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RAID • ÎN RAIONUL PLOIEȘTI ;
Este, acum, în plină desfășu

rare o campanie agricolă com
plexă, un vîrf de muncă cu lu
crări ce se suprapun șl care tre
buie încadrate, fiecare în parte, 
în epoca optimă. Porumbul, 
floarea soarelui, sfecla trebuie să 
ajungă pe drumul cel mai drept 
și în timpul cel mai scurt în 
hambare, magazii și silozuri. Ex
periența bunilor gospodari a de
monstrat că toate aceste impera
tive 
țiile 
este 
talii, 
n;?ă

not fi respectate în condi- 
în care organizarea muncii 
pusă la punct pînă la de- 
iar forța de muncă meca- 
și manuală este folosită ra

țional.
Intr-un raid organizat în 

săptămîna aceasta, am căutat 
răspuns la următoarea întrebare: 
este folosită această experiență 
In unitățile agricole din raionul 
Ploiești ? Primul popas — la co
operativa agricolă din comuna 
Albești - Paleologul. Pe câmp sînt 
organizate arii în care zeci de 
tineri bat capitulele de floarea 
soarelui, în timp ce alături cîteva 
combine „se odihnesc". Motivă
rile sînt contradictorii. Mecani
zatorii susțin că au primit indi
cații de la conducerea S.M.T. 
Inotești să „cruțe" pînzele com
binelor. Și ei le cruță folosin- 
du-le cît mai puțin. Din 4 hec
tare pe zi cît au norma, combi
nele treieră recolta abia de pe 
unul sau două.

Scurta secvență pe care am 
prezentat-o poate fi multiplicată, 
pentru că fapte asemănătoare 
am întîlnit și la cooperativele a- 
iricole din comunele Băltită, 
Comesti, Balta-Doamnei, Smirna 
și altele. Cauzele ? Asemănătoare 
celor relatate, mai mult de jumă
tate din cele 67 de combine ale 
S.M.T. Buda, Bărcănești și Ino- 
tești repartizate pentru treieratul 
florii soarelui nu funcționează 
normal, mai mult încurcă decît 
ajută. Efectul este reliefat de de
calajul dintre recoltat și treie
rat ; pînă în ziua de 18 septem
brie în raionul Ploiești nu se tre
ierase nici jumătate din ceea ce 
era recoltat. Din cauza anorma
lei funcționări a combinelor se 
folosește Ia bătutul capitalelor, o 
forță de muncă corespunzătoare 
pentru culesul porumbului de pe 
o suprafață de 150 hectare zil
nic.

Sînt însă și unități — nu pu
ține — unde lucrările de sezon 
sînt mult rămase în urmă și se 
desfășoară în continuare anevoie 
din cauza slabei organizări și a 
numeroaselor absențe ale țărani
lor cooperatori de la muncă. In 
timp ce la Olarii Vechi sînt zilnic 
prezenți pe cîmp peste 1 000 de 
țărani cooperatori, din care 

kpoO—600 sînt tineri antrenați la 
’lucrările urgente de către orga
nizația U.T.C. (preocupări și si
tuații asemănătoare existând și în 
comunele Comești, Drăgănești și

altele) la Tîrgșorul Nou, Ologeni, 
•Tinasul, Cioceni lucrurile se pre
zintă exact invers. Mai mult 
chiar, pentru rezolvarea unor tre
buri care presupun numai com
petență locală, se apelează și cînd 
e cazul, dar mai ales cînd nu 
este cazul, la consiliul agricol 
raional.

Lucrările din actuala campa
nie fiind în mare măsură depen
dente una de alta, este evident 
de ce pînă acum la nivelul raio
nului s-au înregistrat rezultate

nesatisfăcătoare. Cu 7 735 hec
tare arate și 6 350 pregătite pen
tru însămînțări din cele peste 
18 000 planificate nu se poate 
vorbi despre încadrarea semăna
tului în epoca optimă Și nu se 
știe de ieri de azi, timpul pier
dut acum dijmuiește simțitor re
coltele anului viitor.

Au început 
insămințările 
de toamnă

In regiunea Suceava, unde 
iarna vine mai devreme decît în 
restul țării, au început însămîn- 
țările de toamnă. Cooperativele 
agricole de producție din raioa
nele Rădăuți și Fălticeni au in- 
sămînțat peste 16 și respectiv 18 
la sută din suprafețele planifi
cate a fi semănate în această 
toamnă. în cîteva zile, în în
treaga regiune s-au semănat cu 
gnu și secară peste 10 000 ha.
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tineretului
22 SEPTEMBRIE

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
1967

BRAȘOV (de la corespon
dentul nostru)

„La Sercaia, pe terenurile 
Întreprinderii agricole de st-1 
se culege aurul pămîntului. 
Noi, cei 62 de elevi de la 
liceul din localitate, trăim zi
lele calme ale lui septembrie 
în timpurile vaste, aproape 
de izvoarele belșugului. Sosim 
în fiecare dimineață odată cu 
primii muncitori, cu primele 
coloane de mașini, inspirăm 
adine în piepturi aerul îm
prospătat de la poalele mun
ților, apoi reluăm cu nerăb
dare munca întreruptă cu o 
zi înainte. Sîntem in întrecere 
cu clasa a X-a și cu nici un 
preț nu ne vom lașa depășiți. 
Recoltăm și unii și alții în jur 
de un hectar cu cartofi pe zi, 
alegem recolta și o încărcăm 
în saci pîntecoși. Băieții

ELEVI LA MUNCĂ 
PATRIOTICA 

[PE ȘANTIERELE 
RECOLTEI ;

noștri, harnici și voinici ti 
ridică și-i clădesc apoi cu 
grijă în autocamioanele în
treprinderii, care așteaptă, cu 
motoarele în mers, aici, lingă 
entuziasmul și priceperea 
noastră...**

(Din însemnările elevei 
Ileana Debu clasa a Xl-a 
a liceului din Sercaia).

Asemenea însemnări pu
teau așterne în carnetele 
lor cei peste 620 de elevi din 
clasele a X-a și a Xl-a de la 
liceele din localitățile rurale 
și a școlilor tehnice agricole 
din regiunea Brașov care se 
află în aceste zile pe timpuri
le celor 14 întreprinderi a- 
gricole de stat.

Au sosit aici, la Sercaia, la 
Virghiș, la Dealul Ocnei, la 
Sura Mare, la Sibiu ori la 
Sf. Gheorghe însoțiți de pro
fesorii lor încă pe data de 
15 septembrie. Aveau în 
„cartea** muncii patriotice în
scrise cu litere mari, succesele 
de astă cară cînd numai 
între 17 iunie și 1 august au 
efectuat m agricultură, silvi
cultură și construcții, lucrări 
în valoare de aproape 
10 OOO lei fiecare. Să a- 
dăugăm, cșa dar, acestor re
zultate cele 30 hectare cu 
cartofi recoltate pinâ acum 
de către acești entuziaști, cu 
certitudinea că pinâ la 30 sep
tembrie cifra respectivă va fi 
zilnic fi substanțial ampli
ficată.

Sînt supărat pe tata, pe 
mama și pe toate rudele 
la un loc, că n-au avut 
nici una inspirație să mă 
dea la „științe juridice*1. 
Aș fi ajuns un anchetator 
mai celebru decît Simon 
Templar. (Am urmărit a-

lui Ștefan cel Mare, 
din Piatra Neamț, 

față cu noile ctitorii 
blocurile

Ctitoria
Biserica 
față în
ale constructorilor

moderne ale orașului

a fost
IAȘI (de la cores

pondentul nostru).
Prins in forma lui 

de o rotunjime ire
proșabilă de pe care 
alunecă însăși lumi
na soarelui, oțelul din 
rulmenți confecționați 
la fabrica din Bîrlad 
strălucește ca lacri-

rulment export" 
depășit 
ma. Calitatea 
îmbunătățită an
an, a făcut ca nu in 
multă vreme să fie 
ceruți și peste hota
re. Răspunzînd aces
tei cereri, colectivul 
de muncitori, tehni
cieni și ingineri al fa
bricii a reușit după

8 luni de activitate 
să-ți depășească pla
nul la acest indica
tor : rulmenți pentru 
export, în proporție 
de 108,3 la sută. Suc
cese importante s-au 
înregistrat și în reali
zarea celorlalți indi
catori, planul produc
ției globale fiind în
deplinit pînă acum 
îți proporție de 100,12 
la sută, iar Cel al pro
ducției marfă vîndută 
și încasată cu 1,67 la 
sută.

Atributele distracției

De la plcstilină la abecedar — iată un drum parcurs în... cîteva luni!

La Tîrgu Mureș s-a petrecut 
nu de mult o întîmplare neplă
cută. La una din „duminicile 
cultural —r sportive ale tinere
tului", Consiliul local al sindica
telor n-a mai putut aduce or
chestra pe care, cu săptămînală 
bunăvoință, o punea la dispozi
ția tinerilor amatori de dans din 
oraș. Comitetul orășenesc al 
U.T.C. s-a adresat cooperației, 
care a promis orchestra coope
rativei „Igiena". Dar nu se știe 
ce indisponibilitate de ultim mo
ment a făcut ca tinerii veniți, 
conform chemării afișelor, la 
ștrandul „1 Mai", să se întoar
că acasă nu fredonînd melodiile 
după care ar fi trebuit să dan
seze, ci munnurînd cuvinte prea 
puțin amabile la adresa organi
zatorilor.

Cu mici deosebiri de detaliu, 
scena de mai sus poate fi loca
lizată în numeroase alte orașe, 
unde, fie la nivelul orașului, fie 
la cel al întreprinderilor — comi
tetele U.T.C. nu dispun de po
sibilități proprii de agrementare 
a diferitelor acțiuni cu acele ore 
de dans atît de solicitate de ti
neri. în dorința de a face totuși 
cîte ceva, ele se adresează unor 
colaboratori — sindicate, coope
rație etc. Dar aceștia se conduc 
deseori după principiul „cămașa

e mai aproape decît haina", și 
atunci se întâmplă ca la Tîrgu 
Mureș. Secretarul Comitetului 
orășenesc al U. T. C., tovarășul 
Tihomer -Olvedi, spiineâ de alt
fel, că în unele întreprinderi 
din oraș a devenit aproape un 
obicei ca organizarea serilor dis
tractive sau a balurilor să eșueze 
din cauză că ele figurează doar 
în planul de muncă al U.T.C.- 
ului și nu al sindicatului care are 
la dispoziția sa orchestra de mu
zică ușoară. Orchestra de la 
IPROFIL 23 August, și nu nu
mai ea — spunea el — merge 
bucuroasă la nunți și petreceri, 
dar e foarte inventivă în găsirea 
de pretexte și scuze tind e soli
citată la o seară pentru tineret. 
Explicația ? Este cît se poate de 
simplă : veniturile acestor acțiuni 
sînt pretinse în întregime de sin
dicat — deși există o reglemen
tare — iar U.T.C.-ul nu prea are 
cu ce să-i „stimuleze pe băieți*.

E limpede că, în asemenea ca
zuri, o delimitare birocratică a 
atribuțiilor culturale împiedică ( 
buna desfășurare a unor acțiuni 
care s-ar putea bucura de mare 
succes. Chiar dacă, printr-o în-

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a Il-a)

NOTE
■iL

Ce. nu e o ancheta pa
sionantă ? O să ziceți nu. 
dar ascuhau-mă pe mine 
trebuie să ai tehnică, nu 
glumă, ca sâ știi să faci 
să dispară fără urrr.e a- 
dică fără ca cineva sâ zică 
ceva) un cinematograf

ALIBIURILE
ANCHETATULUI

tent la televizor pe Roger 
Moor și cred, l-aș fi depă
șit în tehnica anchetelor. 
Pe mine nu m-ar fi regi
zat nimeni, m-aș fi regizat 
singur). Aș fi cercetat nu 
numai cum se fură cea
suri, mașini, cum se fac 
crime pasionale ori de 
altă natură. Eu aș fi cer
cetat, să zicem, cum poate 
să dispară un cinemato
graf ...

