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ACTUALITATEA

Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

AVANS FAȚĂ DE GRAFIC
Pe șantierul noilor obiective prevăzute 

In planul de dezvoltare a Complexului de 
Industrializarea lemnului din Bacău, con
structorii au obtlnut însemnate succese. 
La fabrica de plăci fibrplemnoase, a că
rei capacitate anuali de 450 000 tone ur
mează să intre în funcțiune în prima 
jumătate a Iul 1988, s-a cîștigat un avans 
fată de grafic de 150 zile. O însemnată 
parte din utilajul tehnologie al noii uni
tăți * șl fost montat. După cum informea

ză conducerea complexului, realizările de 
pînă acum creează condiții ca fabrica 
de plăci fibrolemnoase să intre In func
țiune înainte de termen.

PERFECȚIONĂRI TEHNOLOGICE

DE ELABORARE A METALULUI
La oțelurile destinate industriei electro

tehnice. elaborate la Combinatul siderur
gic Hunedoara, rebuturile rezultate la la
minare au fost reduse de circa 10 ari.

obținîndu-se pe această cale, în șapte luni, 
economii de peste 800 000 lei. îmbunătă
țirile tehnologice aduse procesului de ela
borare și turnare a oțelului pentru rul
menți au avut ca efect micșorarea inclu
ziunilor nemetalice cu 40 la sută față de 
valorile admise în normele tehnice. Aproa
pe 900 tone de metal în plus s-au obținut 
și datorită micșorării procentului de rebu
turi la oțelurile produse pentru Urinele de 
țevi „Republica-. In această privință a 
sporit procentul de țevi de categoria intri 
de la 85 la sută (cit a fost media în anul 
trecut) la 92—93 la sută «nul acesta.
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ACTIVUL NESALARIAT AL COMITETELOR U.T.C. (D

vmovați fara vina

De obicei, tind scrii despre 
un fapt oarecare, descrii, 
fragmentar cel puțin, și dru
murile care te duc la oa
meni, la eroii reportajului. 
De data asta, drumul lipseș
te. Itinerariul pe care urma 
să-l străbatem nu figurează 
pe nici o hartă și nimeni n-a 
știut să ne spună pe unde se 
ajunge mai repede și mai 
ușor acolo. De la Suceava, 
am urcat în primul tren ce 
mergea spre munți. în timpul 
călătoriei am scrutat ceruL 
Calea ferată s-a întretăiat cu 
magistrala aeriană de înaltă 
tensiune în apropierea unei 
stații mici, -unde am coborit 
și am urmat neabătut um
brele firelor.

De departe, rețeaua de ca
bluri se desenează pe pinza 
orizontului ca o vignetă exe
cutată în tuș pe lurtie de 
calc albastră. Apropierea in
versează raportul de unghiuri 
și perspectiva se schimbă, cu 
fiecare pas, prin iarba mus
tind de rouă. Peisajul e răs
colit de duduitul grupului e- 
lectrogen portabil și de roti
rea foarte zgomotoasă a unui 
gîndac din duraluminiu, vop
sit în verde închis, un avion 
utilitar care sloboade la in
tervale regulate cantități 
strict dozate de insecticide 
peste lanuri. Ca întotdeauna 
în apropierea munților, lu
crurile par a fi la doi pași. 
Eroare; abia după cîțiva ki
lometri de mers, atingem pă
ienjenișul firelor din oțet

Echipa e sus, adică se în
trevăd printre tronsoane cin
cisprezece siluete micșorate 
mult din pricina înălțimii și 
sîntem tentați să vorbim cu 
băieții chiar acolo, „la fața 
locului", dar primul pas pe 
scară determină o somație 
autoritară. „La o parte!“ 
Vocea vine de sub o stranie 
umbrelă mișcătoare. Un tînăr 
ars de soare se apropie de 
noi și-i auzim numele.

— Preda Duminică.
Discuția se suprapune pes

te rotirea troliului electric. 
„Gata I" strigă o umbră de 
sus.

O piesă metalică pornește 
lin spre înălțimi. Istorisirea

Folosirea izotopilor radioactivi 
în Clinica a IlI-a medicală din 
Cluj. Imaginea a surprins pe 
asistenta de laborator Ana Mana 
Selmeczyîn timpul unei analize.

reporter}
_ ____ Â

ION BELDEANU 
corespondentul „Scânteii ti
neretului" pentru regiunea 

Suceava

(Continuare în pag. a 111-a)

N-am fost declarat nici ce
tățean de onoare al orașului 
și nici nu mi s-a înminat 
cheia cetății în cadru festiv. 
De fapt, în afară de mine, ni
meni n-a știut că Turda a 
numărat în ziua aceea un lo
cuitor în plus. Aceasta pentru 
simplul motiv că eu însumi 
m-am declarat pentru 24 de 
ore cetățean al fostei cetăți 
romane Potaissa (oraș cu eroi
ce rezonanțe în inima noas
tră, meleag în care și-a găsit 
loc de veșnic repaus trupul 
legendarului voievod Mihai 
Viteazul).

Turda, cu cei 63 000 locu
itori ai săi, căreia arhitecții îi 
prevăd o dezvoltare impetuoa
să urmînd a se întinde pînă 
la Cîmpia Turzii (în 1938 o- 
rașul număra 18 000 suflete, 
adică atîția locuitori cîți s-au 
mutat în ultimii ani în cele 
peste 4000 apartamente noi 
construite aici) m-a primit 
fără reticențe și am fost mîn- 
dru să știu că orașul meu a- 
doptiv produce 20 la sută din 
cimentul țării. Uzina a dat 
pînă acum pește plan 11000 
tone ciment, realizînd totoda-

Sudorul Ion Munteanu. Unul din constructorii ce-și unesc efortu
rile pentru extinderea Combinatului chimic din Tg. Mureș

Foto: C. CONSTANTIN
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Am încercat, nu de
mult, să discutăm des
pre activul extrabuge
tar la mai multe co
mitete raionale și o- 
rășenești din regiunile 
Cluj și Mureș-Auto- 
nomă Maghiară. Răs
punsul cel mai frec
vent la întrebarea 
noastră a fost o ridi
care din umeri, înso
țită. uneori, de : „Prea 
mare sprijin nu avem 
din partea lor... Fac • 
și ei ce pot...".

Se perpetuează în ’ 
felul acesta o situație > 
anormală, care nu nu- , 
mai că este justifica
tă, ci, într-un fel, 
chiar susținută : „Nici 
nu se poate altfel“. . 
Și așa se face că ac
tivele extrabugetare 1 
nu-și mai îndeplinesc, I 
de fapt, scopul pentru 1 
care au fost create. în j 
loc să fie niște adevă- ; 
rate puncte de sprijin 
ale comitetelor raio
nale și orășenești 
U.T.C., în masa de ti
neri, niște factori 
competenți, la care să 
se apeleze cu toată în
crederea în toate îm
prejurările, ele au de
venit niște remorci ; 
ale activității, care 
mai mult încurcă de
cît ajută, pentru că 
întotdeauna coada este 
cea care rămîne la 1 
urmă...

Din nenumăratele | 
discuții purtate cu ac- j 
tiviști U.T.C. din cele j 
două regiuni, am iz
butit să desprind cîte- ■ 
va trăsături indispen-

sabile unui activist, 
fie el extrabugetar sau 
nu. Reamintirea lor 
nu urmărește să con
tureze o definiție ci 
să stabilească doar 
cîteva puncte de ple
care. Astfel, am căzut 
cu toții de acord că 
instructorul extrabu
getar trebuie să fie un 
tînăr cu inițiativă și 
cu capacitate organi
zatorică, al cărui spi
rit întreprinzător să 
se facă simțit în ini
țierea unor acțiuni 
cultural-educative di
verse. „Nu este de
loc exagerat dacă sus
ținem, spuneau mai 
mulți interlocutori, că 
activistul extrabuge
tar trebuie să fie un 
specialist la care să 
se apeleze tocmai pen
tru cunoștințele sale 
de specialitate în do
meniul activității 
U.T.C. și pe care să le 
posede așa cum pose
dă și anumite cunoș
tințe profesionale".

Pînă aici — toate 
bune. Deși o nedume
rire se cuvine subli
niată : cum se împacă 
cuvintele frumoase de 
mai sus cu acel scep
tic „Fac șî ei ce pot“ ? 
Care din ele este mai 
aproape de adevăr ? 
Din situațiile întîlnite

D. MATALA

(Continuare 
in pag. a Il-a)

O NOUA RUBRICA A ZIARULUI

CONTRIBUȚIA INOVATORILOR 

REGIUNII 
20 DE MILIOANE

PLOIEȘTI (de Ia co- 
respondentul nostru).

De la începutul anului 
<i pînă acum, în între
prinderile industriale și 
institutele de cercetări și 
proiectări din regiunea 
Ploiești au fost înregistra
te peste 3 500 de invenții,

•ealizind tm beneficiu anual 
ie 88000000 lei, cărora le-au 
zdeugat peste plan pînă 
scum 2 426000 lei.

Cetățean pasager al Turdei 
Hind, n-am avut însă vremea 
x mă confunda cu rutina o- 
rașului, micile fi marile ne
cazuri cotidiene ale turdeni- 
•or mie apărîndu-mi poate 
mei meri decît sint sau decît 
le văd locuitorii săi perma-

EGALA CU APROAPE 
LEI ECONOMII 

inovații și raționalizări. 
Dintre acestea 1710 au și 
fost aplicate în procesul 
de producție. Eficiența 
postcalculată a acestora 
este de aproape 20 000 000 
lei.

Refermdu-ne Ia unele 
din cele mai reprezentati-

ve, care duc nemijlocit la 
îmbunătățirea calității 
produselor, amintim în 
primul rînd găsirea unei 
soluții noi de îmbunătă
țire a tehnologiei de aco
perire cu material dur a 
concerilor sapelor de fo
raj, care prelungește du
rata de funcționare a a- 
cestora cu peste 10—15 
la sută și aduce economii 
anuale în valoare de pes
te 200 000 lei.

ÎN DOCUMENTARE
fului poluat de coșurile înalte 
ale fabricii de ciment. Pe a- 
leile din parc, praful depus 
peste noapte (tind electrofil- 
trele tint scoase din priză) 
măsoară cota de 5 cm. Ca
sele, copacii, florile, s-au pu
drat ca o cochetă bătrînă 
care nu mai vede că exage
rează cu fardul.

„Electrofiltrele rețin 90,30 
la sută din praf" — mi- se

CETĂȚEAN AL
ORAȘULUI TURDA

tă economii la prețul de cost 
in valoare de peste 4000000 
!ei. Aceeași mîndrie am sim
țit-o aflînd că fabrica de sti
cla exportă produse de prima 
calitate în S.U.A., Anglia, 
R.F.G., Siria, Irak, Cipru, Ca
nada (în total în 20 de țări),

nenți. Deci ce-am văzut — 
și mai ales de ce m-am izbit 
— ca cetățean al acestui 
oraș ?

