezenta 
potrivit savantului 
american, decît o- 
pera unor ființe in
teligente.

în ce măsură su
pozițiile lui Bar
ret sînt reale, ră
mîne de văzut. I- 
poteza n-are însă 
în ea nimic absurd.

E. R.

Balzac „învins" de Sartre
„Balzac 

bătut de 
Aceasta 
dintr-o 
publicată 
dex 
num* 
UNESCO care, 
1949, prezintă 
fiecare an un 
pertoriu al tradu
cerilor în lume. 
Astfel, în anul 
1965. Balzac — din 
opera căruia s-au 
făcut 58 de tradu-

a fost 
Sartre" : 

rezultă 
statistică 
în „In- 

Translatio- 
editat de 

din 
în 

re

ceri — a cedat lo
cul al doilea, . 
care îl deținea în 
ordinea traduceri
lor din literatura 
franceză, lui Sar
tre, ale cărui lu
crări traduse au 
totalizat cifra 77.

Jules Verne, cu 
cele 92 de tradu
ceri, rămîne cam
pionul tuturor ca
tegoriilor de scrii
tori francezi. ur
mat acum de Sar-

pe
tre (77), Balzac (58), 
Zola (48), Camus 
(47), Maupassant 
(44). în ceea ce pri
vește totalitatea
traducerilor de o- 
pere literare în 
lume, din lucrările 
lui Jean Fleming 
s-au tzadus 116 tit
luri. El este urmat 
de __r 
(102). Simenon (101), 
Tolstoi (98), Agatha 
Cristie (97) și Jules 
Verne (92).

Shakespeare



• Știri Insem 
nări comentarii 

• Știri Însemnări corn 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Ciocnirile
lin Nigeria
într-un comunicat dat publi
cații joi după-amiază la La- 
•s, s-a anunțat că trupele fe
cale nigeriene au ocupat 
rasul strategic" Ikom, situat 
> drumul ce leagă provincia 
ientală, în prezent Republi- 

Biafra, de Camerun. Se 
eciza, de asemenea, că toți 
ldații biafrezi au fost alun- 
iți din oraș și împrejurimi 
că au fost luați numeroși 

izonieri și capturate impor- 
nte cantități de arme și mu
ții. Comunicatul adăuga că 
mpele federale continuă 
aintarea spre sud și spre 
st".
Pe de altă parte, potrivit u- 
li comunicat militar biafrez, 
pte deosebit de violente au 
: în regiunea orașului Nsuk- 
., precum și în regiunea 
îchi, din provincia de cen- 
i-vest a Nigeriei.
Agenția U.P.I., referindu-se 
declarațiile ambasadorului 

aerian în Camerun, anunța 
; joi că în provincia orien- 
!ă (Biafra) are loc un „exod 

masă" al populației spre 
imerun. Postul de radio La- 
s, referindu-se la coloanele 

refugiați spre Camerun, 
?nționa că ei provim în cea 
îi mare parte din Enugu și 
e orașe biafreze unde avia- 

: federală a efectuat bom- 
rdamente.

Convorbiri privind
Okinawa și Riukiu

NIGERIA. Patrulă militară 
I federală pe frontul de luptă 

in timpul unei misiuni.

Iotă de protest 

a guvernului

englez

dresată R.S.l

Cererile Japoniei prAind re
trocedarea Okinau-eL Riukiu și 
Bonin au făcut jo: obiectul con
vorbirilor dmtre secretarul de 
stat al S.U-A, Dean Rusk, g mi
nistrul de externe japonez, Takeo 
NlikL Discuțiile sânt perfectate 
ca ivind un caracter explorato
riu. Autoritățile americane hi 
exprimă îndoiala că se poate a- 
junge la uu aranjament m >- 
ceasta problemă înaiu te de vizi
ta pe care premierul japonez. 
Eisaku Satn, o va face in hma 
noiembrie în S.UJU k unutatia 
președintelui Johnson. Discuți
ile dintre Dean Rusk si Takeo 
Mifc vor cont-ua ri sunbâtă.

Cercuri potbee apreciază că

Entuziasmul manifestat de cercurile Departamentu
lui de Stat al S.U.A. în legătură cu încheierea unor 
noi aranjamente americano — panameze privind sta
tutul viitor al zonei Canalului Panama s-a estompat. 
La Washington își-croiește drum ui sentiment tot 
mai pronunțat de nemulțumire. Motivul a devenit cu
noscut în urmă cu cîteva zile, cînd s-a aflat că sem
narea celor trei acorduri încheiate recent între gu
vernele S.U.A. și Republicii Panama a fost amînată 
pe termen nedefinit.