Cunosc un om care a 
reușit asta fără nici o di
ficultate. Cinematograful 
se află la Gura Ocniței 
(poate de aceea a și fost 
înghițit atît de repede !) și 
în mai puțin de o zi a fost 
ras de pe fața pămintu- 
lui. Vedeți, aici este nou
tatea anchetei mele. Toată 
lumea știe că la dărîma- 
rea clădirilor vechi nu e, 
spre deosebire de con-

acesta era alibiul anche
tatului meu — o va obți
ne. Ceea ce s-a și intim- 
plat in mai puțin de 24 de 
ore ! Cum să nu se apro
be demolarea unui cine
matograf care nici nu mai 
există ?!

— Ce facem cu materia
lele rezultate din demola
rea cinematografului? — 
a întrebat apoi responsa
bilul fostului local (el îți

menține funcția de res
ponsabil I) pe autorul pro
iectului.

— Cum „ce facem ?“ — 
a răspuns acesta, surprins 
de nepriceperea colabora
torului său. Faci un pro
ces verbal (vă previn că 
aici intră in acțiune cei 
ce-a'. doilea alibiu) de 
constatare a uzurii mate
rialelor. earn 70 la rută 
ti-as propune eu. și Întoc
mești o listă de prețuri 
pentru vâr, za rea lor.

Cînd Usta a for. ga*-*»

MEU
autorul proiectului a cat 
rapid aprobare pentru 
vinzarea materialelor.

— Dar. ce facem ? — a 
întrebat din nou colabo
ratorul — că nu le cum
pără nimeni.

— Nu-i nimic — a răs
puns calm autorul.

Responsabilul fostului 
cinematograf a holbat 
ochii. „Cum nu-i nimic, 
ti venea omului fă țipe,

cînd eu am rămas și fără 
cinematograf, am întocmit 
și liste și acum rămîn și 
cu materialele nevîndu- 
te

— Nu-i nimic — s-a au
zi: același glas — le cum
părăm noi. Eu, dumneata, 
;ehnicianul constructor.

Proiectantul a cumpărat 
120 bucăți de cărămidă cu 
16.80 Iei, 0.300 mc grinzi 
de brad, cu 67,55 lei si 50 
kg tablă gahranizată 
45 de let Cam tot a1 
cantități sau ma 
nu se știe precis. ; 
pârât și ‘.ehnicia: 
rructor și respo 
• de ex-cinematog: 
cu asta, material 
terminat Da, da 
n—am tes minat 
cheta. Greutatea
mele abia de ai 
începe. Pentru c 
cu „aceste mate:

CONSTANTIN 
PRIESCU

(Continual^, 
în pag. a ffia)

După 15 zile de pasionante 
întreceri, marea competiție 
artistică bucureșteană s-a în
cheiat.

28 tineri violoniști, pianiști 
și cîntăreți au dobîndit laurii 
râvnitului titlu de „Laureat al 
celei de a 4-a ediții a Con
cursului „George Enescu“.

Printre laureați întîlnim nu
mele unor tineri cărora con
cursul enescian le-a deschis cu 
siguranță drumurile spre să
lile de concert ale lumii : 
violoniștii — Z. Vinnikov, B. 
Kotorovici, M. Sîrbu, E. Adje- 
mova, A. Gavrilă, G. Ijac, Cor
nelia Vasile, Jiirgen Pilz, Ma
riko Takagi, pianiștii — R. 
Lupu, S. Alumian, Dan Grigo- 
re, A. Ugorski, J. Alfidi, Pas
cal Mache Roje Tiberiu Szasz, 
Cristina Ortiz, Laszlo Bara- 
nyay, precum și cîntăreții — 
V. Cortez-Guguianu, Nina To- 
țeva, A. Djamagortian, N. Mi- 
rea, M. Slătinaru, M. Smirno
va, Ludovic Konya, I. Pantea, 
P. Hărășteanu, Lajos Miller.

în ziarul nostru de astăzi, 
alături de succinte biografii 
ale deținătorilor premiului I, 
publicăm cîteva declarații pe 
care nl le-au făcut unii din
tre laureați la cîteva ore după 
anunțarea rezultatelor defini
tive.

RADU LUPU: Sînt fericit 
că am cîștigat un premiu de 
asemenea prestigiu. Concursul 
a fost nespus de greu prin ca
litatea repertoriului și înainte

(Continuare în pag. a Ill-a)

emu iskam/lui
pe un traseu mi-
liliputane și mi

lioane de kilowați-oră
lenar • Mări
• Modificări

Vedere exterioară a termocentralei „Marița Vostok 1

Iskarul străbate aproape în 
întregime, de-a latul, R.P. Bul
garia. După ce-și adună apele, 
picătură cu picătură, din iz
voarele de pe versanții nordici 
ai masivului Rila pornește vi
jelios, ca atras de cel mai pu
ternic magnet spre Dunăre, CU 
care se întîlnește în apropiere 
de Ghighen după ce, dove- 
dinda-și „priceperea" de de
săvârșit arhitect, a săpat în 
stîncă, pe o lungime de peste 
100 kilometri, două dintre 
cele mai pitorești defilee ce se 
pot oferi privirilor în toată 
Bulgaria. Timp de milenii rî- 
ul și-a cheltuit energia numai 
pentru a-și tăia acest sinuos 
drum — minunată operă a 
naturii — în masivii muntoși 
Rila și Stara-PIanina, creînd o 
varietate de forme culturale 
unice.

înainte, în vechiul regim 
burghezo-moșieresc, nu s-a fă
cut nimic pentru ca apele a- 
cestui rîu să poată fi și de un 
alt folos omului decît de a în
tregi pitorescul locurilor sau 
să pună în mișcare, ici, colo, 
cîte o moară țărănească și 
vreun fierăstrău pentru despi
catul buștenilor. Abia în anii 
puterii populare în atenția 
specialiștilor au fost aduse u- 
riașele energii ale rîului Iskăr

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎNVÂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR

Obligînd căutările majore ale profesiei, învăță- 
mîntul de arhitectură și formația arhitectului 
constituie probleme majore de a căror rezolvare 
depinde realizarea unor creații valoroase. Invăță- 
mîntul de arhitectură este desigur un aspect, o 
parte dintr-o activitate deosebit de complexă ce 
are drept scop final formarea unui om aparte 
înzestrat, prin excelență multilateral, cu o vastă 
cultură, cu o sensibilitate specială.

Cred că, pentru un arhitect care să fie în pas 
cu evoluția timpului său, trebuie să se deose
bească două grupe de componente care îi in
fluențează munca și anume : direcțiile dezvol
tării omenești care adaugă treptat societății noi 
forme de viață și, în al doilea rînd, mijloacele 
tehnice contemporane și formele individuale de 
expresie care contribuie la traducerea în viață 
a acestor ten
dințe. Educația 
studentului ar
hitect are un ca
racter aparte. 
Este o educație 
specială avînd 
drept scop dez
voltarea imagi
nației, dezvolta
rea simțului spa
țial- Trebuie 
subliniată im
portanța majoră 
a autoeducatei, 
începînd de la 
cultura literară 
și sfîrșind cu 
studiile filozofi
ce. Cultura lite
rară, pentru că 
totdeauna dintr-o 
ntocmai ca un roman. Un roman viu, colorat 
ii sonor, care trebuie imaginat pentru a desco
peri în ce spații să îngrădești, să înserezi, să de- 
imitezi viața viitorilor locuitori, viitorilor utili- 
:atori. în arta arhitectului, imaginația nu numai 
ă este importantă, dar este preponderentă. Ar- 
litectul romancier alcătuiește nu o operă ase- 
nănătoare cu viața, ci ceva veritabil, adevărat, 
(omanul arhitectului, devenit realitate, va mo- 
lela viața. înțelegînd acest caracter special al 
nstitutului de arhitectură, este de susținut ce tote
mul liber, liber în înțelesul unei organizări U- 
ere a unui program de studiu, să capete o 
ondere mai mare față de timpul destinat unor 
ctivități obligatorii, ce ar trebui si fie în pro- 
orție de sută ta sută necesare studentului ar- 
itect. Eliberarea totală de ori« efort steni «te 

cerință fundamentală nu numai pentru ste
iul de arhitectura, ci pentru studiu în general.
Arhitectul trebuie să fie înarma* cu simțul 

bservației, să fie înarmat cu cunoștințele psibo- 
)gice și sociale, deci trebuie să aibă o lobdă 
regatire filozofică. Arhitectura este legată de 
lozofie prin intermediul vieții, pe care una o 
uiește direct iar cealaltă o interpretează. Fi'r* 
ofia intervine mai adine în meseria noaitxi» 
hunei cînd ea asigură și impune o concerne 
supra valorilor morale si estetice. Necei- ztea 
t cel ce se numește arhitect să ^ndeateă. af 
tie să gîndească, deci să gindească bine, bnptogo 
e ucenicul arhitect pe calea sănătoasă ți fe- 
mdă a cercetării personale. Ca îndemn și in
spire a unei asemenea preocupări intrcd-jce^e 
nor cursuri — facultative sou la alegere — de 
rihologie, sociologie, artă comparată, extinderea 
- nu neapărat oa pondere în timp — a cunu-

rdor de istoria artelor, estetică, mobilier și de
corație ar fi incontestabil utilă.

Orice activitate ce are drept scop desăvîrșirea 
ucenicului arhitect duce la acel minunat și ex
clusiv omenesc lucru care este imaginația. Imagi
nația, științific definită drept facultatea senzo
rială care permite omului să îmbine în mod li
ber conținuturile sale reprezentative, capacitatea 
de a evoca senzații mai vechi și de a le com
bina, asigură arhitectului acel caracter special 
al meșteșugului său, de creator. In formația ar
hitectului imaginația capătă dimensiuni noi. Este 
vorba de o imaginație creatoare, de o repre
zentare interioară, de o viziune, care poate ți 
trebuie să fie fundamental cultivată ți dezvol
tată în anii de studii. Obiectul final al muncii 
arhitectului este opera realizată. Proiectul este 

aumai o repre
zentare, de mul
te ori stingaoe, a 
operei de reali
zat Un pian 
poate fi frumos 
pe hirte, fața
dele pot să pâră 
studiate prin e- 
chilibnil phnu- 
rilor ri goiurlor, 
adfndturJcr p 
cu toate acest.2 
rezxdtatul real 
poate fi o arhi
tecturi ori po- 
țm banal A.

Ucenand erh»- 
tect tremura of
tat tă îifiea^ă 

acaniaful cunoațtern personeie a spoțttior rrab, 
studnd cu ajutorul cmchfnlor cotate, a per
spectivelor, c fotografiei. Acest lucru presupune 
de la bun început depiasân nueaeroae, o ete- 
todâ de lucru ngvroasd. Fotogrerie ți, ram arait, 
cmematograful, importante wcențu ale getotdui 
creator al omului ânt merute sd așute in arare 
măsură pe arhitect incepind de pe bânciie i«- 
câțămintulw, ele gOstnds-ți o iergt aphc&ție di
dactică. Fotografia este un bun exercxțiu de ana
liză spațială, obiișând h o gfnd^e car* trebrae 
să devină dm ce în ce ma_ rapadâ, ochiul invâ- 
țind să perceapă mai bme, smrrtul să aSeagă pst 
între mai multe posibilități de couipcaxțje. Ctoe- 
matografui — cea iz ccrapw-tă metodă de

ARHITECTULUI

IAȘI (de la corespondentul 
nostru).