★
Orele dimineții mă găsesc 

pe străzi. Aburii zorilor sînt 
insă eclipsați de cei ai pra-

spune la conducerea uzinei. 
Pricesc coșurile ce fumegă. 
Din cele 5 aflate în funcție 
la ora aceea. 3 aruncă praful 
cu violență densă și nu
mai la două din ele elec- 
trofilirele rețin cele 90,30 
procente. Constatarea îmi

amintește excelentul docu
mentar al colegilor de la 
studioul „Sahia", „Fabrica de 
împachetat fum", de finalul 
său ironic cu privire la cal
mul optimist al cercetătorilor 
institutului de specialitate, 
care din moment ce au rezol
vat teoretic problema prafului 
de ciment se culcă liniștiți în 
fiecare seară. (La București, 
nu în Turda!).

ir
Plec la muncă odată cu 

concetățenii mei de o zi. A- 
dică am intenția, pentru că 
l.C.T.-ul (un fel de I.T.B.) 
îmi fură prima jumătate de 
oră din existența mea turdea- 
nă. Mă urc cu chiu cu vai în 
autobuzul 1 unde-mi las obol 
2 nasturi de la cămașă și 100 
cm* transpirație. Cu aceasta, 
prima parte a odiseii mele de 
cetățean al Turdei s-ar fi pu
tut încheia cu o pauză de 8 
ore, Cit durează ziua de mun
că. Eu însă m-am dus în au
diență la Sfatul popular și

ATANASIE TOMA

(Continuare in pag. a Il-a)

SUGERĂM!
De multe ori reporterii noștri aflați 

în teren au auzit exclamații dezar
mante din partea organelor locale ; 
„La noi nu se poate așa ceva", „Nu exis

tă posibilități", „Nu avem cu ce" etc. 
Este vorba, în general, de răspunsu
rile pe care le dau în legătură cu 
inițiativele lor, cu posibilitatea de a 
ieși dintr-o relativă, sau autentică iner
ție, prin gestul unor inițiative care să po
larizeze Bl * *•
tragă, 
mărind 
ba de 
tivitate, ------ ------------ — ----
recum spontan, care să antreneze firesc 
pe tineri spre o activitate neimpusă, de 
a cărei utilitate să fie convinși și pentru 
care să militeze. în fiecare Ioc, jn fieca
re sat. în fiecare comună, cartier . sau 
oraș există posibilitatea de a crea tineri
lor cîmpul unor inițiative fertile. Rostul 
organizațiilor de tineret e să declanșeze 
această energie, să-i indice obiectivele și 
s-o păstreze, nu sub raport corectiv, ci 
căutînd să înlăture obstacolele care în
cearcă să interzică caracterul tineresc 
inedit, novator al acestor acțiuni. Tinere
tul nu poate suporta inerția și aici tre
buie dusă principala bătălie. Ziarul nos
tru va căuta să convingă prin informa
țiile reporterilor săi că acolo unde se 
crede că nu există posibilitatea unei ini
țiative care să mobilizeze tineretul, să-i 
facă utilă vigoarea și energia, se pot

atenția tineretului, să-1 a- 
să-1 facă să colaboreze ur- 
un scop comun. Adică, e vor- 
a găsi acele forme de ac- 
acele inițiative, de caracter oa-

PRIMA SUGESTIE
în acest sens găsim 

aici următorul fapt care 
ar putea să stea in aten
ția secției de cultură și 
propagandă U.T.C. a o- 
rașului Baia Mare. In 
atribuțiile acestei secții 
intră, desigur, și intere
sul pentru cultivarea la 
tineri a tradițiilor re
marcabile ale poporului 
român în domeniul isto-

găsi nenumărate chestiuni, neperiferice, 
subliniem, care să fie rezolvate cu ajuto
rul tineretului. Pentru aceasta, se cere 
celor ce se ocupă de tineret și cadrelor 
U.T.C. în mod special, o mare lărgime de 
vederi, o mare independență de acțiune 
și mai ales o mare încredere în dorința 
tineretului de oriunde, de a fi construc
tiv. Nu se vor face propuneri de dragul 
propunerilor, nu se vor cere inițiative 
din mania inițiativelor, căci acest obicei 
dă rezultate nefaste. Avalanșele de pro
puneri și inițiative pot dezvălui uneori și 
lipsa unei gîndiri unice centralizatoare, 
ordonatoare, lipsa de viziune a ansamblu
lui, de unde pericolul creării de între
prinderi inutilizabile 
mai tîrziu. Nu acest 
tenționăm să facem 
ci să semnalăm stări 
lăsa indiferenți pe ___ _ ____
inițiativă poate fi hotărîtoare în momen
te dificile. Inițiem deci rubrica „Su
gerăm !“ pentru a pune în atenția comi
tetelor regionale, raionale, orășenești și 
celor comunale situații care pot fi rezol
vate prin intervenția U.T.C. Domeniul a- 
cestor intervenții poate fi nelimitat și 
propunerile vor privi toate domeniile 
de activitate. Desigur, că semnalările zia
rului nu vor să fie decît imboldul, înce
putul unei priviri mai atente în jur a or
ganelor U.T.C., ele recomandă mai mult 
un mod de a acționa, nerestrîngînd în 
nici un fel cîmpul acțiunii.

riei. artei, literaturii etc. 
Pînă aici ne aflăm încă 
în plan teoretic. Comi
tetul orășenesc Baia 
XIare al U.T.C. își poate 
dovedi insă și practic in
teresul pentru moșteniri
le culturale ale poporu
lui nostru. In Baia Mare 
există încă puncte cul
turale de interes istoric, 
edificii cu valoare istori
că, artistică etc. care pot 
cădea în atenția sa. Sîn-

de Ia început ori de 
fel de propuneri in- 
în rubrica noastră, 

de lucruri ce mi pot 
uteciști, a căror

tem informați de pildă, 
că in spatele stadionului 
orașului, pe un deal se 
află situată o biserică 
din lemn, una din cele
brele biserici în lemn 
ale Maramureșului. A- 
dusă dintr-un sat mara
mureșean pentru valoa
rea ei etnografică, artis-

M. UNGHEANU

(Continuare în pag. a lll-a)
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am putut constata câ, de fapt, 
activiștii nu fac în realitate „ce 
pot și ei", ci ceea ce li se dă de 
făcut, că răspund mai rar la 
solicitări pentru că nici nu sînt 
solicitați prea des. Este un fel 
de cerc vicios care s-a închis 
atît de bine, încît unii dintre 
oreopinenți au afirmat pe par
curs câ „nu văd ieșirea" din 
îl. „Nu prea credem că ar pu- 
;ea face niște lucruri deosebite" 
— mi se mărturisea tocmai 
lespre oamenii în care de la 
5un început trebuia să se inves- 
ească o doză de mare încrede
re. Insă, în același timp, nici nu 
i s-au oferit prilejuri de a do
vedi dacă merită sau nu încre- 
ierea; Un singur exemplu poa- 
a fi îndeajuns de elocvent. La 
m moment dat. Comitetul oră- 
enesc U.T.C. Cluj și-a propus 
ă analizeze activitatea organi- 
;ației U.T.C. de la Uzina „Uni
ca". Lipsind însă secretarul 
omitetului U.T.C. pe întreprin- 
lere, precum și locțiitorul său, 
; fost chemat la ședință un alt 
oembru din birou pentru a da 
elații. Activistul extrabugetar 
1 comitetului orășenesc U.T.C 
are lucra în aceeași întreprin- 
ere, a participat ca simplu 
pectator. Dacă i s-ar fi dat în- 
ă o cît de mică dovadă de în- 
redere, cerîndu-i-se să prezin- 
a el situația activității U.T.C. 
in uzină, faptul l-ar fi obligat 
ă se informeze amănunțit di- 
ainte, să pătrundă în miezul 
ierurilor pentru a fi la înălți
mea încrederii acordate.
Cauzele unor asemenea stări 

e lucruri sînt însă multiple. 
!um se explică, de pildă, ceea 
e mi s-a relatat la Turda : 
Avem în activul nesalariat al 
omitetului orășenesc vreo 150 
e membri. Dar, practic, nu ne 
[>losim decît de o treime din 
i“? $i trebuie spus că Turda 
u constituie decît un exemplu 
ître altele. Tot așa de bine, în- 
rebarea ar fi putut suna : 
Cum se explică faptul că din 
ai 56 instructori extrabugetari 
i Comitetului orășenesc Tg. 
Iureș, aproape un sfert sînt ca 

inexistenți? Iar unii din ei 
ici nu știu măcar organizațiile 
e care răspund, pentru sim
țul motiv că fuseseră chemați, 
dată, de mult, Ia comitetul o- 

ișenesc, dar în ziua aceea 
tulți nu putuseră veni și de a- 
inci nu i-a mai întrebat ni- 
teni nimic". Sînt întrebări cu 
ai multe răspunsuri posibile și 
ire dezvăluie, fiecare, într-o 
lăsură mai mică sau mai mare, 
te o părticică din ceea ce nu- 
im de obicei „cauze".
O primă încercare de a le 
'la, am făcut-o căutînd crite- 
ile după care au fost coptați 
nerii respectivi în activul ne- 
lariat. Adică, de fapt, nu cri- 
riile propriu-zise. ci felul cum 
j fost respectate ele. Sau, e- 
jntual, ce anume împiedică 
spectarea lor. $î, din punctul 
: vedere al Comitetului oră- 
nesc U.T.C. Turda, lucrurile 
ir destul de limpezi.
— Activiștii noștri nesalariați 
i sînt oamenii cei mai compe- 
nți.
Afirmația este destul de cate- 
rică. Iar într-o măsură oare- 
re, ar putea fi și reală. Dar 
vedem de ce ?

— Un motiv ar fi indicația că 
tiviștii nesalariați să nu aibă 
:e sarcini extraprofesionale.
general insă, oamenii mai ac- 
i sînt deja antrenați în dife- 
e munci și atunci noi, con- 
■m indicației, trebuie să ne 
ilțumim cam cu ce rămîne, 
ci nu întotdeauna cu cei mai 
ni (Vasile Luca. prim-secre- 
r).
- Pe de altă parte, ar trebui 
activitatea U.T.C. a unui tî-

r să constituie și ea un cri- 
•iu de apreciere a sa, de care 
se țină seama în acordarea 

eritelor stimulente. Or, deo- 
ndată nu există la noi nici o 
jă pentru stimularea activiș- 
>r nesalariați. (Mircea Bîlcu, 
■retar cu problemele organi- 
orice).
- în sfîrșit, ar trebui să fim 
i atenți la componența cali- 
Ivă a activului nostru, nu la 
imite criterii oarecum exte- 
are, la cifre sau la procente. 
I mai important criteriu de 
ificare al unui om, adevăra-
„dosar" al său. trebuie să 
capacitatea sa profesională, 

itică și organizatorică (din 
i tovarășul prim-secretar). 
.rgumentele expuse, sînt, fi- 
te, demne de luat în seamă, 
faptul că unele nu au fost 

ite în vedere la timpul po- . 
rit sînt, într-un anume fel, 
punzători chiar cei care le-au 
is în discuție.
e întîmplă și altfel însă. U- 
ri, activele nesalariate de pe 
jă comitetele raionale sau 
șenești U.T.C. nu se bucură 
cea mai bună componență și 
cauză că activiștii cei mai 

abili sînt preferați în birou- 
organizațiilor de bază sau 
comitetele întreprinderilor 

nstituțiilor. Adică, acolo un
ește mai multă nevoie de ei, 
ît acolo unde — potrivit op- 
i existente — sînt solicitați 
nai din cînd în cînd. Nu nu- 
. la Turda, ci și la Cluj (A- 
erele R.M.R.. de pildă), sau 
Mureș (IPROFIL „23 Au- 

t“), am întîlnit mai mulți ti- 
l care sînt secretari ai unor 
anizații de bază sau membri 
comitetele U.T.C. pe între- 
îdere, sau și una și alta, și, 
icelași timp, fac parte și din 
Iul instructorilor extrabuge- 
. Dorință firească : aceea ca 
ntr-un asemenea colectiv 
puțin teoretic de mare im- 

tanță, pentru că practic îi 
diminuate răspunderile da

tă neajunsurilor diverse) să 
eze cei mai buni tineri. Dar 
iltatul a fost cu totul altul 
:t intenția. In unele cazuri, 
rii respectivi își închipuie 
atribuțiile lor se mărginesc 
la îndatoririle de secretar al 
anizației de bază sau de 
nbru al comitetului U.T.C. 
care fac parte, socotind că 
lalte atribuții se acoperă 
la sine prin activitatea lor 
inuită (peste 60 la sută din 
rii anchetați mi-au dat un 
nenea răspuns). Alteori, cei 
; se străduiesc să facă fată 
iror sarcinilor aleargă de 
i-colo. încercînd să facă și 

și alta și. bineînțeles, nu 
șese să satisfacă pe deplin 

una. nici alta. Pentru că e 
zitâbil ca cel care are de

făcut două sau 
același timp să 
decît unul. Sau 
cu prea multe 
pînă la urmă, „___  T_ __
rea începe să devină obositoa
re", după cum îmi mărturisea 
un inginer, locțiitor de secretar 
al unei mari întreprinderi din 
Cluj, și, totodată, instructor ex
trabugetar al comitetului oră
șenesc. Ca să nu mai vorbim de 
faptul că, prin folosirea acestui 
procedeu, se încalcă, de fapt, 
tocmai criteriul ca activiștii ne- 
salariați să nu aibă alte sar
cini..?*

Din exemplele acestea, reiese 
ca apelarea la cadrele verifi
cate deja și supraîncărcarea lor 
este o dovadă de comoditate în 
căutarea unor resurse noi, din
colo de ceea ce oferă eforturile 
minime. Prin aplicarea nedife- 
rențiată, nenUanțată, în funcție 
de situațiile concrete a unei in
dicații bine intenționate s-a 
juns cel mult la o scădere 
răspunderii activistului și

trei lucruri în 
nu poată face 

i să le facă, dar 
renunțări. Or, 

„chiar și plăce-

organizația în care a fost ales. 
Deoarece, ca instructor al comi
tetului orășenesc U.T.C., el re
prezintă organul orășenesc în 
fața întregii organizații a între
prinderii, și are drept de con
trol asupra comitetului U.T.C. 
al ei. Dar, în același timp, este 
și subordonat acestui comitet 
în funcția care i-a fost încre
dințată de tinerii din organiza
ția sa.