CEREMONIE
CONTRAMANDATĂ

kmbasadorul Marii Britanii la 
toria a remis Ministerului de 
:erne al Republicii Sud Afri- 
e o notă prin care guvernul 
'lez protestează față de tri
erea de polițiști sud-africani 
Rhodesia.
ie știe că autoritățile de la 
toria sprijină efectiv de mai 
It timp guvernul rasist al lui 

Smith, care a trecut la mă- 
i extreme împotriva mișcării 
riotice a poporului Zimbabwe, 
rivit surselor africane, pe te- 
iriul rhodesian se găsesc a- 
i sute de polițiști și militari 
-africani, care participă la o- 
ațiuni împotriva patrioților. 
e proteste de pe întregul con- 
;nt african au determinat, de 
ea, și guvernul de la Londra 
dezavueze public colaborarea 
itară între rasiștii de la Pre- 
a și Salisbury.

Anabioza și zborul
de lungă durată 

in Cosmos
Intr-un articol pabZicm fs 

revista ^Aviația și cgtroucb* 
tica", medicul-cosmoTussft so
vietic Boris Egorov iți expri
mă părerea că anayjoza re
ducerea pe cale artificială a 
nivelului ți vitezei procesele* 
tritale) va oferi mari posibili
tăți pentru apărarea orqcair- 
mului cosmonauților de 
solicitări tn cazul vner zborar, 
de lungă durată. In artzcbl se 
arată că, cu prilejul un-jr ez-

MUTAREA
LUI HEATH
După înfrîngerea din 1964, conservatorii britanici au căutat ri
ște, să se repună pe linia de plutire, să-ți reorganizeze forțele tu 
zderea confruntărilor ulterioare. Dar după trei ani de zile te 
are că operațiunea n-a reușit. Cu toate câ au obținut oarecmi 
tccese electorale în primăvară. cu toate că laburiștii sini intr-o 
trioadă de dificultăți și impopularitate, conservatorii nu consti- 
tie o alternativă și, deci, nu ar avea în prezent — la o eventuali 
insultare electorală — moi multe șanse decît în 1964. Mai mult 
ecît atîta, în interiorul pattidului se manifestă dicergenfe seriocse, 
>le mai multe avînd ca punct de pornire lipsa de autoritate ți 
Dpularitate a actualului lider conservator, Edward Heath. In 
'este condiții apropierea congresului partidului (care se ca ține 
i 17 octombrie la Brighton) nu putea să nu-l îngrijoreze pe Heath 
să-l determine a lua unele măsuri.
O astfel de măsură, destul de spectaculoasă, a constituit-o re- 

■nta înlocuire a președintelui partidului. După cum -e știe, H 
‘■eastă funcție (care este de natură administrativă și orgar.:zato~ 
"ă, conducerea activității politice revenind în întregime ,Jideru- 
i‘) în locul lui Edward du Cann a fost numit Anthon/ Barber, 
ire pînă în prezent, se ocupase de coordonarea activ dâții pario- 
entare a opoziției conservatoare.
Această înlocuire, ar fi putut fi pricită, în alte condiții, ca un 
pt obișnuit. In prezent, însă, dată fiind situația din partidul lut 
eath, observatorii consideră înlocuirea ca o manifestare fiagran- 
a controverselor dintre cei doi fruntași conservatori. In funcția 

’■ președinte, du Cann izbutise „să repună în stare de funcțio- 
ire mașina partidului conservator" (LE FIGARO) De aceea, 
ccesele electorale din primăvară au fost atribuite președintelui 
nu liderului. Ele, deci, nu numai că n-au dus la sporirea popu- 

rității lui Heath dar, dimpotrivă, se pare că au diminuat-o în 
voarea lui du Cann. S-a născut atunci ideea că acesta din urmă 
reprezenta mult mai bine punctele de vedere ale organziațiilor 