Pentru a veni și mai mult 
în sprijinul populației din re
giunea Iași și regiunile în
vecinate și a satisface o do
rință mai veche a acesteia 
de a consulta cadre medicale 
universitare, la Iași se va în
ființa în curînd o nouă for
mă de asistență medicală : 
policlinica cu plată. In ca
drul policlinicii respective 
vor funcționa principalele 
servicii de specialitate : in
terne. cardiologie, reumato
logie. neurologie, chirurgie 
etc. deservite de medici ca
dre universitare care se bu
cură de o largă popularitate. 
Aceeari policlinică (ce va 
funcționa pe Bulevardul 
Karl Marx nr. 22. localul 
fostei policlinici teritoriale), 
asigură și asistența medicală 
eu plata la domiciliu dind 
posibilitate pacientului să se 
bucure de asistenta medicală 
a doctoruZu! preferat

Instantaneu autumnal 
la Pîriul Race

arhitectura se naște to- 
viziune care se desfășoară

Rm. Sărat, Cep tur a, 
Urlați, Cislău, Neho- 
iu n altele. De exem
plu, la Nehoiu e în 
construcție o cantină 
pentru 900 de munci
tori forestieri care va 
funcționa in 3 schim
buri t la Pătirlagele, 
la data de 19 august, 
a fost inaugurat pri- 
mul complex de de
servire al cooperației 
de consum, iar la 
Vulcanc-Băi, în raio
nul Tirgocițte, sînt în 

șantier construc- 
Me a 5 noi secții 
pentru prestarea unor 
servicii utilitare ca : 
frizerie wiânt, cro
itorie, coafuri ți co- 
iocărie.

Vi

(Urmare din pag. 1)

I
I

sper
. « imrrpwf

tutor ere

r-far. Mir

din pag.

P.lTi

și nu știu ce a mal făcut. 
Dar materialele au dispă
rut ea florile după secetă.

■

TRIBUTELE
DISTRACȚIEI

RĂSPUNSURI
AUTUMNALE

n pi are fericită, seara distrac- 
'ă nu coincide cu vreo nuntă 
ii îmbietoare pentru „băieți" 
eștia vin fără tragere de inimă, 
iță în dorul lelii și fac pauze 
erminabile, așa că petrecerea 
transformă pînă la urmă în- 

o uriașă plictiseală. „Băieții* se 
u ai sindicatului (care-i folo- 
ite de regulă, numai la con- 
rsuri), și faptul că sînt „împru- 
itați“ U.T.C.-ului nu Ie tre- 
rte interesul decît dacă la el 
adaugă oarecari stimulente în 

)i un caz de ordin moral.
Că situația nu este fără ieșire 
iemonstrează numeroase corni- 
e ale U.T.C.-ului și sindica- 
ui care au reușit să găsească 
limbaj comun în această pri- 

iță. La Uzina „Steagul Roșu“ 
i Brașov, de pildă, discutînd 

Nicolae Tunareanu, secreta- 
comitetului U.T.C., și cu 

:n Borbel, directorul clubului 
dical, despre orchestra de 
zică ușoară, amîndoi au nu- 
:-o aproape simultan — >ra 
istră“ fără ca vreunul din ei 
aibă sentimentul vreunei con- 
dceri. Tov. Nicolae Tună- 
nu ne spunea : „Găsim întot- 
una toată înțelegerea la co- 
atul sindicatului și la club.

că e vorba de o acțiune pe 
e o organizăm singuri, fie de 
i pe care o semnăm în colo
are, ni se pun la dispoziție 
i nici o dificultate formațiile 
stice și materialul clubului". 
i așadar că .goluții există; 
;irea lor depinde de măsura 
care U.T.C.-ul și sindicatul își 
deg exact scopurile comune, 
n multe locuri, însă, sindica- 
s nu și-au înființat de loc or- 
stre de muzică ușoară, orien- 
lu-și activitatea artistică spre 
; genuri și formații. Acolo co- 
etele U.T.C. întîmpină difi- 
tățile cele mai mari în orga- 
irea serilor distractive pentru 
;ret. Ele sînt silite să recurgă 
liferite soluții de improvizație, 
întreprindă tot soiul de inter- 
iții pentru a obține o orches- 
— plătită de obicei cu bani 

i — Sau (de cele mai multe

ori) pur și w 
zindul că ar putea organiza rat- 
fel de manifestări.

Recenta indicație a C.C. ai 

rări, organizațiile U.TjC. fd-ț» 
înființeze iormațti proprii de mu
zică ușoară, deschide spmturx 
de inițiativă al acestor organ zaț-, 
un cfcnp larg de exercitare. Este 
necesară, înainte de toate, o ac
țiune inteligentă de depistare a 
tinerilor care pot și car* doresc 
să facă nane dintr-o orebeatră. 
Un cerc de învățare a insrrumec- 
telor muzicale, inițiat și organi
zat de către U.T.C, le-ar 
aptitudinile, i-ar p le-ar
crea p o anuxz 
de a răspunde 
rile organizației. Tinerii 
învăța ghitara, 
saxofonul intr-un 
al U.T.C.-uhri, 
apoi, cu Mcuranță. mai puțmă 
solicitudine la teodmțele «ciubu
cului*4 din afară și vor prefera să 
se distreze împreună cu tovarășii 
lor de muncă. Firește, comitetele 
U.T.C vor trebui să găsească în 
continuare modalități eficace de 
a-i stimula, de a-i face să simtă 
că efortul lor este înțeles și pre
țuit.

Pe de altă parte, tot organiza
țiile U.T.C. sînt acelea care vor 
trebui să-i sprijine pe tinerii din 
orchestrele de muzică ușoară 
să-și ridice în permanența nive
lul artistic la care-și exercită 
pasiunea. Există, aici, nenumărate 
căi posibile : audiții muzicale, în- 
tîlniri cu compozitori și cîntă- 
reți profesioniști, asigurarea unei 
asistențe de specialitate din par
tea instructorilor consiliilor sin
dicale și ai oaselor de creație etc. 
Toate aceste acțiuni întreprinse 
cu pricepere de către U.T.C., vor 
avea drept efect, pe lîngă perfec
ționarea interpretativă a orches
trelor de muzică ușoară și cimen
tarea raporturilor acestora cu or
ganizația de tineret. în felul 
acesta, pentru tinerii instrumen
tiști amatori va deveni o plăcere 
și o onoare să participe la activi
tățile oultural-distractive organi
zate pentru tineretul din între
prinderea lor.

miletul raional 23 Au
ro» al U.T.G. tovarășul 
prim secretar L Popa 
ne-a declarat că inițiativa 
a foot îmbrățișată de orga
nizațiile U.T.C. cu en
tuziasm. In această 
sâptămină tinerii raio
nului au reușit să re
cupereze aproape >000 
de ambalaje de sticlă. Un 
rezultat care oare să 
mulțumească comitetul 
raional. Trebuie mențio
nat. trată, că din acest 
număr, numai întreprin
derea -Neferal* a colec
tat 3 800 borcane, iar U- 
xir.ele -23 Auzust". peste 
2 000. Care este situația 
celorlalte colective de ti
neri din numeroasele în
treprinderi ale raionului? 
Care este aportul organi
zației U.T.C. de la Fila
tura Românească de Bum-

bac. recunoscută ca a- 
vînd un număr foarte 
mare de utecisti ? La a- 
eeastă întrebare, tovară
șul prim secretar ne-a 
răspuns că tinerii acestei 
întreprinderi nu strînse- 
seră — la data discuției 
noastre — nici o sută de 
borcane.

Comitetul raional 1 Mai 
al U.T.C raportează strîn- 
gerea a neste 4 000 de 
borcane. Confruntată cu 
datele IRVA. această ci
fră s-a redus la 1 500. 
Probabil că restul, pînă 
la 4 000. există în rapoar
tele susnumitului comi
tet U.T.C.

DesDre alte organizații 
U.T.C. din Capitală : ,.au 
fost anunțate"......se vor
lua măsuri"...

MIHAELA 
CEAICOVSCHI

Alibiurile
anchetatului

Autorul proiectului "do 
demolare a cinematogra
fului nu este altcineva de- 
cît directorul întreprinde
rii regionale cinematogra
fice Ploiești în persoană 
— Gh. Gog. Spre final, 
autorul proiectului, spre 
a fi și mai ingenios, re
nunță Ia alibiuri. își dă 
planul (era să zic... ara
ma) pe față. Materialele 
sînt transportate pe gratis 
cu mașinile întreprinderii. 
Reparația casei și cons
trucția garajului sînt fă
cute tot cu oameni de la 
Întreprindere. Vorba a- 
ceea, întreprinderea, prin 
directorul ei, prin mate
rialele ei, prin oamenii el 
se mută acasă. Ferice de 
mama soacră cu un ase
menea ginere

P.S. 1 : Ancheta ar pu
tea fl continuată eu ur
mătoarele probleme :

1) . Cum au obținut a- 
partamente de la între
prindere Maria Ursan (se
cretara tehnică a directo
rului) și Ștefan Păncules- 
cu, șeful serviciului admi
nistrativ. Amîndoi sînt di
vorțați, amîndoi au mem
bri de familie sub numă
rul necesar pentru a de
ține apartamente cu 3 și 
2 camere. Semnătura di
rectorului nu lipsește de 
pe aceste aprobări.

2) . Cum a fost „îndepli
nit" din condei planul pe 
trimestrul I 1967 și cum 
•-au acordat, pentru a- 
ceastă „îndeplinire", pri
me în valoare de 27 000 lei 
din care directorul și șefii 
de serviciu au luat par
tea... leului — circa 20 000 
lei.

3) . Cum a avut timp to
varășul director împreună 
cu alți 3—4 colaboratori 
să efectueze expertize 
contabile în alte între
prinderi de ordinul luni-

meu
lor de zile (și anul trecut 
și anul acesta). Unele de
plasări pentru expertize 
s-an făcut cu mașinile în
treprinderii și coincid, 
culmea, cu deplasările 
în... interes de serviciu.

4). Cum de n-a atras a- 
tenția nimănui faptul că 
locuința în care stă tova
rășul Gog (str. Tudor Vla- 
dimirescu nr. 51), și în 
care deține spațiu exce
dentar, figurează la fise 
pe un nume fictiv iar la 
spațiul locativ nu se știe 
cine e proprietarul ei. în 
schimb, cu aprobări de la 
toată lumea, directorul 
primește drept de extin
dere In toată casa...

P.S. 2. Mulțumesc (nu 
mai știu cui) că nu m-a 
dat tata la „științe juri
dice". M-aș fi făcut an
chetator și ar fi trebuit să 
anchetez toate aceste pro
bleme. Așa că, slavă dom
nului, pot fi liniștit. Asta-î 
meseria altora...

Este bine să o recunoaștem 
deschis: ne-am obișnuit să 
primim cu o binevoitoare în
țelegere producțiile cinemato
grafiei române. Asta și pentru 
rezultatele recunoscute pe 
plan internațional în ultima 
vreme, pe de o parte, pe de 
alta și pentru că există, cate
goric, acel sentiment oarecum 
matern, de satisfacție îmbina
tă cu mîndrie, caracteristic u- 
nei reușite proprii — în ca
zul nostru fiind vorba, desi
gur, de o reușită estetică la 
nivelul unei colectivități.