De aceea, unii tineri preferă 
chiar să se oprească la cele 
cîteva răspunderi precise pe 
care le au în organizațiile lor 
de bază și, bineînțeles, acest 
lucru nu mai poate fi — singur 
— satisfăcător la nivelul comi
tetului orășenesc. De aici, Im
presia acelui „fac și ei ce pot“ 
care dovedește însă, de data a- 
ceasta, că activele • nesalariate 
nu t>ot fi socotite numai ele vi
novate de propria lor inactivi
tate. Și acesta esta chiar unul 
din răspunsurile posibile la în
trebările puse anterior.

Debutanți intr-ale alpinismului

SA FIE 
LUMINĂ", 

născut zilele, nopțile 
țenii comunei Cireșu

.JȘi lumină s-a fă
cut" — spune legen
da biblică cu privire 
la modul în care s-au 
și astrul ceresc. Cetă- 

—și ai raionului Făurei 
sînt mai modești. Ei spun simplu : să 
avem lumină I Dar de la dinamurile pe 
care am vrea să le punem la bicicletele pe 
care le-am cumpărat și cu care nu putem 
circula noaptea/ Motivul: nu se găsesc 
dinamuri pentru biciclete nici la cooperati
vele sătești și nici în magazinele din Fău
rei, Brăila și Galați.

Nu-i așa tovarăși din comerț că ar suna 
rrumos o asemenea frază : „să fie dinarnyri 
de bicicletă — și dinamuri s-au găsit la 
toate magazinele". Mai mult ca sigur că 
ar intra și în filele roz ale micului Larous
se, laolaltă cu cele mai celebre zicale și 
proverbe ale antichității I

— Cu plăcere... dar 
„DANSAȚI?" dup* ce?

• A$a % tnHmplâ
cînd. ca in zicala...

„dacă alergi dup* doi iepuri, nu prinzi nici 
unul, se orgamzeazâ două seri de dans

insemn âr i

AZI

trei ani in- 
edițiile esti- 
ale mult 

Festival de

T\e weo 
IJ coace, 

vale 
discutatului 
muzică ușoară, aduc la 
Mamaia în fiecare vară 
speranțele noastre în re
abilitarea unui dome
niu în care discuțiile 
și promisiunile fără nu
măr nu au dăt, pare-se, 
cele mai corespunzătoare 
rezultate. Ne mai avînd însă 
anul acesta răbdarea ce
lor cîteva zile care ne des
part încă de ceă de a 
IV-a ediție a Festivalului, 
am plecat de la Mamaia 
In căutarea muzicii ușoa
re, cu un ceas mai devre
me și cu speranța dă a o 
găsi în programele muzi
cale ale barurilor și res
taurantelor, adică acolo 
unde Biroul muzical din 
București a deplasat pe 
perioada întregului sezon 
de vară un reprezentant 
permanent al său a cărui 
atribuție este de 9 coor
dona fi supraveghea în
deaproape nivelul calita
tiv al acestor programe. 
Din punct de vedere for
mal forurile tutelare din 
sectorul muzicii ușoare au 
făcut deci primul pas 
pentru ca serile miilor de 
turiști veniți să-și petrea
că concediul pe malul 
mării, să se poată desfă
șura într-un climat de 
bună dispoziție și hun 
gust. Mai mult decît atît, 
înainte de deschiderea se
zonului au avut loc din 
inițiativa și sub controlul 
acelorași foruri tutelare, 
examenele de atestat pen
tru formațiile și soliștii de 
muzică ușoară care tre
buiau să reprezinte în 
fapt un bilanț al forțelor 
artistice din acest dome
niu și, mai ales, al nive^- 
lului lor calitativ. Se pare

în aceeași zi și în același orășel (Bistrița) 
una de comitetul U.T.C. și alta de către 
școala sanitară. Organizatorii au contat pe 
același vînător — pardon... aceeași orches
tră. Rezultatul : nu s-a mai dansat deloc.

„coco,
PAPAGALUL".

Nu pierdeți această ocazie
„C----• ______r._
central 'orașului Buzău, modernizat și în
frumusețat dar în care lipsa de gust mai 

materializată și prin bas- 
indispensabili și articole 

pentru nunți aliniate 
de pe strada Cuza

...vă ghicește 
tul d-acușica, 
zentul ce-o să fie și 
viitorul care-a fost".

.. _____ _____J unică I Pe
„Coco" îl găsiți cocoțat pe flașnetă în plin

fi— *
poate fi întflnitâ 
male, broboade, __
dubioase de podoabă 
pe ușile magazinelor 
Vodă.

trecu-
pre-

ANGAJAMENTUL Permiteți-ne să vă 
felicităm pentru ori-

SOFERULUI finalitatea cu care 
circulați în fiecare 

seară pe rata Sinaia—Cîmpina. Și, deoare
ce știm că vă amuză grozav faptul că unii 
călători de pe acest traseu rămîn în stație 
pentru câ dv uitați să opriți mașina, vă a-

OGLINDA

SATULUI
La Sâcelu, în raionul Gilort, 

comună din care poți privi cu 
emoție zigzagurile albastre ale 
culmilor din munții Paring, 
profesorul de istorie ne-a in
vitat să vizităm și muzeul et
nografic al școlii. Organi
zat deocamdată numai in 
două încăperi ale unei 
vechi cule oltenești mu
zeul ne-a surprins prin bogă
ția de exponate, cit și prin e- 
fortul nooil al făuritorilor lui 
de a-l așeza pe baze științifice, 
de a-i fixa direcții de dezvol
tare în viitor. Colecțiile de o- 
biecte: catrințe oltenești, de 
lină și de bumbac; brîie de 
lină, albumul de cusături 
vechi — ne păstrează vii încă, 
în „toiege", „piezuri", „piepți" 
și „altițe" lumina sacră a su
fletului celor ce s-au petrecut 
prin aceste locuri, năzuința și 
împlinirea lor în frumos, pri
ceperea, talentul și hărnicia 
lor.

Există în acest muzeu rotund 
ca un cuib de pasăre, un cos
tum ungurenesc, de o deo
sebită frumusețe. Lucrat cu 
arnici negru ca pana corbului 
pe pînza amintind prospețimile 
zăpezilor alpine, portul acesta 
femeiesc este de o eleganță și 
de un bun gust de mare ele
vație. L-a dăruit muzeului 
Marița Tomoială, locuitoarea 
satului în vîrstă de 79 de ani.

Vorbele acestea simple și 
generoase ne-au adus în minte 
alte vorbe asemănătoare din- 
tr-o scrisoare mai de demult a 
silvicultorului român Marin 
Drăcea, cunoscută nouă prin 
învățătorul Stancu Nedea, 
dintr-o comună din cîmpia 
Burnazului Om al științelor 
exacte, profesorul era și un 
mare umanist. „Cunoașterea 
vieții strămoșilor noștri, spunea 
el, a vieții din trecut, dintr-un 
sat sau dintr-o grupă de sate, 
dintr-un anumit ținut, este și

o datant pentru fiecare dmtre 
noi și ne poc*.e fi și ds un 
mare foloe. Este o datone ven- 
tru un om să știe de unde te 
trage, cum au trăit strămoșii 
săi. Este adeseori foarte iis- 
tristâtor să constgți că foarte 
mulți oameni nu știu aproape 
nimic chiar despre cei oare 
le-au dat viața, necum de stră
moșii mai depărtați. De a- 
semenea sintem datori ți este 
foarte folositor să cunoaștem 
viața tuturor acelora care au 
trăit împreună cu strămoșii 
noștri, cu viața satului, a 
ținutului yi neamului întreg. 
Asemenea cunoștințe ne fac să 
înțelegem mai bine, să jude
căm mai drept viața".

Muzeul etnografic din Să- 
celu ni se pare că răspunde cu 
generozitate unor asemenea 
gînduri.

Dar cine sînt organizatorii 
acestui muzeu ? Sînt pionierii 
și școlarii de la cercul „priete
nii muzeului” din școala gene
rală de aici. Conducătorul lor 
științific : tînărul profesor de 
istorie Dumitru Priescu, toto
dată și comandant de pio
nieri. împreună cu copiii a 
colecționat obiectele din mu
zeu, împreună cu ei a orga
nizat colecțiile, împreună îsi 
fac planurile de viitor. Clna- 
va, un alt profesor tînăr ni se 
plîngea într-un sat: „ce ac
tivitate științifică poți duce 
aici ? N-ai nici cu ce să-ți 
omori timpul...". Precum se 
vede, vinovat pentru aceasta 
nu era locul...

Și nu știm dacă înființarea 
unor asemenea muzee ale șco
lilor, adevărate nuclee ale u- 
nor viitoare muzee comunale 
n-ar trebui să devină o prac
tică din ce în ce mai răspîn- 
dită în satele și comunele pa
triei noastre.

PETRE GHELMEZ

CONSTANȚA (de 
la corespondentul 
nostru/.

în saloanele de la 
parterul barului Me
lodia din Mamaia s.-a 
deschis de cunnd o
expoziție de maxima- 
filie. Organizată în

ÎNSEMNĂRI

STA GI UN E ESTIVAL Ă
însd că in acest domeniu 
primul pas a fost și ulti
mul. O dovedesc de altfel 
și nemulțumirile cu care 
amatorii de dans părăsesc 
ringurile, publicul renun
ță la distracțiile unei 
nopți de bar, iar rentabi
litatea restaurantelor su
feră fluctuații simțitoa
re. Și poate că nu 
este vorba aici de a 
discuta atît faptul că un 
anume cintăreț a cîntat 
într-o seară sub valoarea 
tS obișnuită sau că o

al celor care se ocupă de 
controlul și supravegherea 
lor.