cale.
Era, prin urmare, vorba de un concurent serios și de aceea 
eath a căutat să se descotorosească de el. Mulți spun că actualul 
Ier a intenționat să-1 înlocuiască încă de acum un an, dar ma
nii sprijin pe care du Cann l-a avut din partea organizațiilor 
cale a făcut ca tentativa să fie amînată. Totodată, Heath n-a 
ut să aștepte pînă la congres, temîndu-se, firește, de neplăceri 
n partea susținătorilor fostului președinte. Așa, la Brighton con- 
•rvatorii vor fi puși în fața unui fapt împlinit.
F unind, deci, pe Barber în locul lui du Cann, liderul conserva- 
r a căutat să rezolve, dintr-o singură mutare, cel puțin trei 
lestiuni: în primul lînd, înlăturarea unui rival periculos; în al 
rilea rînd, plasarea în funcția de președinte a unui partizan de-al 
u, un om „comod", pe care să-1 poată dirija fără dificultăți; în 
îrșit, a căutat să prevină la Brighton o atmosferă prea încărcată, 
oate acestea, în concepția lui Heath, ar urma să ducă la crește- 
a popularității sale și, în perspectivă, la o „relansare" conser- 
itoare, în vederea viitoarelor alegeri. Mulți dintre conservatori 
• îndoiesc însă de reușita acestor calcule întrucît, pentru o teri
bilă relansare, este nevoie de inițiative politice serioase. Ceea ce, 
lnă în prezent, nu e de loc previzibil.

cr. iar fi

ION D. GOIA

„Efectul nefavorabil al a- 
cestei stări de lucruri — 
serie ziarul THE WAS
HINGTON POST — 
constă in faptul că noile 
tratate sînt în fapt, moar
te, ccl puțin pînă după a- 
legerile panameze din mai 
anul viilor și alegerile a- 
mericane din noiembrie 
1968“. Și cum se va pre
zenta climatul politic în 
cele două țări în 1969 este 
greu de prevăzut de pe a- 
cum.

La două luni după 
ce președintele panamez 
Marco Robles, a anunțat 
încheierea „cu succes" a 
tratativelor purtate cu 
S.U.A. în vederea elabo
rării celor trei acorduri, el 
a făcut o nouă declarație, 
relevînd că reprezentanții 
Republicii Panama vor 
pleca din nou la 'Washing
ton, imediat după ce con
silierii vor întocmi o listă 
detaliată cuprinzînd pro
puneri de modificare a 
conținutului acordurilor.

Robles a ținut să elimine 
deschis posibilitatea 
semnări grabnice a 
durilor, ceremonie ce apă
ruse a fi iminentă la 26 
iunie, după încheierea 
primei runde a convorbiri
lor americano-panameze.

Cu toate că nici una din 
cele două țări nu a publi
cat oficial textele acordu
rilor, s-a aflat că ele se 
referă la trei probleme : 
funcționarea actualului ca
nal, construirea unei noi 
căi de navigație între o- 
ceanele Atlantic și Pacific 
și aranjamente în ce pri
vește apărarea. Cele trei 
tratate urmau să înlocuias
că acordul din 1903 dintre 
S.U.A. și Panama, care 
permitea Statelor Unite sa 
construiască și să păstreze 
„pentru totdeauna" o cale 
de navigație interoceanică. 
Puternicele demonstrații 
de protest împotriva ca
racterului înrobitor al a- 
cestui tratat, ce au avut 
loc în special în ultimul

unei 
acor-

deceniu, multe dintre ele i 
însoțite de vărsări de sin- • 
ge, au constrîns Washing- • 
tonul sa accepte începerea ' 
unor noi tratative cu Ciu- ! 
dad de Panama. Noile tra- i 
tate prevăd punerea Cana- | 
lului Panama sub controlul 
unei comisii comune ame- 
ricano-panamez, asigurarea 
unei apărări comune a zo
nei canalului și condițiile 
în care ar putea fi efec
tuată construirea unui nou 
canal, posibil prin excava- 
ții nucleare.

Dar concesiile făcute de 
guvernul panamez în ur
ma presiunilor Washingto
nului au provocat un val 
de proteste în Panama îm
potriva noilor acorduri. în- 
tr-un manifest intitulat „Se 
pune la cale vinderea Re
publicii Panama pe timp 
de 100 de ani“, organiza
ția „Vanguardia de Acci- 
on Nacional“ a subliniat 
că propusa comisie comu
nă de administrare a Ca
nalului Panama nu este, de 
fapt, decît un camuflaj

pentru a permite prezența 
și menținerea dominației 
Statelor Unite asupra zo
nei canalului. Documentul 
menționează că alcătuirea 
acestei comisii din 5 mem
brii nord-americani și 4 pa
namezi întărește convinge
rile că acordul are un ca
racter înrobitor, S.U.A. 
putînd sărși dicteze condi
țiile, dispunînd de majori
tate de voturi. în sfîrșit, 
se arată că prin înțelegeri
le realizate, Statele Unite 
vor putea să rămînă sta- 
pîne asupra Canalului pînă 
la 31 decembrie 2 067, ce
ea ce „nu constituie vreo 
schimbare față de preve
derile tratatului din 1903“. 
împotriva poziției guver
nului Robles s-au pronun
țat, de asemenea, Partidul 
Poporului, Partidul Demo
crat Creștin, ca și alte 
grupări politice i opozițio
niste.