Știm cu toții că în acest do
meniu — cel al cinematogra
fiei, și mai ales al filmului 
de actualitate — nu stăm, cum 
s-ar spune, tocmai pe roze. 
Știm asta, și mai știm că — 
tocmai prin specificul său — 
filmul de actualitate necesită 
un cumul de idei, de potențe 
artistic - valabile, de since
ritate în sfîrșit, cum nici un 
alt gen al celei de-a șaptea 
arte nu-l solicită. Prin urma
re, pot exista niște scuze pen
tru o eventuală nereușită 
(parțială' chiar fiind) a unor 
realizatori, la fel cum pot 
exista niște scuze pentru înțe
legerea receptiv-eronată a va
lorii unui film, de către pu
blic.

Nu se pot găsi însă nici un 
fel de scuze celor care — în 
mod voit sau nu — induc în 
eroare, prin meseria lor, acest 
public. Celor care sînt meniți 
a forma gustul acestui public, 
a-l educa; celor cărora li s-a 
încredințat misiunea de a fi 
„barometrul* oscilațiilor artis
tice petrecute la noi, sau aiu
rea. Aici nu mai pot exista 
scuz'e. De nici un fel. Pentru că 
avem un public de film ad
mirabil ; curiGS, cald, inteli
gent, spontan; pentru că e 
păcat — dacă nu chiar repre
zentând o vină — să-l amăgim 
cu himere fals intenționate. 
Pentru că actul de informare 
publică implică — prin însuși 
caracterul său — noțiunea de 
responsabilitate.

Referitor la filmul „Caste
lanii", un cronicar face obser
vații de acest gen: ...„după 
seria de producții care au în
cheiat trecuta stagiune, vădind 
cel mult ambiții estetizante, 
nu însă și dorința angajării 
în realitate, C AST EL ANII 
constituie prin prezența sa 
neindotelnică in actualitate și 
prin spiritul său polemic 
fs. n.), un film care indică 
drumuri*.

Să vedem, deci, în ce mă
sură acest film reprezintă o 
,angajare în realitate* și, mâi 

(modest) lăudatul 
polemic"...' (Asta, 
parte faptul că, 
trecut, cinemato-

ales, care e 
lui „spirit 
lăsînd la o 
totuși, anul
grafia română a înregistrat cî- 
teva succese de prestigiu; și 
mai ales, lăsînd la o parte 
implicațiile unei afirmații de

genul că cinematografia româ
nă ar suferi — de excese este
tice 11!)...

Acțiunea se petrece Intr-un 
sat unde membrii cooperativei 
(imbrăcați in costume noi, de 
o eleganță ireproșabilă...) tră
iesc în mizerie, suferă mai 
bine zis de pe urma „condu
cerii* (președintele Mădăraș, 
și sfetnicul său, Golovici). Bun. 
Există și o idilă, exiștă și fete 
in costume de baie ultra mo
derne (apropiate in prim-plan 
de un binoclu! ? !)t există, ca 
să folosim o expresie curentă, 
și „suspanse.*, există, adică, 
tot ceea ce socotesc unii, că 
i-ar putea atrage pe alții — 
totul, învăluit intr-o ceață me
lodică exasperant de anostă.

Comicul ? Există! Există, 
intr-adevăr — dar e de o vul
garitate, uneori, greu de su
portat (din decență, nu putem, 
reproduce anumite .replici). 
Actualitatea ? Există și ea : 
există, oameni buni!: un 
popă tânăr și frumos, traver
sează filmul, de colo-colo, in
tr-un „Fiat-600u I... (culmea, 
rolul cel mai reușit interpretat 
de către acest foarte interesant 
actor care e Tapalagă ! 11).

în rest ? O acțiune brodată 
pe canavaua „Revizorului* lui 
Gogol, in care un actor (ca 
Radu Beligan!) face tot ceea 
ce poate. O lume care se miș
că conform unor indicații spe- 
rînd un umor de care pînă 
și „URZICA" s-ar feri; un 
umor gras, ieftin, nul. Un 
umor, care din păcate, te în
tristează... te întristează mult, 
apăsător, inutil...

^Cit privește spiritul „pole
mic" al filmului: există o sec
vență (și nu singura, dar a- 
ceasta este caracteristică), care 
rezumă întreg nivelul „satiric" 
al acestui film; și voi încerca 
să fiu cit mai exact: condu
cerea cooperativei, de care am 
vorbit undeva mai sus, adică 
cei doi protagoniști (in paran
teză fie spus, jucind la o ma
nieră de _ șarjă evidentă, ne
controlată), simțind că sînt „pe 
ducă", se așează pe un cîntar- 
basculă. La care, unul din 
doi remarcă (vizind cifra 
dicatoare): „Conducerea
cam slăbit!"...

E păcat. Zău că e păcat, 
păcat, pentru că acest film 
costat niște sume. E păcat 
pentru că îl vor vedea, desi
gur, niște oameni cu bun simt 
— care sînt sătenii noștri. Și 
e și mai păcat, pentru că se 
poate, încă produce o anumi
tă derută in rîndul spectatori
lor (făcînd parte din toate 
categoriile, de data asta I).

Reluînd indicația pomenită 
la început, îndrăznesc să a- 
firm că dacă astea sînt. dru
murile indicate... mai bine ar 
fi s-o luăm, în ceea ce priveș
te filmul de actualitate... pe 
arătură.

cei 
in- 
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Plecarea 

unei delegații 
a C.C. al P.C.R 

în Guineea
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala o delegație a Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Petre Blajovici, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
care, la 
Democrat 
participa 
de-al VIII-lea Congres Națio
nal al acestui partid.

Din delegație face parte to
varășul Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Bădescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., Dumi
tru Mosora, ministrul In
dustriei Construcțiilor, de acti
viști de partid.

invitația Partidului 
din Guineea, va 
la lucrările celui

In Capitală a sosft o dele
gație din Republica Singa
pore, condusă de Sim Kee 
Boon, Secretar permanent la 
Ministerul Finanțelor din a- 
ceastă țară, însoțit de repre
zentanți ai camerelor de co
merț din Singapore și de un 
grup de oameni de afaceri.

In cursul zilei de joi Sim 
Kee Boon și experții au fost 
primiți de membri ai condu
cerii Ministerului Comerțului 
Exterior și a; Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste 
România, iar oamenii de afa
ceri au avut convorbiri cu re
prezentanți ai unor întreprin
deri de comerț exterior.

La invitația președintelui 
Uniunii Germane a Orașelor 
și Comunelor din Republica 
Democrată Germană, joi dimi
neața a plecat la Berlin o de
legație a Comitetelor Execu
tive ale Sfaturilor Populare 
din Orașele Bacău, Brașov, 
Ploiești și Cluj.

(Agerprea)

MEMENTO ENESCIAN

PREMIUL I
VIORICA CORTEZ GUGUIANtf

Născută la Iași în 1935, Vio
rica Cortez-Guguianu și-a de
săvârșit studiile muzicale la 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu"

în prezent solistă a Filarmo
nicii de Stat „Moldova", Vio
rica Cortez Guguianu desfășoa
ră o bogată activitate solistică 
atît în țară cît și peste hotare. 
A întreprins recent remarcabi
le turnee artistice in Franța, 
Olanda, Anglia etc.

în ultimii ani Viorica Cortez 
Guguianu a obținut laurii unor 
prestigioase concursuri inter
naționale : Premiul IV in 1964 
la Concursul „G. Enescu", Ma
rele Premiu al Concursului In
ternațional de Canto de la To
ulouse, Marele Premiu „Kat
hleen Ferrier" al Concursului 
Internațional de canto din O- 
landa și Premiul orașului Her* 
togenbosh.

LAUREAȚII
(Urmare din pag. I)

de toate prin înalta valoare a 
concurenților.

Au participat în cele trei 
etape, pianiști de înaltă va
loare, remarcabili nu numai 
prin tehnică ci înainte de toa
te prin muzicalitatea lor.

Fără îndoială că întrecerea 
artistică enesciană este la înăl
țimea marilor concursuri pia
nistice internaționale. Pot face 
această comparație după con
cursurile „Beethoven" și „Van 
Cliburn".

Acum mă gîndesc cu bucurie 
la reînceperea cursurilor.

Am renunțat la o serie de 
turnee în S.U.A., Canada pen
tru că doresc să studiez acum 
mai mult ca oricînd".

memoria, 
atras tot 
exigență 
întîlnită.

ju- 
res- 
și o

Să

cu. mare sprijinitor al tinere
lor talente.

Omagiindu-i 
riul însuși și-a 
pectul printr-o 
competență rar
dobîndiți invidiatul trofeu în- 
tr-o asemenea întrecere, fără 
îndoială că satisface pe ori
care tînăr artist dornic să fie 
în posesia unei excelente cărți 
de vizită în arena mondială a 
muzicii.

PITEȘTIt

BARBU: „Am învins 11 internaționali"

ZINOVIE VINNIKOV

Născut in anul 1943 la Celia- 
binsk, Zinovie Vladimirovici 
Vinnikov a urmat între anii 
1954—1961 școala de Muzică 
din Kiev iar incepînd din 1961 
a urmat cursurile Conservato
rului din Leningrad in clase
le profesorilor V. I. Ser ți 
M. I. Vatman.

In 1965 a obținut premiul 
II la Concursul unional al in
ter preților iar in 1966 a obți
nut premiul V 'la Concursul 
internațional „P.I. Ceaikovski"

SAMVEL ALUMIAN

RADU LUPU

Născut la Galați in 1945, Ra
du Lupu a început studiul pia
nului la virsta de 6 ani cu prof. 
Lia Busuioceanu. In 1960 a în
ceput studiile la Conservatorul 
din București cu prof. Florica 
Muzicescu și Cella Delavran- 
cea.

In 1965 a obținut Premiul V 
la Concursul Internațional de 
compoziție „Beethoven" din 
Viena iar în 1966 premiul I la 
Concursul Internațional „Van 
Cliburn" din S.U.A.

înainte de meci, 
deasupra stadionului, 
plana o întrebare: 
cum se vor comporta 
Barbu, Dobrin și co
echipierii lor în fața 
campioanei Ungariei, 
echipa pe scheletul 
căreia — zic specia
liștii — se va clădi 
o nouă „națională de 
aur”.

Dar partida a în
ceput cu o lovitură 
de teatru: Jercan 
primește o pasă lun
gă și sprintează ire
zistibil, depășește ’ a- 
părarea adversă, por
tarul Geczi, uluit, ti 
iese în cale. E prea 
tîrziu. Mingea șutată 
de tinărul atacant 
pitește-an va intra în 
plasă. Stupoare în 
tabăra maghiarilor. 
S tad ionul explodea
ză de bucurie. O în
tâmplare ? Nu! Deși 
după 20 de minute 
vine golul egalizator 
— n-a fost nici dm- 
tr-un șut 
nemaivăzut, nici din- 
tr-o fază care să te 
lase cu gura căscată.

Dobrin la începu
tul celei de a doua 
reprize ridică scorul

puternic,

ia 2—1 iar Kraus, ce
va mai tîrziu, la 3—l 
pentru F. C. Argeș. 
Și astfel echipa pi- 
teșteană — fără nu
me sonore — învinge 
o echipă de 14 kara
te, cu 11 
noii.