ORCHESTRELE ÎN 
„MORIȘCA" 

NECICLISTA
Semnificativ în acest 

sens este cazul restauran
tului „Pelican" pe la care 
s-au perindat de la în
ceputul sezonului vreo 
3—4 formații repartizate 
de către Biroul muzical, 
formații a căror incompe
tență intr-ale muzicii u-

lor nehotărîre de a-și ale
ge ce și cum să cînte. Nu 
avem desigur nimic îm
potriva zecilor de forma
ții care răsar de la o zi la 
alta în rîndurile instru
mentiștilor de muzică u- 
șoară și care pînă hi urmă 
rihnîn aici, la coadă, dar 
credem că în angajarea și 
atestarea lor ca formații 
profesioniste principalul 
criteriu trebuie să fie ni
velul calitativ la care se 
prezintă aceste formații. 
Ei nu pot astfel convinge

că s-au întîlnit într-o or
chestră pentru prima oară 
și în orice caz de-abia ă- 
cum învață să cînte. Dis
cutabilă este aici și pozi
ția celor care au dispus 
de repartizarea orchestrei 
pe litoral. Regulamentul 
prevede ca la atestarea u- 
nei formații de muzică u- 
șoară ea trebuie să pre
zinte 
baza

Dacă

un repertoriu pe 
căruia Biroul mu- 
fixează repertoriul 

bază al formației, 
acest repertoriu exis-

RISCURILE 
COLARORARII

CU „NECUNOSCUT?
dansatoare nu și-a 
la un moment dat 
în ritmul întregului 
samblu (deși poate 
aceste aspecte ar 
să facă subiectul 
alte rînduri), cît de fap
tul de a pune în discuție 
mentalitatea care există 
pe de o parte în rîndul 
celor deplasați pe litoral 
pentru a susține în cele 
mai bune condiții pro
gramele unor baruri și 
restaurante și, pe de altă 
părte, de stilul de muncă

găsit 
pasul 

an
că fi 

trebui
unor

șoare a determinat situa
ția unor veșnice mutații 
pînă cînd, în sfîrșit, ace
lași Birou muzical a feri
cit restaurantul cu o for
mație cam dubioasă, fă*ă 
nume dar care și-a cîști- 
gat în scurtă Vreme un 
faimos „renume". Patru- 
cinci băieți, numărul lor 
variind pare-se de la o 
seară la alta, cu un as
pect cu totul neglijent se 
luptă eroic în fiecare sea
ră cu o stație de amplifi
care stricată și Cu propria

pe amatorii de dans să 
aibă curajul de a ieși pe 
ring iar dacă îl au totuși, 
discuții și pauze intermi
nabile întrerup cele două- 
trei minute de „muzică 
de dans" timp în care 
oamenii stau pe ring ți 
așteaptă ca „artiștii" să 
se hotărască în sfîrșit asu
pra unei noi bucăți. Dar 
poate că pauzele își au 
totuși justificarea lor. 
Pentru că de fiecare dată 
atunci cînd cîntă împreu
nă băieții lasă impresia

ducem la cunoștință o întîmplare teribil de 
hazlie. în seara de 26 VII a.c», în Comar
nic la stația „Cismărie", aștepta o persoa
nă cu un copil în brațe. Vroia să meargă 
la Breaza iar dv. conduceați ultima cursă 
a zilei. Firește n-ați oprit în stație. Ei bine, 
asta o să vă amuze copios, persoana res
pectivă a mers pe fos pînă la Breaza cu 
copilul în brațe. Să mori de rfs, nu-i așa ?... 
Ce ziceți, tovarășe director al I.T.C.-ului 

t Cîmpina) ?(întreprinderea de transport___r__ _
Amuzați-l pe tovarășul șofer cu o mus
trare...

Ne roagă corespon-
FELICITARE.. ^1 »c.tru u tn>ns- 

mi tem tovarășului Ion 
Pașca din Pitești o 

felicitare. în magazinul al cărui gestionar 
este, cineva a uitat un plic cu 200 lei. Tov. 
Pașca l-a înapoiat chiar în ziua aceea pă
gubașei, o pensionari în vîrstă, a cărei a- 
dresă a găsit-o după îndelungată căutare.

(Rubrica a fort realizată de A. T. TOMA 
după scrisorile corespondenților voluntari : 
Avram Gh„ Szorenvi N\ Deșliu Al., Pre- 
descu Cemescu Dane, Cleopatra Bar- 
băroșie).

ABSENȚE MOTIVATE 
FĂRĂ MOTIV

tă ce rost mai au atunci 
ezitările din fiecare seară. 
Sau, dacă, dimpotrivă, re
pertoriul nu există, pe ce 
bază s-a făcut atunci a- 
testarea formației ? Sînt 
întrebări la care se aș
teaptă totuși un răspuns.

Cu atît mai mult cu cît 
cazul restaurantului „Pe
lican" nu este unicul. La 
barul „Perla" situația este 
aproape similară. De cu
rmă au fost repartizați 
aici „Sideralii" o forma
ție de care n-a prea Auzit 
nimeni. Timp de pătru 
zile, cît au cîntat Aici, 
„Sideralii" au adus la 
„Perla" o scădere a bene
ficiilor la jumătate. Acum 
la „Perlă" cîntă o altă 
formație, din Arad, cu 
care ocazie se cîntă puțin 
fi se stă mult de unde 
inevitabil vom ajunge la 
încă o formație de aceeași 
calitate.

La „Perla" există huJ 
un program de bar pe 

\re cîteva afișe deloc a- 
tractive îl recomandă fără 
prea multă căldură și cu 
destule zile întârziere. Un 
program de bar adică: 
un corp de balet compus 
din cinci dansatoare care 
lipsesc pe rînd și care în 
loc de balet fac gimnas
tică de înviorare, un ilu
zionist italian cu numere 
neatractive în program, 
un cuplu de excentrici 
muzicali care fac un nu
măr cu totul anost și cu

totul amuzictd și, în sfîr
șit, o solistă de muzica u- 
șoară, Anca Agemolu.

Se părea după afiș că 
ar mai fi trebuit să fie la 
barul „Perla" și numere 
de balet dar, lipsind m 
seara aceea solista, plăce
rea ne-a fost amînată.

Cum sînt explicate însă 
aceste absențe mai ales 
atunci cînd întreg progra
mul este atît de sărăcă
cios ? Ni s-a comunicat 
că un simplu telefon al 
dansatoarei a fost dea- 
juns pentru a motiva ab
sența și în afara unor vagi 
nemulțumiri care, oricum, 
trec repede nu se vor lua 
și alte măsuri. Nu e cam 
puțin ? Practica aceasta 
a unor cîntăreți sau dan
satori de a absenta mei 
puțin motivat este dealtfel 
binecunoscută la Mamaia. 
Și nu o dată am constat 
că disparițiile misterioa
se de o seară-două nu fac 
decît să strice armonia 
unor ansambluri de balet 
și așa destul de deficitare. 
Deficitare, pentru că co
regrafia lor plutește cu 
foarte puține excepții (și 
corpul de balet al baru
lui „Melodia" este una 
din acestea), între medio
critate și șablonism. Oare 
maeștrii de balet ai tea
trelor noastre de estradă 
nu ar fi putut asigura un 
nivel mai ridicat la acest 
capitol ? De prea puține 
ori numele lor figurează 
pe afișele programelor de 
baruri deși în primul rînd 
la ei ar fi trebuit să ape
leze Biroul muzical.

ANGAJAȚI CARE 
ANGAJEAZĂ

UN MAGNETOFON

Un control măi atent 
ar trebui să se exercite și 
asupra orchestrei lui N. 
Popescu care cîntă aici. 
Cîntă, este un fel de a 
zice, pentru că mai mult 
decît orchestra, la „Melo-± 
dia" cîntă un magneto
fon O asemenea practi
că este în orice caz inad
misibilă mai ales la un 
bar la care prețul biletu
lui este destul de ridicat.

Intr-un cadru cu totul 
neadecvat, aglomerat pes
te măsură la barul „Ber
lin" cîntă, „pentru dum
neavoastră" formația en
gleză „The Guys" » in
strumentiști care știu si 
dea programului un ritm 
antrenant așa cum îi stă 
bine unui program de 
bat. Dat programul lor 
care ilustrează „arta nea
gră" ca și dansatorii și 
dansurile nu sînt decît 
niște simulacre de dan
suri africane.

EDUARD
CONST ANTINESCU '

Expoziție de
cadrul manifestărilor 
prilejuite de anul tu
ristic internațional, 
expoziția — prima de 
acest gen, deschisă pe

maxlmaiilic
litoral — oferă colec
ționarilor din cîteva 
mari orașe ale țării, 
(Constanța, București, 
Tg. Mureș etc) posi

bilitatea să expună 
peste 800 de ilustrate 
sistematizate pe teme: 
Floră și faună, sport, 
turism, cosmonautică, 
arte plastice etc. Ex
poziția va fi deschisă 
în tot cursul lunii 
august

24 ORE în Muzeul de istorie a ora
șului Satu Mare

CETĂȚEAN AL ORAȘULUI TURDA
(Urmare din pag. J) 

la IA.L. unde publicul este 
primit între orele 10—15 sau 
13—15 (la fel ca la toate ce
lelalte instituții publice ale 0- 
rașului). După cum se vede, 
pînă ocvm nu s-a gîndit ni
meni în Turda că aceasta a- 
duce prejudicii producției, că 
cetățenii sînf siliți să lipsească 
ore întregi de la muncă pen
tru rezolvarea unor probleme 
personale în timp ce lucrurile 
se puteau rezolva foarte sim
plu corelînd orele de audien
țe fi lucru cu publicul ale in
stituțiilor cu noul program de 
muncă al celorlalte întreprin
deri.

Prin centrul Turdei trece 
șoseaua internațională Europa 
16 De ori unde ai veni însă, 
intri într-o Tur dă anonimă, 
drapată numai de reclame 
care te îndeamnă să mănînci 
ciocolată, asigurat fiind la 
A.D.A.S- La fiecare 2 minute 
trece prin Turda un vehicol 
cu excursioniști. Nimic nu-l 
îmbie pe turist însă să po
posească in Turda, să-i cu
noască istoria și vestigiile e- 
roice, să viziteze monumente
le cheie ale Turdei sau mu
zeul local. Parcă știindu-se 
lipsit de popularizare, mu
zeul își permite să fie 
neglijent. Iată ce notase
ră in ziua aceea clțivo

vizitatori în oartea de impre
sii : „Propunem colectivului 
să se ocupe mai îndeaproape 
de colecții și să-i adauge al
tele, mai interesante. Nu e 
frumos ca în muzeu si existe 
vitrine goale, doar cu etiche
te. La prima noastră trecere 
prin Turda vom reveni la 
muzeu pentru a vedea cum 
arată, semnează: Hațegan, 
Ileana Drăgan, Albert Su
tana, Ilie Șerban, Rudolf 
Lăcitu, Nicolae și Eva Lă- 
cătușu. Trei cuvinte înscriu 
aceeași observație foarte la
conic. „Lipsă de organizare". 
Semnează Valentin Olteanu, 
Ion Popa, Lenuța Rusu. (Cine 
trece pe la muzeu poate să 
vadă și regretele subsemnatu
lui așternute în cartea de 
Impresii sub semnătura : Un 
cetățean al Turdei pentru 24 
de ore).

Mă plimb în continuare pe 
șoseaua E 16, în plin centrul 
Turdei. Lîngă catedrală, o 
plăcuță indică loc de parcare 
pentru turisme. Pe platoul 
vast, asfaltat, paichează insă 
găini, rațe, gîște. Producătorii 
particulari au invadat locul de 
parcare, tiansformîndu-l într-o 
piață murdară deși piața ora
șului, destul de încăpătoare și 
bine întreținută, se află la o 
distanță de numai 200 metri. 
Mă abat de lo șosea și pără
sesc străduțele din spatele

pîeții ambulante fi descopăr 
guri de canal astupate, pe 
deasupra cărora curg pîrîiașe 
devenite afluenți necunoscuți 
ai Arieșului. Și cînd te gîn- 
dești că la muzeul orașului 
afli că Potaissa are canalizare 
și apeducte încă de acum 
două milenii /

Cetățenii Turdei sînt socia
bili, deci și eu. Discut cu 
cîțiva tineri, la o cafea — 
lntr-o frumoasă și elegantă 
cofetărie — despre necazurile 
lor cetățenești.

„Tineretul este neglilat în 
Turda, deși el reprezintă o 
mare parte a populației ora
șului fi îfi aduce o mare con
tribuție la viața sa economică 
— spune llie Cantor, de la 
„Turdeana". După-amiezile 
nu avem ce face. Ștrandul e 
mic în timp ce în apropierea 
orașului sînt 7 lacuri neame
najate. Avem în oraș o sin
gură florărie cu vitrinele mai 
mult goale. Cînd m-am căsă
torit a trebuit să merg la 
Cluj să cumpăr tradiționalul 
buchet de nuntă. Nu avem 
săli în care să putem organi
za seri de dans. Era una la 
„Cimentul" dar acum nu se 
mal țin acolo decît ședințe,

ca și în sala de la „Sticla".
Pe vechiul teren de sport 

s-a extins o întreprindere. 
Dacă vrem să facem sport 
trebuie să mergem 4 km în 
afara orașului, în comuna 
„Mlhai Viteazul" — spune 
Ranga Simion, de la „Unirea".