Aceste presiuni, puterni
ca nemulțumire manifesta
tă de poporul panamez în 
legătură cu prevederile a-

cordurilor de la 26 iunie, 
au determinat guvernul 
din Ciudad de Panama să 
dea înapoi, ceea ce a dus, 
deocamdată, după cit se 
pare, Ia „înmormântarea*' 
tratatelor elaborate.

Subliniind că Statele U- 
nite nu manifestă nici o 
intenție de a veni în întîm- 
pinarea cererilor guvernu
lui panamez de „renegoci- 
ere" a celor trei tratate, 
ziarul THE WASHING
TON POST arată că gu
vernul american ar putea 
să reformuleze ideea con
struirii unui nou canal 
transoceanic într-o altă ța
ră latino-americană decît 
Panama. Ziarul recunoaște 
că o asemenea măsură „ar 
constitui o anumită formă 
de presiune asupra Pana- 
mei“ pentru a reveni asu
pra noilor sale poziții.

Oricum, criza este din 
nou deschisă. Și nu se în
trevede o rezolvare prea 
grabnică a disputei.

I. RETEGAN

a-

U.RS.S. Construcții noi la Moscova.Dezvoltarea industriei
31 de 
•ți c- petroliere

După cum relatează agenția 
France Presse, primul semestru 
al acestui an a fost caracteristic 
per.trj dezvoltarea industriei pe- 
txoiiere din Franța prin intensi- 
r.carea lucrărilor de prospectare 
petrolieră și de gaz natural și prin 
extinderea capacității de prelu
crare.

Capacitatea anuală de produc
ție a rafinăriilor din Franța a 
crescut în primul semestru al a- 
cestui an pînă la 84 milioane 
tone. Aceasta, ca urmare a in
trării în exploatare a unei noi ra- 
finârii cu o capacitate anuală de 
producție de 6,5 milioane tone.

Rafinăriile franceze au prelu
crat în perioada ianuarie-iunie 35 
milioane tone petrol, ceea ce re
prezintă cu 9 la sută mai mult

franceze
decît în perioada corespunzătoare 
a anului 1966. Structura însă, a 
importurilor de petrol s-a schim
bat într-o oarecare măsură, ca 
urmare a evenimentelor din 
Orientul Apropiat. Ponderea țări
lor din Orientul Mijlociu și Apro
piat în livrările de petrol către 
Franța a scăzut de la 46 la sută 
la 42,5 la sută, în timp ce im
porturile de petrol din Venezu
ela, Nigeria au crescut conside
rabil.

Necesitățile de produse petro
liere au crescut în primul semes
tru al anului 1967 cu 17 la sută 
față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut și au fost de 28 
milioane tone față de 24 milioane 
tone.

Comitetul special al O.N.U. 
pentru decolonizare (Comite
tul celor 24) a recomandat 
dezbaterea situației din teri
toriile spaniole, Ifni și Sa
hara spaniolă în Adunarea 
Generală a O.N.U. a cărei se
siune urmează să înceapă la 
19 septembrie a.c. Comitetul 
a recomandat, de asemenea, 
Spaniei și Marocului să în
ceapă tratative în legătură cu 
viitorul teritoriului Ifili.

N -au trecut nici 
două săptămâni de la 
așa-zisele alegeri pe 
care cuplul Thieu-Ky 
le-a „cîstigat" mobili- 
zînd armata și poliția, 
și la Saigon manifes
tările de opoziție ale 
diverselor grupuri ca- 
re-i acuză de 
care electorală, 
proporții. Iată-i, 
dar, pe 
juntei 
nou în 
probleme pe care spe
raseră să le soluțione
ze o dată cu „legali
zarea" electorală ; ca 
și înainte, chiar în 
mica porțiune de teri
toriu controlată de 
„regimul" saigonez sub 
acoperirea tancurilor 
america»i«. există o 
puternică opoziție față 
de junta miliară.