Așadar, 
Fotbaliștii 
nelăsîndu-se pradă e- 
moției, depășind mo
mentul psihologic al 
mizei partidei, fără 
să se arate deloc im
presionați de cartea 
de vizită a oas
peților, au jucat 
cit știu de bine și au 
învins merituos — 
detașat o echipă de 
talie europeană cu 
elemente de super- 
clasă. Albert, Matrai, 
Rakoți, Varga, Juhasz 
și ceilalți sînt stele de 
primă mărime în fot
balul continentului 
nostru. Și isprava bă
ieților noștri este cu 
atît mai de lăudat cu 
crt au încins un ad
versar nu numai bine 
cotat dar cu un pal
mares impresionant, 
în plină glorie: F&- 
renccaros, deținătoa
rea titlului de campi-

intemațio-

se poate, 
argeșeni,

de
cu-

oană a Ungariei 
19 ori, n-a mai_
născut înfrîngerea de 
la meciul cu Interna
ționale Milano, iar în 
campionat conduce 
cu 10 puncte avans 
fiind neînvinsă în cele 
23 de partide. Toc
mai prin aceasta vic
toria este valoroasă.

Acest 3—1, al pi- 
teștenilor, a făcut de
ja senzație pe meri
dianele fotbalului. El 
este rezultatul voin
ței, al dăruirii și luci
dității. Am văzut 
miercuri pe piteșteni, 
deși nu au făcut cel 
mai bun joc al lor, 
dorind mai mult ca 
oricînd victoria și pe 
care — cu prețul u- 
nei risipe de energie 
și de angajare totală, 
dublate de sobrietatea 
și fermitatea lui Bar
bu, Coman ți Ilie 
Stelian, de inteligen
ța lui Dobrin, care a 
distribuit mingi lungi 
pe extreme, de vitali
tatea lui Țurcan, de 
viteza și precizia lui 
Kraus — au obținu
t-o fără drept de a- 
pel. Băieții lui Bălă- 
nescu ți Mladin pot

mult și trebuie să dea 
mai mult. Jocul de la 
Budapesta trebuie a- 
bordat de pe acest 
piedestal al posibilită
ților reale. Atunci și 
meciul revanșă nu va 
fi atît de greu. Noi 
mergem acolo nu să 
refacem un handi
cap, ci să păstrăm un 
excelent rezultat.

Vw cAbulea
GRAZ i

t.

care să 
dobin- 
laureat 
a Con
cursul

ZINOVIE VINNIKOV: Gă
sesc cu greu cuvintele 
poată expune bucuria 
dirii înaltului titlu de 
al celei de a 4-a ediții 
cursului enescian. în
zilelor de concurs a domnit o 
atmosferă de reală competiție 
artistică.

M-am apropiat cu nespusă 
dragoste de muzica lui Enes- 
cu și sînt fericit că juriul a 
autentificat valoarea interpre
tărilor mele.

Acum cîteva minute am cin- 
tat la Muzeul Enescu pe una 
din viorile neuitatului maes
tru.

A fost cea mai emoționantă 
clipă din viața mea...

NINA TOTEVA : Orice tînăr 
care se angajează pe drumul 
lung al artei slujită cu abne
gație și pasiune, nu se poate 
să nu aibă uneori temerile și 
îndoielile lui. Te întrebi cu în
grijorare dacă ești la înălțimea 
pasiunii care te însuflețește, 
dacă ai rămas pe loc mulțu
mit de ceea ce îți oferă rutina, 
sau dacă progresezi. De aceea, 
acest concurs a reprezentat 
pentru mine un examen de 
maximă importanță. Nu nu
mai pentru că mi-a oferit pri
lejul să-mi verific capacitatea 
dar să și meditez la viitor.

Distincția primită are pen
tru mine semnificația unui în
demn foarte încurajator să 
perseverez pe calea aleasă, cu 
convingerea că o consacrare în 
artă nu se dă odată pentru 
totdeauna, ci se dobindește 
mereu prin muncă asiduă.

Născut în 1941 la Erevan, 
Samvel Smatovici Alumian, a 
urmat incepînd din 1959 cursu
rile prof. S.V. Flier de la Con
servatorul din Moscova.

In 1963 a obținut premiul III 
al Concursului internațional 
de pian „B. Smetana" din Pra- 
ga.

VIORICA CORTEZ-GUGU- 
IANU ; Deși în cariera mea 
artistică de pînă acum dețin 
cîteva premii cu valoare deloc 
neglijabilă, cred că premiul I 
în Concursul „Enescu" este cea 
mai însemnată distincție. în 
primul rînd fiindcă această 
competiție artistică s-a desfă
șurat sub emblema lui Enes-

JURGEN PILZ: Concursul 
„George Enescu" prima între
cere artistică internațională la 
care particip este și cel mai 
mare succes al vieții mele.

Sint mindru că mă număr 
printre laureații unui concurs 
de înaltă ținută la care au 
participat violoniști de mare 
valoare.

Grupaj realizat de 
EM. ARNOTA 
și IOSIF SAVA

ANUNȚ
întreprinderea Instalații Montaje pentru îmbunătățiri Fun

ciare din cadrul Direcției Generale de Construcții pentru 
îmbunătățiri Funciare Consiliul Superior al Agriculturii an
gajează pentru București și șantierele din provincie :

• Ingineri și ingineri principali, mecanici, instalatori, elec
tricieni, automatizare și metrologie (instalații sub presiune 
instalații de forță).

• Maiștri și maiștri principali, mecanici, instalatori, elec
tricieni de joasă și inaltă tensiune pînă la 10 KV., circuite 
secundare, PRAM și automatizări.

• Normatori și normatori tehnologi, instalații electrice și 
mecanice.

• Echipe instalatori stații pompare electricieni lumină și 
forță joasă și înaltă tensiune, circuite secundare, automati
zări și PRAM.

Prezentarea între orele 8—15 la D.G.C.I.F. — Serv. Orga
nizarea Muncii, B-dul Hristo Botev nr. 1, telefon 16.75.76 sau 
13.28.20, interior 23.

s
TEAȘCĂ; „Jocul ofensiv 

aduce victorii"
Să înceapă oare era victorii

lor românești la fotbal ? în 
decurs de o săptămînă înregis
trăm (ah, Petrolul ce umbră 
ne-a adus în această zi lumi
noasă !) patru victorii în com
petiții oficiale și amicale impor
tante : România—Israel
Steaua—F.C. Austria 2-0,
Argeșul—Ferencvaros 3-1 și Ro
mânia—Austria (tineret) 3-1.

Victoria „tineretului" la Graz 
o considerăm deosebit de va
loroasă. „Unter 23“ — echipa si
milară a Austriei — cuprinde 
jucători experimentați, dintre 
care unii internaționali. Dar re
zultatul este valoros și din alt 
punct de vedere : triumfă în
drăzneala. hotărîrea, ideea de a 
încerca alcătuirea unei echipe 
de tineret care, pe măsura creș
terii ei valorice, să devină prima 
noastră reprezentativă. Selecțio
nerul nostru unic, C. Teașcă, 
este consecvent în promovarea 
de jucători tineri, talentați, de 
perspectivă.

Sahara ?Centenarul
Bibliotecii Academiei

Acum un veac, Societatea Academiei Române, propunîndu-și 
să sprijine material două prestigioase întreprinderi științifice 
— dicționarul și gramatica limbii române — înființa Biblioteca 
Academiei. Șapte ani mai tîrziu, tezaurul fondului de carte al 
bibliotecii s-a îmbogățit cu donațiile înflăcăraților patrioțl și 
oameni de cultură M. Kogălniceanu, Barițiu, Laurian, Ion Ghica, 
Odobescu, Coșbuc, Maiorescu, Eminescu. Caragiâle. Trecerea 
anilor a adăugat un continuu spor bibliofil celei mai mari bi
blioteci românești ; astăzi rafturile ei adăpostesc 4 250 000 cărți 
și periodice, 573 000 documente. 10 000 manuscrise și 167 000 scri
sori. Melomanii au la dispoziție 25 000 partituri muzicale și 7 000 
discuri ; istoricii, arheologii și amatorii de numismatică pot 
cerceta 150 000 monede ; filateliștii — 40 000 timbre ; geografii — 
600 atlase și hărți ; graficienii, arhitecții și plasticienii pot stu
dia cele 132 000 stampe sau 25 000 gravuri.

Activitatea bibliografică începută în secolul trecut de marele 
savant Ion Bianu, aflat atunci la conducerea Academiei, a fost 
laborios continuată de Nerva Hodoș. L. Caracas, Nestor Cama- 
riano și Ovidiu Papadima. Datorită strădaniilor lor. biblioteca a 
fost treptat dotată cu mari colecții de cărți rare din patrimo
niul Colegiului Sf. Sava, Mînăstirii Văcărești. Mitropoliei. — 
de la tipăriturile lui Honterus, Coresi, Ivireanu pînă la caietele 
lui Mihail Eminescu.

Sala de comunicări a Academiei R. S. Române va găzdui la 
25 septembrie, ora 10 dimineața, ședința festivă a „Centenaru
lui Bibliotecii Academiei".

NUNTA
ÎN SATUL CODRU

DE AUR

ZAGREB: PI insul

micuței Dridea

n-a folosit.

coloană de mâ
ți motociclete 
pe un drum fo-

O 
țini 
urcă 
restier nou spre co
ta 800. In fruntea 
mașinilor un autobuz 
al O.N.T. „CarpatT 
Deva. Niciodată, pi
nii atunci nu urcase 
vreo mașină pînă în 
apropierea satului 
Codru, raionul Ilia. 
Trecători se uitau 
mirați: cme să fie a- 
cești „excursioniști" 
ți unde se ducIn 
autobuz tint 10 frați

lor —
23 de

cu familiile 
soți, soții și 
copiii iar în celelalte 
mașini, rudele, prie
tenii lor.

Mașinile ți moto
cicletele se opresc a- 
proape de sat. De 
aici nu mai pot ur
ca. Peste o sută de 
persoane străbat timp 
de 20 de minute un 
teren inaccesibil au- 
torehicolelor, dar 
incintător și intere
sant prin natura pito
rească, pînă ajung

sus, pe platou. Cele 
șase case ale satu
lui Codru — sat unic 
în felul său — se în
alță aici, pe platoul 
din inima codrului, 
de la care și-a primit 
denumirea. Intr-una 
din case locuiesc de 
o jumătate de veac, 
Maria ți Petru Mir
za. Aici s-au născut și 
au crescut copiii lor, 
cei 10 frați care au 
venit să sărbătoreas
că 50 de ani de la 
căsătoria părinților.

struțul face 
parte din ordinul 
Struthioniformes, iar 
omul din cel al Pri
matelor — familia 
Hominidae — poate 
nu știe oricine, dar 
să se poată confunda 
omul cu struțul este, 
recunoașteți, ceva 
mai greu de crezut. 
Și, totuși... mai a- 
par și astfel de ca
zuri. O adresă ? Ma
gazinul alimentar din 
satul Zăbrătău, co
muna Sita Buzăului, 
raionul Tg. Secuiesc 
căruia în urmă cu 
cîteva zile, îi trec 
pragul solicitînd un 
„gem de piersici de- 
cojite". Cercetez bor
canul ; intact. Acasă, 
surpriză. Alături de 
o zeamă mai mult 
mălăiață decît dulce,

un pumn de simbun 
sparți (de sesizat iro
nia : cumpărasem
gem de piersici des- 
cojite) și numeroase 
cioburi de, sticlă pla
te, cu contur unghiu- 
los, neregulat. Citesc 
inscripția de pe bor
can : Fabrica de con
serve Vălenii de 
Munte. Așadar, aici 
se află explicația. 
Aici, mai precis în- 
tr-una 
(poate 
tehnic 
a fost

din secții 
„controlul 

de calitate") 
confundat o-

mul cu struțul. Pen
tru că, 
înghit,' 
primit 
brică 
pentru 
zoologică sau, 
știu eu, pentru... Sa
hara ? Dacă-i așa, a- 
tunci să transmită și 
la Zăbrătău adresa : 
magazinul păstrează 
în rafturile sale nu
meroase alte borca
ne cu un conținut a- 
semănător.

se știe, struții 
orice ! Să fi 
amintita fa- 
o comandă 
vreo grădină 

mai

MIHAI ONICĂ

Spectatoare în tribunele sta
dionului din Zagreb, împre
ună cu bunica, cu tat? 
(Dridea II) și cu unchiul 
Dridea I, micuța de cine 
săptămîni n-a putut să-și încu 
rajeze echipa, dar tot a spus d* 
cîteva ori : „oaaa, oaaa". A plîn 
deci. Mica turistă a adus astfe 
„jertfa" ei celor 11 băieți chi 
peși și frumoși veniți la Zagrel 
„pentru o comportare cît ma 
bună" — cum declara Ilie Oani 
înainte de meci.