„Toate întreprinderile din 
oraș își încep și termină pro
gramul de muncă la aceleași 
ore Acest lucru creează muri 
dificultăți transportului în co
mun — c de părere Vanca 
Vaier".

„Pe rîul Arieș s-ar putea 
organiza o excelentă bază 
sportivă nautică" (Florica Ion, 
Șantierul de construcții 904).

în ultimele 2 ore ale sta
giului de cetățean al Turdei, 
am întreprins o anchetă pe 
străzile orașului, solicitând 
unui mare număr d-e ti
neri răspunsuri la următoarea 
întrebare ■ „Care sînt cele 3 
defecțiuni pe care le obiec
tați orașului în care locuiți P“ 
Făcînd statistica răspunsuri
lor, iată valoarea lor în pro
cente : 40 la sută din obiec- 
țiunile tinerilor se refereau la 
proasta organizare a rețelei 
comerciale și piața particulară 
de legume șl fructe care este

scumpă în raport cu prețurile 
de stat; 30 la sută din re
proșuri se adresează trans
portului în comun și proastei 
organizări a petrecerii timpu
lui liber al cetățeanului. Cite 
10 procente au obținut mo
notonia orașului, aspectul 
neîngrijit al străzilor și praful 
poluat de coșurile fabricii de 
ciment.

După scurgerea celor 24 ore 
de cetățean benevol am pă
răsit Turda pe aglomerata șo
sea E 16. N-am apucat să ies 
bine dm oraș cînd mașina în 
care mă aflam a început să 
salte, aruncată în aer de o 
putere nevăzută, de parca 
m-aș fi aflat la „Luna-park", 
în celebrele atracții „montag- 
ne-russes". în plin an turistic 
internațional, cu traficul său 
rutier intens, districtul clujean 
al șoselelor a lăsat în paragi
nă o porțiune de peste 300 m 
drum, neasfdltat, presărat cu 
gropi și pietre colțuroase. Mă 
rog, eu: în calitate de turdean 
pasager și denaturat (după 
cum s-a văzut, reportajul cu
prinde suficiente date critice) 
îmi meritam soarta. Dar ce 
vină au ceilalți P Ce vină au 
turiștii ale căror mașini intră 
în Turda cîte una la fiecare 
două minute, de la răsăritul 
Și pînă la apusul soarelui ?
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Fără a exagera se poate 
spune că în aceste zile E 15, 
cu cei 266 km ai săi, legînd 
Bucureștiul de Constanța, 
este drumul european, cu cel 
mai mare trafic din cîte ne 
străbat tara. Pentru a fi 
punctuali la întîlnirea de 
duminică cu soarele și apa 
mării, la patru dimineața, la 
volanul mașinii am demarat 
pe E 15.

Cu toată ora matinală cir
culația este extrem de in
tensă. Aproape intr-un sin
gur sens — spre MARE.

De la Movilița, coloanei i 
se adaugă turiști străini ră
mași peste noapte în corturi 
de o parte și de alta o șose
lei. Necesitatea unor campin
guri este evidentă. Panouri 
mari ne anunță că la Costi- 
nești ne așteaptă un cam
ping. Mersi. Dar pînă acolo ?

Din păcate, la amenajarea 
campingurilor s-a pornit de 
la un singur considerent —- 
peisajul. Oare cei în răspun
derea cărora cade amenaja
rea campingurilor nu s-au 
gîndit că turistul român, ori 
străin, venit cu automobilul 
după ce și-a petrecut o zi îri 
Capitală și dorind să meargă 
la mare va căuta un loc de 
odihnă la ieșirea din oraș ?

Călătoria este plăcută. Bă
răganul, în ceasul dinaintea 
zorilor, e de un farmec deo
sebit. Alergăm în întimpina- 
rea lui. Poate că viitoarele 
ghiduri turistice ca și indi
catoarele vor nota această 
șosea cu numele ei adevă
rat : DRUMUL SOARELUI.

Trecerea prin Slobozia ne 
readuce însă cu picioarele 
pe pămînt. Mai exact spus cu 
capul în plafoanele autotu
rismelor. Reducem viteza sub 
10 km la oră. Privim mașina 
celui din față. Parcă e o bar
că svîrlită de valurile mării, 
în oglindă privim fața omu
lui de la volanul mașinii din 
spate. încordat, încearcă, ca 
și noi ceilalți, să evite gro
pile. Imposibil. La ieșire din 
oraș, cînd ajungem din nou 
pe asfaltul șoselii, aproape 
toți opresc mașinile pentru a 
verifica arcurile, suspensia... 
Oare pe edilii locului nu-i 
verifică nimeni pentru fap
tul că nu-și fac datoria, pen
tru întreținerea unei porțiuni 
de șosea internațională ?

Original mod de a intra In 
amintirea turiștilor au ales 
edilii orașului !

Soarele s-a înăltat mult 
deasupra orizontului. E 
cald. Gîndul aleargă la 
Clipa de desfătare cînd 
apa mării ne va cuprinde 
trupurile. Automobilul rămî- 
ne însă în urma gîndului, a 
dorinței. încercăm să găsim 
în peisajul înconjurător și 
alte funcții turistice de cit 
cele de frumos. La Manasia, 
la Sf. Gheorghe, la Perieți și 
Horia, în atîtea și atîtea 
locuri trecem pe lîngă vii și 
livezi. Scrutînd cu privirea 
cîmpul te întrebi : oamenii 
de pe aici n-au semănat pe
peni ? Cit de bună ar fi o 
piersică sau o felie rece de 
pepene ! S-au copt și strugu
rii de masă. De ce, dacă din 
proprie inițiativă nu o fac, 
cooperativele agricole nu sînt 
îndrumate să scoată spre 
vînzare, acolo, în marginea 
șoselii, în capul bostanei, al 
livezii sau al viei, fructe 
proaspete ? E oare normal ca 
trecînd prin patria fructelor 
turistul să nu poată consuma 
fructe decît procurîndu-le 
din piețele și magazinele o- 
rașelor ? Nu e greu de ima
ginat — credem — un popas 
în marginea bostanei, desfă- 
cînd pe un butuc, un pepene 
zemos, dulce și roșu ca focul.

In acest sens așteptăm ini
țiativele concrete ale uniu
nilor raionale ale cooperati
velor agricole Urziceni, Slo
bozia, Fetești, Hîrșova și 
Medgidia.

ION ȘERBU
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Ministrul afacerilor externe âi 
Iranului, Ardeshir Zahedi, și 
persoanele oficiale care îl înso
țesc au depus marți dimineața 
o coroană de flori la Monumen
tul Eroilor pentru Libertatea 
Poporului și a Patriei, pentru so
cialism.

★
Marți dimineața Ardeshir Za

hedi, ministrul afacerilor externe 
al Iranului a făcut o vizită pro
tocolară, ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă cordială, 
tenească.

desfășurat 
prie-

★
In cursul dimineții la 

terul Afacerilor Externe 
publicii Socialiste România au 
început convorbirile oficiale în-

MiniS- 
fd Re-

Plecare? președintelui
a O.N.U., A.

Președintele celei de-a 21-a se
siuni a Adunării generale a 
O.N.U., A. R. Pazhwak, care ne-a 
vizitat țara în cilitate de oaspe
te al ministrului afacerilor exter
ne, Comeliu Mănescu, a părăsit 
marți dimineața Capitala.

în cursul șederii în România, 
A. R. Pazhwak a fost primit de 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., Ioij 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, și a 
avut convorbiri cu ministrul afa
cerilor externe, Comeliu Mănescu.

----- •-----
A apărut

„LUPTA DE CLASĂ"
organ teoretie și politic 
al Comitetului Central 

Partidului Comunist Român
Seria a V-a anul XLVII 1967

SUMAR
• EDITORIAL : Glorioasa a- 

niversare a eliberării patriei ;
• ION CUPȘA : Măiăști, Mără-
șești, OitU2 — expresie a erois
mului poporului român ; • S.
NICA-SÎRBEȘTI, GH. MlR- 
ZAC : Gospodărirea cit mai bu
nă a fondurilor de acumulare 
în cooperativele agricole de 
producție ; • T. ROȘU : Un im
bold creator. 90 de ani de la a- 
pariția cărții lui Engels „Anti
Duhring" ; • G. ZANE ; „Capi
talul" și relațiile agrare din 
Principatele Române ; • COR
NEL POPA : Gnoseologia mar
xistă și cercetarea științifică 
contemporană.

Sociologie
• IONESCU CONSTANTIN : 

Bugetul de timp al muncitori
lor.

Dezbateri cu privire la 
dezvoltarea 

învățămîntului superior
• EUGEN A. PORA : Pregă

tirea biologilor ; • D. BERCIU, 
GH. CAZAN : Studiul istoriei 
în universități.

Documentar
• AL. PUIU, O. CIULEA : 

Comerțul exterior al României.
Cartea de artă

• DAN GRIGORESCU : „în
cercări critice" de Fr. Sira to;
• OCTAVIAN BARBOSA : -E- 
seuri și cronici plastice" de O. 
W. Cisek.

al

tre Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al României și 
Ardeshir Zahedi, ministrul afa
cerilor externe al Iranului.

La convorbiri iau parte din 
partea română Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Pavel Silard, ambasado
rul României la Teheran, Ștefan 
Cleja, ambasador, director în 
M.A.E. și Nicolae Șipoș, direc
tor adjunct în M.A.E.

Din partea iraniană participă 
Mohammad Reza Amir-Tey- 
mour, subsecretar de stat pentru 
afacerile politice, Soltan H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranului 
la București, Mohammad Hassan 
Pouyani, director în Ministerul 
Afacerilor Externe al Iranului, 
Shapour Bahrami, directorul se- , 
cretăriatului ministrului afaceri
lor externe.

O delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de to
varășul Nicolae Stoian, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., a ple-

cat la Moscova pentru a lua par
te la un simpozion internațional 
consacrat celei de-a 50-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

I Meci atletic feminin România-Olanda

Adunării Generale
R. Pazhwak
Oaspetele a vizitat litoralul Mării 
Negre și a conferențiat în fața 
membrilor Asociației de Drept 
Internațional și Relații Interna
ționale.

(Agerpres)

... ... ::

De curînd, s-a deschis la Mogoșoaia restaurantul „La hanul cu 
prepeleac".

--

PE ZECI (Urmare din pag. I)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DE BICICLETE
CU ROTILE9

CA SOARELE
Inițiativa Comitetului re

gional Iași al U.T.C. de a or
ganiza cu tinerii din raioane
le Vaslui, Hîrlău și Pașcani 
o excursie pe biciclete în dul
ce tîrgul leșului a fost pri
mită cu... roțile gata de a in
tra în viteză. Așa ceva era, 
de altfel, și dorit de tineri ; 
antrenamentele erau deja fă
cute în fiecare ’ *
e să mergi pe 
servici sau la 
este să vii pînă 
a fost primită 
interes. Și ceea ce spuneau 
unit la întîmplare, că cine 
are două roti poate vedea 
lașul în 4 ore. a devenit pro
verb și pentru cei aflați 
pînă la 100 kilometri depăr
tare.