Agențiile de presă 
anunță că șase dintre 
candidațiî civili care, 
împreună, au obținut 
mai multe voturi decit 
cei doi reprezentanți 
ai juntei militare, au 
format „un front mi
litant democratic 
opoziție... care 
nuntă solemn 
cile opresive și co
rupte ale acestui așa- 
zis guvern". (ASSO
CIATED PRESS) care 
cu toată mobilizarea 
făcută de armată și 
politie nu a reușit să 
obțină decît 35 
sută din voturi 
cursul recentelor 
legeri". Conducătorii 
acestui grup de opozi
ție sînt Truong Dinh 
Dzu. care pe baza u- 
nui program electoral 
preconizind realizarea 
păcii a reușit să se 
claseze pe locul doi Ia

falsifi- 
iau 

așă- 
protagoniștii 

militare din 
fața vechilor

de 
de- 

practi- 
si

la 
în 

„a-

Noi incidente rasiale in S.U.A
Noi incidente rasiale s-au produs joi după-amiază într-un cartier 

al populației de culoare din Chicago, după ce poliția a arestat doi 
lideri ai comitetului studențesc. pentru coordonarea acțiunilor ne
violente. Cei doi lideri ai populației de culoare participau la un 
miting din acest cartier organizat în semn de protest împotriva 
maltratării de către poliție a unui tînăr negru în vîrstă de 18 ani. 
In urma acestei măsuri a poliției participanții la miting au ripos
tat aruneînd cu pietre în polițiști. 11 persoane, între care trei 
polițiști, au fost grav rănite. Poliția a restabilit ordinea după 
a primit ajutoare și a operat arestări.

alcgerile din 3 sep
tembrie, si l’han Khac 
Suu, președinte al A- 
dunării Naționale sai- 
goneze. Oricare ar fi 
natura acestei 
ții care 
cei doi 
„fraudă 
fapt este 
tuie o sursa de îngri
jorare pervtru ei și de 
aceea s-au si grăbit 
să trimită un comisar

___ onozi- 
îi acuză pc 

generali de 
electorală", 

că ea consti-

va unor eventuale de
monstrații alș studen
ților si budlșților care 
denunță „alegerile 
frauduloase". în acest 
scop. camioane cu 
militari saigonezi pa
trulează pe acele 
străzi unde se așteap
tă să aibă loc demon
strațiile. Măsurile lua
te de generalii saigo
nezi au fost determi
nate de o serie de

©poliția
de la Saigon

„le-

de noliție la locul de 
întîlnire al celor șase 
candidați ca să le 
ceară să se împrăștie 
fiindcă, chipurile, reu
niunea lor nu căpăta
se permisiune 
gală".

In» ceea ce privește 
alte grnnări de opo
ziție. Thieii și Ky se 
arată. însă, mai pu
țin delicati. Agenția 
ASSOCIATED PRESS 
semnalează că Ky a 
ordonat închiderea 
sediului Asociației stu
denților din Saigon — 
care numără 30 000 de 
membri — și a ordo
nat politiei să ia mă
suri drastice împotri-

manifestări studen
țești. printre care se 
semnalează refuzul a 
1 000 de studenți de 
la Universitatea din 
Saigon de a participa 
la examene. în semn 
de protest împotriva 
farsei electorale.

Cum insă Thicu și 
Ky se consideră acum 
conducători 
la Saigon, ei 
să adauge
forme de reprimare a 
adversarilor si unele 
noi. de data aceasta 
mai potrivite cu noua 
lor firmă. De 
împotriva celui 
temut dintre 
opoziției —

„legali" 
înțeleg 

vechilor

aceea, 
mai 

membrii 
Truong

• PE SCURT ♦ PE SCURT O TE SCURT U PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

, CT PBILEJl L împlinirii a sece ani de la moartea lui Brân- 
euyi. sâptâmrâalul „Lettres Frauțaises* consacră—------ - • ----------- ----------- » Franțaises- consacră numeroase
articole oauțiale marelai artist plastic român. Georges Boudai- 
H*- «b iogrijirea âraia aa fost pvblieate textele, scrie că arta 
Ini Brinrwși loojtiTok o sorsâ inepoizabilă de studii și va „sus
cita iacă auneroase comentarii”.

Articolele sint nuotite de nomeroase fotografii reprezentîn- 
du-I pe sevlptor si uaele taerărî celebre ale' sale ca „Poartă Să
rutului*. -Portret de femeie*. ..Coloana infinitului" șl „Masa 
tăcerii."