Să fim înțeleși. Echipa lu 
Zambata este o stea (de prim? 
sau de-a doua mărime, dar < 
stea) în fotbalul european. Ni 
ne așteptam ca „Petrolul", — îf 
criză de formă. în ciuda deda 
rației optimiste a antrenorulu 
ei — s-o învingă. Dar nici si 
piardă în maniera în care < 
pierdut. în repriza a două - 
cea urmărită la radio — băieți 
lui Oană n-au păstrat mingea < 
singură dată 50 de secunde. Ai 
jucat după „lecția" din cabinJ 
(apărare supraaglomerată s 
contraatacuri periculoase). Dai 
cu cine contraatacuri ? Cu Ba
dea. vlăguit, cu Dincuță, la a: 
doilea meci în acest sezon ? 
„Acceptarea prestigiului" — 
idee teoretizată de cineva (!) — 
a fost fatală. Echipa a fost do
minată teritorial, fizic, psihic — 
și cum vreți. Nervii au rezistai 
o repriză. Apoi... Golurile au 
„răsărit'* ca ciupercile după 
ploaie. O dată „Petrolul" era o 
echipă de atac, o echipă de lup
tă, și chiar dacă pierdea, o fă
cea onorabil. Acum...

C. P.
P.S. : Regulamentul competi

ției admitea schimbarea în tim
pul jocului, a cel puțin doi ju
cători. Luciditatea unui jucătoi 
de pe tușă n-ar fi stricat echi
pei în momentele de mare dej 
rută. Dar luciditate trebuie se 
aibă și antrenorii...

NU VĂ RECOMANDĂM...

ARTEIMASCA

nuniu de aur a celor 
care le-eu dat viață, 
i-au educat ți călăuzit 
pății. Tatăl, acum în 
vîrstă de 77 de ani 
ți mama de 75, nu

fuseseră anunțați de 
această emoționantă 
vizită : numeroasa fa
milie hotărise să le 
facă o surpriză.

lată-i pe toți în fo

tografia pe care o 
reproducem ca un 
dar al nostru la săr
bătoarea nunții de 
aur.

D. NAN

CINEMA TOGRAFE

(orele
21.15).

(orele 
1830:

FANTOMAS COMIA SCOT- 
LAND-TARD-u!«i

rulează la Patria (orele 9,15 ;
11.30 ; 14 : 15.45 ; 19 ; 2LI5».

ȘEFUL SECTOR ULO SUFLE
TE

rulează la Republica 
9,30; 11.45; 14; 16,45; 19: 

RECOMPENSA
rulează la Luceafărul 
9; 11,15; 13.30: 16.15;
20,45).

SUS MÎINILE DOMNILOR PO
LIȚIȘTI

rulează la Capitol (orele 9.15; 
11,15; 13.30, 15.45; 18; 20.45),
Melodia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16.15; 18,30; 21). Aurora (orele 
8.30; 10,45: 13: 15.15; 17.30;
20).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND-YARD-ului

rulează la București (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18.45 ; 21), 
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,45 ; 21).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
7 MĂRI

rulează la Festival
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
21), Feroviar (orele _ , 
11,30; 13,30; 16: 18,30; 21), Ex
celsior (orele 9,45; 12,15; 14,45;
17.15 ; 20), Flamura (orele 8,30; 
10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20).

SINGUR PE LUME
Giulești (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30), Floreasca (orele 11; 
15,30; 18; 20.30).

MEANDRE
rulează la Central (orele 9,30; 
12,15; 15; 18; 20,45).

CASTELANU
rulează la Victoria (orele 9; 
11.15; 1X39; 16; 1X30; 20.45),
Grivița (orele 9: 11.15: 1X30;
16; 1X15: 20.30).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Lumina (orele 9; 
12; 15; 18: 21). Bucegi (orele 
16; 1130; 1X15; — “
(orele 830; HJ0; 1430: 17J0;
20.30) Miorița (orele 14: 17;

UNORA LE PLACE JAZZUL 
rulează Ia Doina (orele 11.30;
15; 17.45; 20.30).

SA-M1 FACEȚI UNA CA ASTA 
rulează la la Union (orele 1530;

18; 20,30). Volga (orele 9.30; 
11,45; 18.15; 20,30)

MONDO — CANE, ambele serii, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8/ 
1967

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—20 în continuare).

21).

C.ANALULE
rulează
1«).

FRENCH
rulează
21 in continuare).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15).

PRINTRE VULTURI
Cosmos (orele 15,30; 18; 20.30).

WARLOOK
rulează la Drumul Sării (ore
le 15 ; 17.30 ; 20).

ÎN GENUNCHI MA
LA TINE. NU SÎNT DEMN DE 
TINE

rulează la Ferentari (orele 
11—19,30 în continuare) ;

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Cotroceni (orele 
15.30; 18; 20,30).

Ia Buzesti (orele 15,30;

ÎNTORC

(orele
18.30 ;
8.30 ; Televiziune

VINERI 22
17,80 Al IV-lea Concurs și 

Festival internațional „George 
Enescu". Festivitatea de decer
nare a piemiilor — Concertul 
laureaților; 19,30 Telejurnalul 
de seară ; 20,00 Reportaj ’67 —

SEPTEMBRIE
„Destine"; 20,30
20,45 Film artistic : 
la Varșovia" — o 
studiourilor italiene ;
jurnalul de noapte.

Reflector ; 
„Giuseppe 

producție a 
22,20 Tele-

LUPOAICA 
rulează la Pacea (orele 
18 . 20.15)

VIATA LA CASTEL 
rulează Ia Crîngași 
15 30; 18: 20.30).

CĂUTĂTORII DE AUR 
ARKANSAS

rulează la Viitorul 
15.30; 18 : 20,30).

UN LUCRU FĂCUT LA 
rulează la Colentina 
16; 18.15).

SPARTACUȘ
—ambele serii— 

rulează la Gloria (orele 
12.30, 16; 19,30). Arta (orele 
13,30; 17; 20,30).

TAR Șl GENERAL 
rulează la Moșilor (orele 
18).

COMISARUL X 
rulează la Popular (orele 
18; 20,45).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Munca (orele 10; 
16; 18,20).

CELE DOUA ORFELINE 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

UNDE ESTE AL IH-LEA RE
GE ?

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

UN HECTAR DE CER 
rulează la Progresul (orele 
15; 17; 19; 21).

CĂLĂTORIE FANTASTICA 
rulează la Lira (orele 15,30).

UCIGAȘII DE FEMEI 
(orele 18 ; 20,30).

15.45;

(orele
DIN

(orele
TIMP 
(orele

9; 
10;

16;

Un afiș, destul de suspect, 
desenat în grabă, de mină 
(în care tronează și o paletă 
în chip de efigie a breaslei), 
anunță la intrarea Biblio
tecii universitare din Bucu
rești, expoziția de pictură și 
sculptură — Stănescu A- 
lexandrina. în interior, holul 
oferă privitorului circa 119 
picturi în ulei (veritabilă re
trospectivă ! !), numeroase 
modelaje în plastilină, cutii 
de lemn pictate, bibelouri, 
etc. care pot transforma ezi
tările inițiale în stupoare. 
Rar... n-au suportat panou
rile expozițiilor noastre o a- 
semenea producție artistică. 
Portretele dulcege, de un ca- 
ligrafism jenant („Pruncul", 
..Vlahuță". „Bunica și nepo
tul", „Veteran") fac casă 
bună cu țigănci, „â la Bru- 
mărescu" (totul aranjat după 
o canonică „estetică de bu- 
duar" ; sîni goi. pipă în gură, 
ghitară, salbe etc). Gingașe 
pisicuțe („Pisicuțe") evident 
copiate după desuete cărți 
poștale ilustrate nu deran
jează prin nimic 
mergînd pe ape ____
îndoială"), căci toate apar
țin aceleași candori... Mai 
sînt în expoziție, multe, 
multe peisaje, de autentici
tatea recuzitei de vechi ate
lier fotografic și flori cu iz 
de artificial. Mai sînt de a- 
semenea bibelouri (japoneze, 
țigănci legate în lanțuri etc), 
cutii împodobite cu papagali 
multicolori, ..sculpturi" în 
plastelină, unele „mai fără 
pretenții", altele profunde și 
alegorice („remarcăm". de 
pildă un Enescu înconjurat 
de femei-muze. vulgar 
modelate, în atitudini de 
ștrand cel puțin...) și încă 
multe altele pe care e poate 
inutil să le mai enumerăm. 
Producția se refuză de la 
bun început oricărei analize, 
după cum se refuză și cu
noștințele tehnice ale artis
tei vădit în afara celor mai 
elementare date de instruc
ție plastică. Artista, per
soană către vîrsta pensio
nării, „o amatoare" — cum 
ne-a mărturisit — e la pri
ma manifestare de acest gen, 
pe care n-a inițiat-o sub e- 
gida nici unui for de spe
cialitate, Uniune sau Fond 
elastic (...artiștii n-o prea 
înțeleg...... cu pictura de azi.."

un Crist 
(„Iubire și

și nici amatorii n-o prea pri
mesc în expoziții etc, etc), 
fără afiș, fără catalog.