Sîmbătă, 12 august. 
13,00. Aproape 400 de 
invitați de organizațiile 
U.T.C. au început să verifi
ce proverbul pornind în 
grupuri din Pașcani. Hîrlău 
și Vaslui, veseli pe biciclete
le lor cu roțile ca soarele. în 
jurul orei 16.00 pășcănenii 
au fort primiți de tinerii 
Tîrgului Frumos. Cu flori 
și muzică, ei au trăit emoția 
întHniri: cu cei care veneau 
dinspre Hîrlău. Frumoase-s

zi ; dar una 
bicicletă la 
cîmp și alta 
la Iași. Ideea 

cu deosebit

orele 
tineri

cunoștințele și mai ales a- 
tunci cînd le faci din șa. cu 
gindul ademenitor că vei 
străbate drumul, ce se în
tinde în față, împreună. Vas
luienii. învingînd pripoare- 
le, s-au simțit, în sfîrșit. răs
plătiți în deal, la Repedea, 
cu înfățișarea unul Iași de 
basm, altul parcă decît ace
la pe care îl vezi venind din 
tren. în faptul serii, o în- 
tîlnire între toți bicicliștii și 
tinerii ieșeni sub teiul lui 
Eminescu. Poezia și acordu
rile de fanfară au contopit 
pentru aproape o oră atmo
sfera altor vremuri cu pulsul 
tineretului, demonstrînd că 
sportului îi șade bine și cu 
aureola romantică.

Dimineața zilei de dumini
că a fost consacrată cunoș
tinței cu zona industrială a 
lașului șl cu valorile muzee
lor ieșene. Spre amiază, ro
țile ca soarele ale zecilor de 
biciclete au început să se 
învîrtă din nou spre locul 
de unde au răsărit, lăsîn- 
du-ne cu certitudinea că o 
asemenea inițiativă cu miez 
incandescent și tineresc nu 
va apune.

tică. și transplantată pe 
unul din dealurile Băii 
Mari biserica impune 
prin caracterul ei de u- 
nicat, de mostră rară 
a virtuozității meșterilor 
în lemn. Ea este de 
tipul celei aduse în Mu
zeul satului din Bucu
rești, dar cu cîteva de
talii arhitectonice care o 
fac mai valoroasă : pe 
cornișa turlei sînt dis
puse patru turnulețe, fie
care cu cerdac propriu. 
Ca la majoritatea aces
tor construcții, cuiele nu 
sînt folosite decît pentru 
fixarea șindrilei pe aco
periș. Deși calitățile ei 
de monument arhitecto
nic sînt evidente, de 
conservarea ei se pare 
că nu se îngrijește ni
meni. Mai multe din 
scîndurile construcției 
au fost smulse iar cer
dacul principal al turlei 
e folosit ca tribună ad- 
hoc pentru vizionarea

ION CRIBIAC

Noul aparat românesc de citit 
microfilme

Competiția inter
națională de ciclism 
„Circuitul juniorilor" 
a continuat ieri la 
Constanța cu desfă
șurarea probei de 30 
km contracronometru 
individual. Victoria 
a revenit lui C. Tu- 
doran (Tînărul Me
talurgist Brăila), care 
a realizat timpul de 
43’44”. El a fost ur
mat de I. Nagy (Un
garia) — 43’58” și 
B. Hocke (R. D. 
Germană) — 44’55”. 
în clasamentul gene
ral conduce C. Tu- 
doran cu 3h06’23” 
urmat la 14” de 
Nagy. Astăzi are loc 
o probă de 50 km 
care se va disputa 
pe circuit pe străzile 
orașului Constanța.

• La 20 august 
va avea loc la Gro
ningen meciul atle
tic feminin dintre se
lecționatele Olandei 
și României. în ve
derea acestui meci 
federația olandeză a

alcătuit următoarea 
formație: 100 m și 
200 m Hennipman, 
Van de Berg ; 400 m 
Louer Hinten, Jan
sen ; 800 m Gom- 
mers, Wonderen ; 80 
m garduri Slooten, 
Sterk; înălțime Kruk,

Thomas ; lungime 
Bakker, Mombers j 
disc Bruin, Giessen; 
greutate Noordunn, 
Wissenburg; suliță 
Versterre, Bruin; 
4x100 m Van de 
Berg, Bakkerman, 
Hennipman și Sterk.

Cupa campionilor europeni la

• La Hamburg a 
avut loc tragerea la 
sorți a meciurilor 
primului tur din ca
drul noii ediții a 
„Cupei campionilor 
europeni", la tenis 
de masă.

La masculin, în 
primul tur, se vor în- 
tîlni : Spojna Varșo
via — T.T.C. Stras- 
senbahn Viena ; Lo
komotiv Leipzig 
Royal JS tan d______ ard
Liege ; Redboys Dif-

ferdange (Luxem
burg) — Slavia Pra- 
ga; B.T.K. Solves- 
borgs (Suedia) — 
L.T.T.V. Scylla (O- 
landa) ; Post Augs
burg (R. F. a Ger
maniei) — F. C. U- 
nion Paris ; Spartak 
Plovdiv — Olimpia 
Liubliana.

în competiția fe
minină, în primul tur 
vor juca : Rapid Ge
neva — Spartak 
Plevna ; Polizei Vie-

tenis de masă

na — B.S.G. Berlin j 
S.T.K. Novi Sad — 
A. C. Boulogne Bil- 
lancourt. Formația 
română Voința Bucu
rești are ca adversa
ră echipa belgiană 
La Palette Bruxelles.

Sînt calificate 
direct în turul II al 
competiției echipele 
C.S.M. Cluj, Vasutas 
Budapesta (la mascu
lin), Progresul Bucu
rești și Sparta Pra
ga (la feminin).

F 0 T B A L
• A început noua• A început noua ediție a 

campionatului de fotbal al Ce
hoslovaciei. în etapa inaugurală 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : V.S.S. Kosice — Sparta 
Praga 4—1; Jednota Trencin —

Inter Bratislava 8—1; Slavia 
Praga — Lokomotiv Kosice 
3—1; Dukla Praga — Union 
Teplice 1—0 ; Slovan Bratisla
va — Spartak Tmâva 2—0.

meciurilor de fotbal de 
vizavi. Pot fi văzuți in 
acest cerdac tineri fu- 
mind, lucru ce primej
duiește întreaga con
strucție din lemn. Se 
pare că monumentul se 
află in custodia cuiva,

Biserica aceasta din lemn 
poate deveni punct turis
tic, fiind așezată avanta
jos. Ea ar putea fi chiar 
punctul de plecare al u- 
nui eventual mic muzeu 
etnografic maramure
șean, sugestie pe care o

datorie culturală de 
prim rang și U.T.C. poa
te împiedica risipirea ei 
totală. E, deci, nevoie de 
a stabili în custodia cui 
e lăcașul și de trecerea 
urgentă la curățirea 
și restaurarea lui cu a-

SUGERAM
pe o tăbliță din pridvor 
scriind G.A.S. Seini, iar 
pe alt stîlp un număr 3. 
In interior zac gunoaiet 
sticle sparte. O inscrip
ție în limba slavă ce se 
mai păstrează în interior 
ar putea da indicații a- 
supra vechimii construc
ției. Este, evident, o ne
glijență inadmisibilă lă
sarea în părăsire a unei 
construcții reprezentati
ve pentru Istoria, etno
grafia și arta noastră.

dă tot situarea avanta
joasă. Construcția inte
resează nu prin valoarea 
ei religioasă ci prin pri
ceperea excepțională cu 
care se făceau astfel de 
edificii, dovezi ale unei 
arte specific 
Conservarea

românești, 
ei e deci o

jutorul tineretului care 
poate da mina de lu
cru necesară. Inițiativa 
trebuie condusă de oa
meni prtcepuți și pentru 
asta U.T.C. ar trebui să 
apeleze la specialiștii 
angajați în instituțiile 
de artă și cultură, de ni-

vel regional, la cadre di* 
dactice calificate ale în
vățămîntului superior 
din Baia Mare, la mu
zeografi sau etnografi 
locali. Operația de cură
țire și restaurare nu se 
poate desfășura la voia 
întâmplării și asocierea 
acestor cadre e neapărat 
necesară. Rolul organi
zației U.T.C. aici e de a 
mobiliza pe tineri și de 
a stabili raporturile cu 
instituțiile administrati
ve și cele culturale pen
tru repunerea edificiului 
în drepturile sale. Adău
găm că această inițiati
vă nu poate fi pasageră 
și că interesul organiza
ției pentru monumentul 
de care vorbim trebuie 
să fie permanent, per
manență care să fie asi
gurată printr-o custodie 
organizată.
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CINEMA . RADIO • TELEVIZIUNE

AGONIE ȘI EXTAZ
— film pentru ecran panora
mic —

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

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
— cinemascop —
rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,45 ; 19,15 ; 21,30),
Festival (orele 8,30; 11,15;
13.30 ; 16 : 18,30 ; 21).

SĂ-MI FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA ’

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,15).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

— cinemascop —
rulează la București (orele S ;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 : 19 ; 21,15),
Feroviar (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 : 16 : 17,45 ; 21,15), Ex
celsior (orele 9,45 ; 12,15 ; 15 ; 
17,45 ; 20,15). Gloria (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Melodia (orele 8,30 : 11 ; 13,30 ;
18.15 : 18.45 ; 21).

PANTERA NEAGRĂ
— cinemascop —
rulează la Capitol (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21),
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18.30 ; 20,45).

CANALIILE
rulează la Victoria (orele 9 ; 
11.15: 13.30 , 16; 18,30; 20,45), 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 , 18,30 ; 29,45), Modern 
(orele 9.30 , 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.30 ; 21).

OMUL PE CARE-L IUBESC
— cinemascop —
rulează la Lumina (orele 
9,15 ; 11,30 : 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45).

OMICRON
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

CHEMAȚI-L PE MARTIN
rulează la Doina (orele 11,30 ; 
13,45: 16; 18,30; 21).

PROGRAM PENTRU COPII 
rulează la Doina (dimineața, 
orele 9—11).

VULCANUL INTERZIS j ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC nr. 7/1967 ; 
MĂRĂȘEȘT1 1917—1967

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ

— cinemascop —
rulează la înfrățirea (orele 

10; 16; 18,15; 20,30), Cotro- 
cenl (orele 15,30; 18; 20,30).

DOAMNA DE PE ȘINE
— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 8,30 ; 
20,30 în continuare).

PRINTRE VULTURI
— cinemascop —
rulează la Buzeștl (orele 

15,30; 18; 20,30), Crîngași (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

STRĂINA
rulează la Ferentari (orele 
15.30; 18; 20,30).

COMISARUL X
— cinemascop —
rulează la Bucegi (orele 16;
18.15) , Aurora 
10.45 ; 13 : 15,30 ;

HIPERBOLOIDUL
RULUI GARIN

— cinemascop — 
rulează la Unirea (orele 16 ;
18.15) .

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 8.30 ; 
11 : 13.30 ; 16 ; 18.45 ; 21), Fla
mura (orele 9: 12;

17.30; 20,30).
VIATA LA CASTEL

rulează la Flacăra 
15,15 : 18,30 ; 20.45).

FRENCH-CANCAN
rulează la Vitan (orele
18 ; 20,30).

DON GABRIEL
— cinemascop —
rulează la Miorița (orele 14,30).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Miorița (orele 16,30 ; 
18,45 ; 21).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Popular (orele 

10,30; 15,30; 18; 20,30), Vol
ga (orele 15,30; 18; 20,30).

14,30;

(orele

15,30 ;

G R A

(orele 8,30 ; 
18 ; 20,30).

INGINE-

PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează ia Arta (orele 15.30 ; 
18; 20,30). Rahova (orele
15,30 ; 18).

NU SlNT DEMN DE TINE 
rulează la Munca (orele 

16; 18; 20).
LUPOAICA

— cinemascop — 
rulează la Moșilor 
15,30 ; 18).

TIMIDUL 
rulează la Cosmos 

15,30; 18; 20,30).
MAIORUL ȘI MOARTEA

— cinemascop — 
rulează la Viitorul 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PERETELE VRĂJITOARELOR 
rulează la Colentina (orele 
15,45 : 18,15).