□tia F
Atena

asupra 
lor înti 
stan tin 
Turciei, 
care după 
consacrate 
mei Ciprul:

Kollias și premie: 
Suleyman Demir 
cum se știe, au f< 
în principal probi

Noul procedeu permite aplicarea 
unui pansament gastric (un a- 
mestec de pudră magnetică și 
medicamente) care poate să ră- 
mină în locul leziunii nefiind 
eliminat pînă la vindecarea a- 
fecțiunii.

fost 
un 

unor
Dinh Dzn — a 
deschis miercuri 
proces pe baza ,— 
acuzații de țhanipulări 
monetare ilegale. Ori
ei! de posibil ar li ca 
acuzațiile să fie înte
meiate. semnificația 
procesului este evi
denta dacă se ia în 
considerare momentul 
în care el este des
chis, (amintim că ac
tivitățile incriminate 
lui Dzu datează din 
1963). Nimeni nu se 
îndoiește că între or
ganizarea „Frontului 
militant de opoziție" 
condus de Dzu, con
damnarea pronunțată 
ieri împotriva lui 
(nouă luni închisoare) 
există o legătură di
rectă ; cei doi generali 
vor să-1 compromită 
sau, eventual, să-1 în
chidă pe acest adver
sar.

Imaginea scenei po
litice saigoneze oferi
tă de aceste fante sea
mănă în mod izbitor 
cu ceea ce se întîmpla 
la Saigon înainte dc 
„alegeri" si concluzia 
pe care ele o impun 
este că farsa electo
rală nu a reușit să a- 
ducă nimic nou, nici 
măcar o aparentă de 
stabilitate și de liniș
te căpeteniilor milita
re saigoneze care 
și-au confecționat un 
„paravan civil". Poa
te că singurul ele
ment nou este intro
ducerea formelor „le
gale" de represiune 
împotriva adversa
rilor.

CONSTANTIN 
BADEA

Știința și tehnica

ce
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LA CONGRESUL internațional 
al magnetismului, fizicianul E. 
H. Frei a prezentat un nou pro
cedeu pentru tratarea bolnavi
lor cu afecțiuni gastro-intesti- 
nale și ulcerații. Frei a inven
tat o pudră magnetică care poa
te fi ingerată de către bolnav 
și controlată din exterior cu 
ajutorul unui mic magnet. Me
dicul poate să ghideze această 
pudră pînă în regiunea afectată 
a stomacului sau intestinului. 
Pudra este reținută în locul res
pectiv prin menținerea micului 
magnet pe corpul bolnavului.

CERCETĂTORII de la „Ba- 
dische Anilin — und Soda-Fa- 
brik". din Ludwigshafen (R. F. 
a Germaniei) au pus la punct 
instrumente chirurgicale trans
parente la razele X. Confecțio
nate din rășină sintetică, ele vor 
înlocui instrumentele metalice 
uzuale, opace la razele X, pe 
care chirurgul trebuia mai întîi 
să le scoată din cîmpul operator 
cind avea nevoie să procedeze 
la un control radiografie în 
cursul unei intervenții.

In afară de aceasta, după folo
sire, este suficient ca instrumen
tele să fie plasate sub înveliș 
ermetic din material plastic 
pentru a le putea steriliza prin 
iradiere.

.R. P. BULGARIA. Secția de producție a transformatoarelor de la Uzina de echipament 
electric din Sofia.

în anii puterii

sovietice
Direcția de Statistică a 

dat publicității date în legă
tură cu dezvoltarea științei și 
tehnicii în cei 50 de ani de 
existență ai puterii sovietice, 
în anul 1966, de exemplu, în 
școlile de toate gradele în
vățau 73,6 milioane de per
soane (de șapte ori mai mult 
decît înainte de Revoluția din 
Octombrie). Din aceștia, 4 mi
lioane erau studenți în insti
tutele de învățămînt superior. 
Tot anul trecut, 432 000 de 
studenți au absolvit institu
tele și au intrat în producție, 
în țară, există în prezent 
712 000 de cercetători științi
fici, de aproximativ cinci ori 
mai mulți decît în 1947 
70 de ori mai mulți 
înainte de revoluție.

A crescut și numărul 
zămintelor culturale. în____
în Uniunea Sovietică există 
129 000 de cluburi, 123 000 de 
biblioteci, 150 000 de cinema
tografe, 508 teatre de stat.

Anul trecut au fost editate 
aproximativ 1,3 miliarde vo
lume de diferite cărți.

și de 
decît

așe-
1967,
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