Persoana ca atare, repre
zintă o categorie bine cunos
cută în psihologia artei, a 
diletantismului, care înso
țește uneori penibil și cari- 
cat arta. Intransigența față 
de el este însă o datorie care 
într-un fel asigură perenita
tea artei și protejează gustul 
public. Intransigența față de 
el e cea pe care trebuie s-o 
avem față de non-arta, ex
primata public și a cărui 
nocivitate nu mai e necesar 
s-o demonstrăm. Cum a fost 
posibil în plin centrul Ca- 
pialei,- la cîțiva pași de Mu
zeul de artă al Republicii 
Socialiste România, de Ate
neu, frecventat zilele acestea 
cu ocazia Concursului E- 
nescu de atîtea personalități 
artistice de prestigiu, apari
ția unei asemenea expoziții ? 
(Și-n treacăt fie spus nici 
celelalte expoziții din Capi
tală, evident, de alt nivel, nu 
ne-a reprezentat grăitor în 
acest context cultural, căci, 
așa cum se întîmplă de obi
cei. expozițiile de artă plas
tică au drept criteriu de or
ganizare, în cei mai bun caz, 
așteptatul la rînd). întîmpla- 
rea ne amintește, oricum, de 
acea farsă a reporterilor tele
viziunii, de la 
zîmbet pe 16 
„înființat" în 
lui un șantier 
mănui, fără a . . _
cineva. Cu un corectiv însă, 
în cazul nostru se pare că 
rolul malițioșilor reporteri 
l-a jucat hazardul. Sîntem 
oricum curioși în continuare 
ce explicații pot da acestui 
fapt forurile de specialitate 
(Uniune; Comitet pentru cul
tură ' ' ” “
Casa 
care 
bile) 
cade 
avizarea unor asemenea ma
nifestări.

emisiunea „un 
mm“,. care au 
centru orașu- 
fără avizul ni- 
fi deranjați de

și artă. Fond plastic, 
creației populare etc 
aparent sînt inculpa
și în sarcina cărora 
exclusiv organizarea și

CORNEL RADU
CONSTANTINESCU

P.S. : Sîntem informați că 
deschiderea expoziției a fost 
aprobată de tov. Mircea To- 
mescu, directorul Bibliotecii 
Centrale Universitare.
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ZILNIC

Sesiunea O.N.U.
Ședința Biroului Adunării Generale

!W YORK 21 — Trimisul
’.al Agerpres, Romulus Că- 
'.u, transmite: Mircuri 
.-amiază, Biroul celei de a 
I-a sesiuni a Adunării 
>rale a O.N.U. s-a întrunit 
președinția lui Corneliu 

eseu, în prima sa ședință 
ru a discuta problemele
rdin organizatoric și pen- 
i adopta ordinea de zi a 
nii. ce urmează a fi su- 
spre aprobarea Adunării

eeîndu-se la
orandumului secretarului 
val privind 
nii, Biroul 
imitate ca aceasta să ia
t in ziua de marți 12 de- 
>rie

examinarea

organizarea 
a hotărit în

continuare a început exa- 
rea memorandumului cu
re la adoptarea ordinei 
i. S-a hotărit eliminarea 
tului referitor la dezvol- 
. regională întrucât acest 
t va fi pe larg dezbătut 
viitoarea sesiune a 
7.T.A.D., care va avea loc 
viitor la New Delhi, pre-

nerale. a declarat la o confe
rință de presă că prezerza la 
New York a numeroși miniș
tri de externe va permite or
ganizarea unei reuniuni a ce
lor 9 țări europene, coautoare 
a unei rezoluții adoptate la 
sesiunea : XX-a. preconizând 
acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătate în
tre statele europene apar.:- 
nind unor sisteme social-poli- 
tice diferite. Jens Otto Kras 
a subliniat că cele 9 țări 
(Austria, Belgia. Bulgaria. 
Danemarca, Finlanda. Iugo
slavia, România. Suedia și

I Ungaria) nu constitue o gr_- 
pare cu vreo structură o'ga- 
nicâ activitatea lor se limi
tează la menținerea de con
tacte și că li se pot alătura 
toate țările care doresc.

Referindu-se la răztxx -£ 
din Vietnam, primul m:r.*ssr_ 
al Danemarcei a subliniat ne
cesitatea încetării borabama- 
mentelor americane impocrr a 
R. D. Vietnam.

si a două puncte în pro- 
a ajutorului alimentar, 
cit trecerea in revistă a 
telor de pe ordinea de zi 
Izorie nu s-a putut ter- 
, Biroul a hotărit să se 
nească joi după-amiază 
i nouă ședință.

}W YORK 21 (Agerpres). 
iul ministru al Danemar- 
Jens Otto Krag, conducă- 
. delegației daneze la se- 
sa XXII-a a Adunării Ge-

N.A.T.O.
i... expozifie
,a Evere, o suburbie a ca
lei belgiene, au fost ter- 
ate lucrările de amenajare 
sdiului provizoriu al Con- 
ilui N.A.T.O. în prezent, 
jrocedează la mutarea bi- 
rilor de la „Porte Daup- 
î“ (Paris) spre Bruxelles, 
cercurile autorizate bel
ie se crede că noul sediu 
fi inaugurat la 16 octom- 

a. c. Terminarea antena- 
sediului definitiv al 

.T.O. este prevăzută pen- 
anul 1970. El va fi am- 
at la Hevsel (suburbia d** 
1 a Bruxellesului) în fostul 
ilion francez al expoziție’ 
idiale din 1958

După „Concorde*
engleză încearcă o nouă formzlâ 5* coccera. 
pe continentul european. De data aeea^a 
vorba de construirea. in colaborare cu _rc- 
tria aeronautica vest-gerrranâ. -r — avz 
cu geometrie variabili Ir_.’ i’. ra -
partea Londrei. Prunele cootacte a- ilas z~ 
stabilite la Munchen r£ putn ±2 par^ 
britanică, se manifestă c?^e <s

Un nou „Concorde"?

«■■ea obhBBB dtommfc

ieke tobaâee* de b Mi»-

larilvr aero-spațiale din 
Statele Unite care, profi
ted de dificultățile actuale 
ale ■ndmtriei aeronautice 
eogJeze. țintesc o adevă
rată -americanizare" a 
acestei importante ramuri 
■Mvtriaic engleze prin 
iaghițirea pur și simplu a 
■sar i«cir tiți specializate 
ca British Aircraft și Ha- 
■irr S«ddde%.

In această lumină tre- 
baăe privită seria de asan
am fi tatonări făcute de 
brifiaaâa ia Europa occ:- 
deaulă «i Japon .a in di
recții colaborării in do- 

aero-spațiaî. Con
tactele pentru un proiect 
aagio-vest-german de con- 
<rrrr a unui as ion cu
gcMBetrie sar labilă sânt 
dear aa epii^d mai recent, 
la ml hm’i siiloare
ranu <â fie sem
nal b Bana protocolul 
țpeeîai at>o- franco- vest - 

pentru proiectarea 
« t—rtfa'ue ■ _A;rbus-
^■e* ewopeaa. conceput 
ca ■■ anre avion de tran

sport pentru perioada 
după 1970. După discu
țiile purtate la Roma în 
august de ministrul brita
nic al tehnologiei, Stone- 
house, s-a anunțat „iniție
rea operativă4* a unor tra
tative privind cooperarea 
industriei aviatice din cele 
două țări. Convorbiri și 
tratative tehnice privind 
cooperarea cu Japonia pe 
planul industriei aero-spa- 
țiale se află — așa cum 
s-a anunțat la Londra — 
într-o fază avansată.

Evident, toate aceste ten
dințe de -orientare spre 
colaborarea bilaterală sau 
multilaterală cu industria 
de specialitate vest- euro
peană sau japoneză nu pot 
fi desprinse de interpreta
rea că se încearcă evitarea 
urmărilor și pericolelor 
presiunii sufocante a 
giganților aeronautici de 
peste Ocean.

EM. RUCĂR

S.U.A. — Trei aspecte de 
la o recentă demonstrație 
anti-războinică desfășurată 

la New-York

Dezvoltarea 
invățămîntuliii 

în Mali
în cadrul eforturilor pe 

care poporul malian le de
pune pentru înlăturarea moș
tenirii coloniale se înscriu, la 
loc de frunte, cele îndrepta
te spre dezvoltarea învăță- 
mîntului.

în cei șapte ani care au tre
cut de la proclamarea inde
pendenței Republicii Mali (22 
septembrie 1960) s-au obținut 
însemnate succese în lichida
rea analfabetismului care cu
prindea, înainte de cucerirea 
independenței, 95 la sută din 
populație. 18 la sută din buge
tul țării e alocat actualmen
te pentru instruirea poporului. 
Fiecare al patrulea copil de 
vârstă școlară are acum posibi
litatea să frecventeze școala. 
Au luat ființă 2 500 centre 
școlare în mediul rural și 125 
în orașele industriale, unde se 
pregătesc cadre necesare dez
voltării economiei naționale 
maliene.

Incertitudini 
nigeriene

Frontul nigerian nu oferă decît comunicate stereotipe. Lup
tele se desfășoară fără intensitate și, deci, fără răsturnări spec
taculoase. Asistăm la un război de uzură, oboseala săptămâni
lor de ciocniri resimțindu-se în ambele tabere. Discursurile 
s-au mai moderat: intransigența nu este dublată de promisiu
nea unor victorii decisive în viitorul apropiat. Dealtfel, situația 
de pe timpul de luptă este greu de apreciat. Lagosul și Enugu 
își atribuie, fiecare, biruințe asupra adversarului și lăudăroa- 
sele afirmații transmise pe calea undelor sînt practic, imposibil 
de verificat. Domnește o incertitudine puțin obișnuită: nici 
măcar observatorii africani, apropiați de locul evenimentelor, 
nu îndrăznesc să întocmească o hartă a operațiunilor în care 
linia frontului să poată fi precizată cu oarecare exactitate. A- 
gențiile se mulțumesc să consemneze comunicatele contradic
torii și să aștepte clarificări care întârzie să se producă.

Firește, noutatea cea mai importantă din Nigeria o reprezintă 
hotărîrea provinciei de centru-vest de a se declara indepen
dentă, luînd numele de „Republica autonomă Benin". Hotărîrea 
a fost anunțată de guvernatorul militar al provinciei, maiorul 
Albert Okonkwo, care a adăugat că noua republică va colabora 
sub aspect militar cu Biafra secesionistă. Lagosului i se opun 
două provincii care se pretind independente, fapt de natură să 
agraveze criza nigeriană și să amplifice perspectiva destrămării 
celui mai mare stat de pe continentul african. Legăturile dintre 
Lagos și Benin au fost rupte de mai multe săptămâni, adică 
din momentul în care militarii răsculați au instaurat o nouă ad
ministrație provincială. Apariția republicii Benin nu putea mo
difica raportul de forțe între taberele care se înfruntă în Nige
ria. Provincia de centru-vest a acționat alături de Biafra încă 
din august, acordînd sprijin militar lui Ojukwu. Dealtfel, dacă 
dăm crezare știrilor din Lagos „independența" Beninului a du
rat doar 12 ore. Îndată după proclamația guvernatorului, tru
pele federale au ocupat Beninul. Întreaga regiune limitrofă a 
trecut sub controlul armatei lui Cowon.

O telegramă FRANCE PRESSE descria Beninul înainte de 
sosirea ti upelor federale: „un oraș mort" ai cărui locuitori 
se baricadaseră în străzi în așteptarea evenimentelor. Magazi
nele erau închise iar străzile deveniseră pustii.

Reuniunea africană la nivel înalt care s-a desfășurat la Kin
shasa, condamnînd orice act de secesiune și exprimând „încre
derea sa în guvernul federal al Nigeriei" (punct câștigat de 
Gowon) a stabilit crearea unei comisii cu rol mediator, menită 
să defrișeze drumul spre reconcilierea nigeriană. Comisia, com
pusă din prestigioase personalități africane, are o misiune ex
trem de dificilă, șansele ei de reușită fiind greu de evaluat. La 
Lagos și la Enugu rolul acestei comisii a O.U.A. a fost inter
pretat în mod diferit. Oficialitățile federale afirmă că misiunea 
O.U.A. va veni în Nigeria pentru a-și manifesta solidaritatea cu 
guvernul condus de colonelul Cowon. Pentru Enugu, sosirea 
misiunii reprezintă o „recunoaștere implicită" a caracterului di
ferendului și anume acela de conflict între două state (și nici
decum de afacere internă nigeriană). Tocmai pornind de la 
acest punct de vedere, Ojukwu a dorit ca în fața comisiei 
O.U.A. să se înfățișeze alături de Biafra încă o „republică inde
pendentă" (a cărei supraviețuire este acum îndoielnică) pentru 
ca problema dezintegrării Federației Nigeriei să apară drept 
un fapt împlinit, ireversibil și să impună tratative de pe o ase
menea poziție. Pentru cei de la Enugu, reîntoarcerea în Fede
rație pare exclusă. Lagosul refuză să accepte secesiunea dar, 
deocamdată, n-are mijloace spre a o împiedica, (deși ocuparea 
Beninului îi insuflă optimism lui Gowon).