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

MIERCURI, 16 august
PROGRAMUL I(orele

(orele

(orele

re

DINI
CĂLĂTORIE FANTASTICA — cinemascop, rulează la Stadio

nul Dinamo (orele 20,15). Festival (orele 19,45).
SĂ-MI FACI MIE UNA CA ASTA ! rulează la Doina (ore

le 20).
PANTERA NEAGRĂ — cinemascop, rulează la Capitol (orele 

20,15). Expoziția Piața Scînteii (orele 20).
COMISARUL X — cinemascop, rulează la Bucegi (orele 20,30). 

Aurora (orele 20).
ZODIA FECIOAREI — cinemascop, rulează la Unirea (orele 

20). Moșilor (orele 20,15).
MARELE RESTAURANT — cinemascop, rulează la Tomis 

(orele 20).
PESCARUL DIN LOUISIANA rulează la Arta (orele 20). Ra

hova (orele 20,15).
UNORA LE PLACE JAZZUL rulează la Lira (orele 20). 
DACII rulează la Vitan (orele 20).

10,30 Concertul nr. 8 în 
minor pentru pian și orchestră, 
de Mendelssohn-Bartholdy. 11,18 
Parada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară. 12,15 Co
ordonate culturale : Cea de-a 
IV-a Expoziție Bienală de artă 
populară. 14,15 De ce ? De un
de ? De cînd ? (emisiune pentru 
școlarii din clasele I—IV). 15,05 
Actualitatea literară : „Poeții 
cîntă țara". 16,30 Dialog cu as
cultătorii. 17,10 Călătorie în 
istoria civilizației (reluarea emi
siunii pentru tinerii ascultători 
din 12 august) „Biblioteci cele
bre". 18,40 Studiul privind dez
voltarea * ‘
rior — Opinii, sugestii, 
nerl. 21,05 Atențiune, 
22,45 Moment poetic ■ 
de imn“.

ele d’Alessandro. 16.15 Sfatul 
medicului : Prevenirea îmbolnă
virii lucrătorilor din industria 
chimică. 17,10 O operă în 30 de 
minute : „Luiza Miller" de Ver
di. 17,40 Memoria pămîntului 
românesc. 350 de ani de la con
struirea Mînăstirii Curtea de 
Argeș. 18,25 Actualitatea cine
matografică : Ediție pentru ci- 
necluburi. 18,40 Suita teatrală 
în stil clasic de Theodor Gri- 
goriu. 21,30 Teatru radiofonic : 
„Marathon pentru un soț“ — 
comedie de Marcel Mithois.

MIERCURI, 16 august

învățămîntului supe- 
propu- 

părinți!. 
— „Țară

PROGRAMUL II
literatură10,30 Bibliotecă de

română : Eugen Barbu — „Șo
seaua Nordului". 10,45 „De la 
lume adunate" — emisiune de 
folclor. 11,10 Matineu de operă : 
„Hansel și Gretel" de Humper
dinck (fragmente). 12,30 ~
limbii române (reluarea emi
siunii din 15 august). 15,00 Mu
zică din operete românești, 15,30 
Teatru serial : „Aurul negru" 
de Cezar Petrescu. 15,50 Șase 
preludii pentru pian de Raffa-

Odă

18,00 Telecronica economică : 
„în ce ritm se ating parametrii 
proiectați ?“ ; 18,30 Emisiune
pentru copii : „Ala-bala“ ; 19,00 
„Almâ-mater". Opinii despre 
dezvoltarea învățămîntului su
perior ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 19,50 Buletin meteorolo
gic. Publicitate ; 20,00 Televa-
canța — Emisiune muzical-dis- 
tractivă ; 20,30 Cabinet medical 
T.V. : „Ce este alergia ? Profila
xie și tratament ; 20,50 „Orașe 
și orașe" : Rîmnicu Vîlcea și 
Buzău ; 21,00 Avanpremieră ;
21,15 Film artistic : „Ceea ce nu 
se uită" : 22,30 Telejurnalul de 
noapte ; 22,45 închiderea emi
siunii.

hri Duminică se încropește 
fragmentar, punctată de ci- 
brețiue trohuiut. așa cum se > 
află aici, toți șaisprezece au 
pornit acum doi ani din 
București ți de atunci pășesc 
neîntrerupt. Un pas se mă
soară in sute de metri și tre
ce abil peste pîraie sau stânci 
ori nesfîrșitul cîmpiilor. Stră
bătând Banatul, au escaladat 
Crișurile, au urcat apoi pe 
dealurile Clujului și au tras 
după ei păienjenișul țle oțel 
al firelor de înaltă tensiune, 
pînă în miezul Bucovinei, 
după care îi așteaptă ascen
siuni pe Ceahlău. Aflam că 
au hotărit să-și scurteze șe
derea aici cu 37 de zile • vor 
termina porțiunea asta de re
țea cu o zi înainte de 23 Au
gust. Preda spune totul egal, 
cu o fermitate ce nu lasă loc 
îndoielii sau probabilităților. 
Șeful, maistrul Marian Gheor
ghiu, a plecat o dată la se
diul trustului ce poartă o ti
tulatură cu neputință de re
dat (prescurtare din circa 
zece litere) și la plecare bă
ieții l-au condus pînă la sta
ție, iar acolo, stnngîndu-și 
mîinile, i-au zis : „Auzi, spu- 
ne-le că terminăm aici pe 
23 August". Din ziua aceea 
trag tare, tronsoanele urcă, și 
se pare că vor reuși să ispră
vească treaba la cota aceasta 
cu cîteva zile mai devreme 
decît și-au propus.

— Cit are cota ? întrebăm.
— Vreo patru sute și ceva, 

zice Duminică, intonația fiind 
centimetrică : adică : mai ni
mic.

— Vira / se aude de sus. 
Vira I N-auzi ?

Altă alunecare se suprapu
ne cercurilor avionului utili
tar și pinza albă a insectici
dului acoperă pentru mo
ment soarele, așezîndu-se ra
zant.

— Cred că am „zburat" 
cu băieții mai mult decît pi
lotul ăsta, zice Duminică. 
4 800 de ore suspendați în

aer, cu toții la un loc, 
reușit să ștrăbatem toată țara.

Stâlpul vibrează la tonuri 
joase, amplificînd mușcătu
rile cheilor franceze pe piu
lițe, rularea cablurilor pe 
scripeți și pașii celor cinci
sprezece pe scară, coborînd. 
Ultima desfășurare a troliu- 
lui ridică balizajul ■: două 
becuri roșii semnalizatoare.

Amurgul aduce țînțari (cu
rios față de altitudine) și 
Gheorghe Paraschiv cere un 
foc de la Florea M. Florea. 
Peste cîteva minute fumează 
toți și Grigore Mitică zice că 
e tîtziu și e timpul de plecat 
acasă. Florea Cristescu se 
uită la ceas, cumva ciudat, 
ridicîndu-și mîneca cu aju
torul bărbiei; obicei de sus, 
cînd te ții cu o mină și tre
buie să faci foarte multe o- 
perații cu cealaltă. Vorbesc 
puțin și utilizează cuvinte 
scurte pînă se „dezmeticesc". 
Seara, la cămin tn sat, ort a- 
casă, turuie ca morile strica
te, drept compensație. „Iar
na — povestește unul — 
dacă deschizi gura sus, iți ( 
scoate vintul măselele.. Spu
nem cu ochii că vrem. Sau 
știm fără să spunem".

Cohorîm coasta. Stâlpii se 
profilează roșiatici, singura
tici pe fundalul unui cer a- 
prins. Drumul e mereu altul, 
nu există cărări, poteci Poți 
s-o iei razna pe oriunde, nu
mai să ajungi mai repede.

„Cablul !a zice brusc Du
minică și toți se opresc, pri- j 
Vind îndărăt. Un fir de pă
ianjen stă întins ca o coardă I 
și este imposibil de imaginat 
că are 55 de milimetri în j 
secțiune. E-n regulă.

Pe urmă pășim iar în sal- < 
turi gigantice, printre ierburi, 1 
și pămîntul parcă vibrează 
sub pașii aceștia. 350 de cen
timetri pe verticală, zilnic, 
se suprapun sutelor de kilo
metri parcurși pe traseul 
înaltelor tensiuni și frec
vențe.
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entarii O Știri însemnări

ZILNIC

Nigeria:
• Comunicate mili

Enugu ?
Evoluția evenimentelor 

din Nigeria se menține în 
cadrul aceleiași incertitu
dini semnalate încă de la 
declanșarea ostilităților 
dintre trupele federale și 
cele ale 
niște.

regiunii secesio-

militare transmi- 
părți angajate în

Comunicatele 
se de cele două ____ ____  _
conflict continuă să se dezmintă 
reciproc. Intr-un comunicat dat 
publicității la Lagos, guvernul 
federal a recunoscut că trupele 
regiunii estice au pătruns în te
ritoriul provinciei de centru vest, 
unde li s-au alăturat importante 
forțe locale. Comunicatul a des- 
mințit însă știrile privind 
ocuparea de către biafrezi a trei 
orașe din regiunea nordică. Pe 
de altă parte se precizează că 
trupele federale înaintează pe 
mai multe fronturi spre Benin, 
capitala regiunii de centru-vest. 
iar toți locuitorii care au rămas 
loiali guvernului central au fost 
chemați să li se alăture.

In același timp, după cum 
menționează agenția U.P.I., con
ducătorul trupelor răsculate din 
regiunea de centru vest, locote
nent colonelul Victor Banjo a 
anunțat luni seara că la Benin a 
fost format un guvern provizoriu 
independent atît față de Lagos 
cît și de Enugu.

In capitala federală au sosit 
luni cu vasul vest-german „Ste- 
inhofft44, aproximativ 1100 de 
persoane din regiunea de centru- 
vest. Printre aceștia se află pes
te 800 de nigerieni aparținînd 
tribului Nordi Haussa, refugiați 
de teama unor eventuale repre
siuni din partea tribului rival, 
ibos, din ai cărui membri sînt 
formate cea mai mare parte a 
trupelor biafreze.

Totodată, menționează agenția 
A. P, la Lagos a avut loc luni 
seara o întrevedere între șeful 
statului nigerian, Gowon și John 
Cordle, membru al Parlamentului 
britanic.

La încheierea convorbirilor, a- 
cesta a declarat că Gowon s-a 
referit la „posibilitatea unor ne
gocieri44 ca un mijloc de a pune 
sapăt războiului civil. Este pentru 
prima dată, precizează agenția 
citată, cînd șeful statului nigerian 
întrevede, în mod public, posibi
litatea unor negocieri cu condu
cătorii regiunii secesioniste.

GENEVA 15 Agerpres . — La 15 august s-au 
deschis la Geneva lucrările celei de-a V-a scriuni 

U. pentru Comerț și Dezvol-

în capitala americană se desfășoară convorbiri în
tre președintele Johnson și cancelarul vest-german 
Georg Kurt Kiesinger, care se află într-o vizită oficia
lă în Statele Unite.

Kies înger va avea apoi o în
trevedere cu secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk, cu ministrul ameri
can al apărării, Robert McNama
ra, și cu ministrul finanțelor,

Intr-un comunicat oficial 
al autorităților de la Salis
bury, s-a anunțat că în 
nordul Rhodesiei, în regiu
nea Matableland, au avut 
loc duminică ciocniri vio
lente între „forțele de or
dine" și un grup de patri- 
oți rhodesieni. Doi soldați 
au fost uciși, iar patru ră
niți, din rîndul forțelor de 
ordine. S-a anunțat, de a- 
semenea, că în cursul lup
telor, forțele guvernamen
tale au fost sprijinite de 
aviație.

Reprezentanța din Dar 
Es-Salaam a partidului U- 
niunea poporului african 
Zimbabwe (ZAPU), inter
zis de autoritățile rasiste, a 
dat publicității un comuni
cat potrivit căruia săptămî- 
na trecută detașamentele 
de patrioți africani 
Rhodesia au lansat un 
atac, la sud de Kariba.

din 
alt

Henry Fowler. La convorbiri va 
participa, de asemenea, Willy 
Brandt, vicecancelar și ministru 
de externe al R. F. a Germaniei.