Va reuși oare misiunea O.U.A. să se descurce în acest labi
rint de contradicții ?

EUGENIU OBREA

A

/EȚIA. — In pavilionul aviației la expoziția din Lau^anr. 
ași prezentată prima rachetă elvețiană tip „Zenit*4 rare 
lează să lie lansată la sfârșitul anului de la o bază din

Sardinia

Controverse in

Universitate deschisă"
ibsecretaiul de stat la Ministerul educației și științei, Jennie 
, a anunțat punerea la punct a planurilor privind crearea unei 
liversități deschise", care va începe să funcționeze în 1970. 
» vorba de o instituție universitară care ca fi deschisă oricărui 
țean britanic și care va folosi televiziunea, radioul, cursurile 
; corespondență, cursul de scurtă durată și centre locale de 
iție și vizionare. Cursurile televizate vor fi transmise printr-un 
• al B.B.C.-alui în primele ore ale serii și la sfîrșit de săp- 
înă.
Universitatea deschisă" este menită să suplinească cu cheltuieli 

mici insuficiența localurilor și corpului didactic din insti- 
le de învațămînt superior ale Marii Britanii. Planul guterna- 
ital nu este primit cu un entuziasm deosebit de presa londo- 
2, care subliniază că el nu poate fi considerat un mijloc magic 
tru înlăturarea actualelor dificultăți. „Noua universitate — re- 

ziarul „TIMES" — nu trebuie să fie folosită pentru ascunde- 
deficiențelor sistemului nostru general de învăfămînt". Se 

rimă, de asemenea, temeri că „Unicerșitotea deschisă" ar putea 
ori, nivelul de pregătire al absolvenților invățămintului su- 
ior britanic.

geale gi. pe da iaci 
elrrtralrbwir 
și-au frart. ■

comuna

Energiile
Iskărului

popipare 
, apele 

unde,

îe ziarul 
a «vut un 

in centrul 
Ber a

Anri

• AGENȚIA DE PRESĂ Eli
berarea informează că in cursul 
lunilor iulie și august peste 1 200 
de soldați din armata saigoneză 
au dezertat, alăturîndu-se deta
șamentelor Frontului Național 
d? Eliberare din Vietnamul de 
sud. Potrivit agenției citate, la 
centrul de pregătire militară din 
regiunea Chau, ud batalion de 
soldați, cu excepția „Consilie
rilor americani", a trecut în 
întregime de partea forțelor pa
triotice. Totodată, se anunță că 
două subunități din armata sai
goneză au refuzat să dea ascul
tare ordinelor superiorilor săi. 
Iar 45 din aceștia au dezertat.

• BIJUTIERUL suedez Hall- 
berg. sosind dimineața la maga
zinul său. a găsit pe ușa acestuia 
un afiș pe care scria : „închis 
din cauză de furt".

Cele scrise pe afiș s-au do
vedit a fi adevărate. Hallberg a 
constatat că spărgătorii au go
lit vitrinele si sertarele maga
zinului de bijuterii în valoare 
de 150 000 coroane.

facerii nevoilor sale. Toto
dată crearea unor așa de în
semnate rezerve de apă, a 
făcut posibilă irigarea de 
către gospodăriile agricole, 
cooperative de muncă și uni
tățile agricole de stat a unor 
întinse suprafețe de teren aflat 
în cele două cimpii depresio- 
nale — numai în cîmpia So
fiei 48 000 hectare primesc azi 
la comanda omului ploaia ar
tificială.

Malki Tăfiva. Kokalene. Pa- 
sarel și ia alte câteva puncte 
au fost construite puternice 
hidrocentrale electrice cuno
scute <ub numele de ..grupa 
Iskâr *, a căror putere instalată 
este de circa două milioane și 
jumătate kilowați-oră anual. 
De aici, din lacul de acumu
lare de pe I«kăr se face in cea 
mai mare parte alimentarea 
Sofiei eu apa necesară satis-

înjumătățite prin crearea 
noilor vaduri de către gospo
darii satelor din aceste zone, 
apele riului Iskâr își continuă 
milenarul drum spre cîmpia 
Dunării, părind la Kurilo. a- 
colo unde pătrund în defileul 
munților Stara Pianina, fără 
pic de vlagă. La Litibrad în
să, după 67 kilometri par
curși prin inima Balcanilor, 
apare parcă un alt riu, cu ape

• CONTINUÎNDU-ȘI TUR
NEUL oficial proiectat printr-o 
serie de țări, regele Hussein 
al Iordaniei a sosit miercuri 
seara la Rawalpindi. La ae
roport, el a fost întîmpinat 
de președintele pakistanez Ayub 
Khan. în cadrul întrevederilor 
pe care suveranul iordanian ur
mează să le aibă cu președintele 
Pakistanului vor fi abordate, 
menționează agențiile de presă, 
o serie de probleme referitoare 
la evoluția situației din Orientul 
Apropiat precum și la relațiile 
dintre cele două țări.

• DE DOUĂ SĂPTĂMÎNI 
uzinele societății „Ford“, situate 
în 25 de state ale S.U.A., nu au 
mai produs nici un automobil. 
Greva celor 160 000 de munci
tori ai societății, declanșată în 
sprijinul revendicărilor de ma
jorare a salariilor, continuă. 
Tratativele între .,Ford“ și Sin
dicatul unit al muncitorilor din 
industria de automobile și avi
oane au fost reluate, dar pînă 
în prezent nu au dat rezultate.

bogate, permanent învolbura
te. Această semeție ține însă 
puțin pentru că de aici și 
pînă la Dunăre câteva pu
ternice stațiuni de ] 
mută treptat-treptat, 
pe întinsele ogoare 
aspersoarele funcționează fă
ră întrerupere din martie și pî
nă în octombrie. Pur și sim
plu apele rîului mutate pe o- 
goare pînă la ultima picătură, 
pentru Dunăre Iskărul deve
nind afluent numai cîteva lu
ni din an. adică numai atita 
timp cit vanele canalelor de i- 
rigat rămîn închise.

Așadar, sub acțiunea minții 
și mîinii omului, energiile u- 
nui riu pînă mai ieri privit ca 
oricare altul se măsoară acum 
in milioane de kilowați ener
gie electrică, în mii și mii de 
tone produse agricole obținute 
in plus de pe terenuri unde 
apele din precipitații rareori 
saturau nevoile pămintului. 
Și toate acestea. într-o între
gire greu de explicat prin 
cuvinte a frumuseților cuno
scute de-a lungul celor 368 
kilometri, cit măsoară drumul 
parcurs de acest riu bulgar 
în jurul numelui căruia s-au 
țesut pînă nu de mult atîtea 
legende.

• PENTRU A REEDITA tre
cerea Pirineilor de către Hani- 
bal, cunoscutul pictor Salvador 
Dali va dispune de un elefant 
în greutate de 250 kg. Micul pa
chiderm prins în jungla indiană 
a fost adus de la Delhi cu .un 
avion la aeroportul elvețian 
Bale. De aici el urmează să fie 
transportat în localitatea spa
niolă Figueras. de unde Salva
dor Dali va trece la realizarea 
vechiului său vis, tranversarea 
Pirineilor pe spatele elefantului.

• UN TRIBUNAL din Atena, 
anunță agenția France Presse, 
a condamnat miercuri trei per
soane la detențiune, pe termene 
variind între trei și patru ani. 
Unul din cei condamnați a fost 
acuzat de faptul că a ascultat 
discuri pe care erau imprimate 
lucrări ale lui Mikis Theodora- 
kis, a cărui muzică a fost inter
zisă de către autoritățile mili
tare, din Grecia.

0 MINISTRUL afacerilor ex
terne al Angliei. George Brown, 
a părăsit miercuri seara Lon
dra plecînd spre New York, 
unde va lua parte la lucrările 
celei de-a XXII-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. Pro
gramul vizitei sale de o săptă- 
mînă în S.U A. prevede întîl- 
niri cu miniștrii afacerilor ex
terne a peste 20 de state. De a-

40
contra
Statele Unite 

declarat

semenea, el urmează să fie pri
mit la Washington de președin
tele Johnson.

• URAGANUL „BEULAH" 
— unul din cele mai puternice 
ce s-a abătut în ultimele decenii 
asupra Statelor Unite a provo
cat miercuri noi calamități în 
statul Texas și pe o zonă de 
3 000 km pătrați, situată la fron
tiera între S.U.A. și Mexic. Vîn- 
tul, care a atins în unele mo
mente peste 250 km pe oră, a 
provocat mari pagube materiale 
și a distrus însemnate suprafețe 
agricole. în cele 12 zile de cînd 
s-a declanșat acest uragan, nu
mărul persoanelor ucise se ri
dică la 35, dintre care 6 se află 
în Texas iar restul în Mexic 
în diferite insule ale Mării ( 
raibilor.

: și 
Ca-

• CONGRESUL ANUAL 
Partidului liberal britanic, 
cărui lucrări se desfășoară 
prezent la Blackpool, a adoptat 
o serie de moțiuni privind poli
tica internă și externă a guver
nului. Cu o majoritate zdrobi
toare, a fost adoptată o moțiune 
în care se condamnă agresiunea 
americană din Vietnam, precum 
și bombardamentele efectuate 
de aviația americană asupra te
ritoriului Republicii Democrate 
Vietnam. în moțiune se cere gu
vernului laburist să se disocieze 
de politica dusă de S.U.A. în a- 
ceastă parte a lumii.
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al 
ale 
în
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1

de milioane dolari
100 milioane șobolani
au 

miercuri 
război unuia din cei 
mai înverșunați ina
mici din țară: șo
bolanii. După ce a 
refuzat, in urmă cu 
două luni, să acorde 
credite pentru o 
campanie de dera
tizare pe plan na
țional, Camera Re
prezentanților, la 
insistențele admi
nistrației, care con
sideră că extermi
narea acestor roză
toare va contribui 
la ameliorarea con
dițiilor de viață, în 
special în „ghetto- 
urile* populației de 
culoare, a adoptat 
un proiect de lege

tn baza căruia gu
vernul va dispune, 
bl următorii doi 
ani, de 40 milioane 
dolari pentru a 
aduce o bătălie în
verșunată împotriva 
celor 90 sau 100 
milioane de șobo
lani. apreciați că 
s-ar afla pe terito
riul S.U.A.

Creditele vor 
vărsate statelor 
municipiilor <

și 
care 

au înscris deratiza
rea printre principa
lele capitole 
programului lor 
igienă publică, 
fruntea acestora 
află statul New 
York, care va dis
pune de un credit

ale 
de
In
se

anual de 2,5 mili
oane dolari in acest 
scop. Orașul New 
York va fi princi
palul beneficiar al 
operației „moartea 
șobolanilor", întru
cât serviciile muni
cipale apreciază că 
nici există tot atît 
de mulți șobolani 
cit și locuitori, apro
ximativ 8 milioane. 
In fiecare an, 800 
de newyorkezi sînt 
mușcați de aceste 
rozătoare, la fel ca 
și în restul Statelor 
Unite, unde se înre
gistrează anual peste 
50 000 cazuri iden
tice, 90 la sută din 
victime fiind copii 
de virste mici.
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