Agențiile de presă se ocupă pe 
larg de aceste convorbiri arătînd 
că deși o așa-zisă ordine de zi a 
acestora nu a fost stabilită, ele 
se vor concentra asupra relații
lor est-vest, a problemelor pri
vind viitorul Alianței Atlantice, 
rolul Europei în lume. Agelția 
U.P.I. subliniază că în cele două 
zile de convorbiri, oficialitățile 
americane și vest-germane vor 
încerca „să elimine cauzele fric
țiunilor care au afectat în ulti
mele luni relațiile între aceste 
țări aliate".

Sosit luni seara la New York, 
Willy Brandt a declarat cores
pondenților de presă că speră să 
aibă la Washington un larg 
schimb de vederi asupra proble
melor internaționale. Referin- 
du-se la posibilitatea încheierii 
unui tratat privind neproliferarea 
armelor nucleare, el a arătat că 
aceasta trebuie să constituie o 
primă etapă spre limitarea și in
stituirea unui control asupra tu
turor armamentelor. Reducerea 
efectivelor americane ia Europa 
occidentala, a spus Brandt nu ar 
afecta interesele țărilor membre 
ale Tratatului Atlanticului de 
nord.

pendență deplină. Pre
ședintele de atunci al mi
cii insule, Peter Adams, a 
anunțat pe U. Thant de 
hotărîrea privind indepen
dența.

La refuzul britanic de 
a susține noul stat, guver
nul lui Adams a semnat 
o înțelegere cu premierul 
insulei St Kitts prin care 
Anguilla „revine la statul 
asociat44. In virtutea ace
leiași înțelegeri, țările Co- 
mmonwealthului din a- 
ceastă zonă unnau să tri
mită în insulă „forțe pen
tru menținerea păcii44.

Acest aranjament a 
s tîmit nemulțumire în An
guilla, fiind considerat ca 
o capitulare. Cu cîteva 
zile in urmă Adams și 
guvernul său au fost în
lăturați și s-a creat un 
consiliu guvernamental 
provizoriu in frunte cu 
Roland Webster. Noul 
consiHu a reafirmat ho
tărârea locuitorilor insulei 
de a-și menține indepen
dența și de a rămine in 
afara ..statului asociat*4.

Potrivit declarațiilor lui 
Webster, populația insu
lei se va opune debarcă
rii „foselor de menținere 
a păcii". După cum s-a a- 
nunțat de la New York, 
într-un subcomitet al 
O.N.U. au avut loc con
sultări în privința insulei, 
în cercurile politice se •- 
firmă că există posibilita
tea ca problema Anguîllei 
să figureze, în toamnă, 
printre problemele pe 
care le va dezbate Adu
narea Generală a O.N.U.

ION D. GOIA

Lucrările sesiunii
Consiliului
UNCTAD

a Canalie
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Consider că Statele Unite 
au intervenit prea mult in di
ferite probleme internaționale 
a declarat senatorul Mans
field, liderul majorității de
mocrate din Senat, într-un 
interviu publicat de săptămâ
nalul „Der Spiegel**. Mans
field s-a pronunțat și cu a- 
cest prilej pentru o retragere 
mai substanțială a trupelor 
americane din Europa occi
dentală.

• NOAPTEA trecută a intrat 
în vigoare legea britanică de 
interzicere a activității tuturor 
stațiilor de radio-pirat (posturi 
clandestine destinate în special 
reclamelor comerciale) de pe 
coastele Angliei. Măsura luată 
de guvernul laburist a fost de
terminată de faptul că aceste 
stații de radio-pirat periclitau 
securitatea navigației (în emi
siunile lor foloseau lungimi de 
undă necesare vapoarelor afla
te în larg) și nici nu plăteau 
drepturile de autor pentru mu
zica transmisă.

„în ciuda caracterului general 
al legii-scrise agenția U.P.L — 
postul de radio Carolina Nord 
Ui continuă totuși activitatea*.

• DUPĂ cum anunță presa 
franceză, scriitorul spaniol Nes
tor Lujan, director al săptăraî- 
naluiui „DESTINO*. a fost con
damnat de un tribuna! din Ma
drid la o amendă de 50 000 de 
pesetas pentru că a publicat, in 
ciuda interdicției autorităților, 
lucrări aparținind poetului 
gentinian Jirondo. Nestor

Autostrada interamericană
Să străbați cele două 

Americi — din nordul re
giunii Alaska pînă în Țara 
de Foc — cu automobilul 
apare o călătorie fascinan
tă : țări diferite, fiecare cu 
specificul ei de viață, cu 
civilizații seculare și chiar 
milenare, cu natura ei a- 
trăgătoare... Gîndul de a 
parcurge cu automobilul o 
autostradă care să lege 
cele două extremități ale 
globului este și fascinant 
și reconfortant...

Proiectul autostrăzii a 
fost elaborat în urmă cu 
trei decenii dar la realiza
rea lui s-au impus nume
roase modificări pe măsu
ra defrișării junglei sau 
străpungerii unor masive 
muntoase.

Autostrada interconti
nentală are pentru Ameri
ca Latină o semnificație

multilaterală. Este vorba 
neîndoielnic de deschide
rea spre circuitul econo
mic a unor regiuni întin
se, începînd chiar cu șan
tierele de construcție a 
„panglicilor44 betonate care 
necesită masiv brațe de 
muncă. Pe de altă parte, 
proiectul autostrăzii inter
continentale constituie un 
nou prilej de penetrație a 
Statelor Unite care inten
ționează să acopere două 
treimi din investiții pentru 
construcția celor peste 
20 000 km de drum ultra
modern.

Partea de nord a auto
străzii a fost terminată, 
iar drumul de peste 10 000 
km din Alaska pînă la 
sud de Canalul de Panama 
a fost deschis pentru tu
riști. Partea sudică a auto
străzii este și ea aproape

gata și are peste 8 000 de 
km, din sudul America de 
sud pînă în Colombia cen
trală. Au mai rămas să fie 
completați doar 500 km pe 
teritoriul Columbiei și la 
acest ultim „hop44 s-a dez
lănțuit un adevărat scan
dal. Partea „litigioasă" 
trece printr-o regiune ne
locuită din Columbia, cu
noscută sub numele Da
rien Gap. dintre care 60 
km sînt într-o zonă mlăș
tinoasă, de nepătruns. S-a 
elaborat o alternativă oco
lită în junglă, cu bariere 
naturale ce trebuie închi
se, cu cascade primejdioa
se, cu străbaterea unor 
porțiuni de păduri virgi
ne. Proiectul respectiv ar 
însemna o sporire a chel
tuielilor cu aproximativ 
300 milioane de dolari. 
Specialiștii au hotărit să 
elaboreze și un contra-

Harta
gipsometrică

Un grup de me- 
lici de la spitalul 
lammersmith din
'jondra, sub condu
cerea prof. J. Fowler, 
u elaborat o metodă 
le diagnosticare, ca- 
e constă în elabora- 
ea unei hărți gipso- 
netrice.

Se injectează bol- 
lavului o microdoză 
le substanță radio- 
ictivă, care se modi- 
ică în funcție de or
canul cercetat. Dacă 
bolnavul suferă de 
icat, se recurge la 
iur, în boli ale glan- 
iei tiroide se foloseș
te iodul, în timp ce 
nercurul se folosește

în tumori ale creie
rului, ca și în bolile 
renale. Cînd organul 
bolnav este splina, a- 
tunci se injectează 
cromul, în timp ce 
in boli ale oaselor 
este folosit fluorul 
pentru diagnosticare.

După injectarea 
substanței radioacti
ve, bolnavul este cul
cat pe un divan și 
deasupra corpului său 
se deplasează un de
tector de radioactivi
tate, care recepțio
nează radiația prove
nită din organul bol
nav.

Harta se elaborea
ză ținîndu-se seama

de deosebirile în in
tensitatea radiației și 
pe ea se fixează 
sectoarele care au ab
sorbit cantitatea ma
ximă de substanță 
radioactivă.

De notat că în 
cursul acestui proce
deu de diagnosticare 
bolnavul este supus 
la o iradiere care u- 
neori este cu 10 la 
sută mai redusă de
cît cea prilejuită de 
examinarea cu apa
rate roentgen.

Trebuie menționat 
că harta gipsometri- 
că furnizează dese
ori mai multe detalii 
decît o radiografie.

Cazai insulei Anguilla 
menține de cîtva timp a- 
fișul și se pare că lucru
rile. departe de a se fi 
potolit încep de-abia de- 
acum înainte sâ se com
plice. Atenția de care se 
bucură acțiunile curajoa
se ale locuitorilor Angui- 
liei izvorăște din faptul eă 
problema depășește mar
ginile interesului local. 
Avem de-a face m o cno-

ritMi r■!stealr pe de • 
parte, p strădania pateri
lor r.l—Hlr de a mi

pebrică te te-

• nouă federație din in
sulele mid care-i mai ră

MOSCOVA 15 (A- 
gerpres). — La Mos
cova s-a anunțat oficial 
că primul ministru al 
Turciei, Suleyman De- 
mirel, va face o vizită

în Uniunea Sovietică 
între 18 și 25 septem
brie, la invitația lui 
Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

jan a fost acuzat, de asemenea, 
de faptul că a publicat scrisori 
ale cititorilor în care erau a- 
mintite evenimentele legate de 
grevele recente ale studenților 
din centrele universitare din 
Spania.

• OFICIALITĂȚILE N.A.S.A. 
au publicat luni prima fotogra
fie care reproduce complet su
prafața Pămintului luminată de 
Soare. Ea a foct rea k za tă Ia * 
august de camerele de luat ve
deri de pe „Lunar Orbiter-5* de 
Ia o distanță de 340 000 km, de
părtare de Păxnînt. în fotogra
fie se poate distinge cu clarita
te Grecia și Italia, țările Orien
tului Apropiat, Marea Roșie, 
Canalul de Suez și întreaga 
coastă a Africii Orientale. Alte 
regiuni ale globului terestru fo
tografiat rint acoperite parțial 
sau total

măseseră. Fără succes. 
Totuși, britanicii na voiau 
cu nici un chip să-și piar
dă definitiv influența în 
această parte a lumii, sa 
,.scape de sub control44 te
ritoriile pe care le mai 
dețineau (sub formă de 
colonii). De aceea, s-a

recurs Ia formula „asocî- 
j erii", propusă printr-o 

Carte albă în decembrie 
j 1966. După trei luni, în 
j martie anul curent, insu- 
i lele Dominica, Santa Lu- 
' cia, Antigua, Grenada, 

Saint Kitts. Nevis și An
guilla au căpătat statutul 
de terițorii asociate cu 
Marea Britanie. Din a- 

, ceste insule, foste colonii, 
s-au alcătuit cinci state, 
cu drept de guvernare in
ternă. problemele externe 
și ale apărării continuînd 
sâ fie dințate de guver- ' 
nul eagiez.

Unul din state a fost 
format din trei insule: | 
Sc Kitts. Neris p Angui
lla- Tocai teri, unde ut- 
woerva- en dublă tocbta 
cri trri intre ei fi apoi cu 
Marea Britanie) an izbuc
nit pa îmi k neînțelegeri 
serioase. U dooă hd de 
b debmdirea nuuhri sta
tut. insula Anguilla s-a 
proclamat independentă, 
expnlzind reprezentanții 
autorităților din Bassete
rre (capitala insulei St 
Kitts și centrul adminis
trativ al întregului stat).

După ce SXTA. și Ca
nada au refuzat oferta de 
asociere a Anguîllei, la 13 
iulie a avut loc un refe- 1 
rendum în cadrul căruia • 
70 la sută din cei 6 000 de ! 
locuitori ai insulei s-au 
pronunțat pentru inde- '

Pe de altă parte, Administra
ția Națională pentru probleme
le aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a a- 
nunțat că „Lunar Orbiter-5" și-a 
îndeplinit în întregime progra
mul, furnizînd fotografii ale su
prafeței Lunii de foarte bună 
claritate îndeosebi a unor zone 
unde peste doi sau trei ani ar 
urma să aselenizeze viitorii cos
monaut! americani în cadrul 
programului „Apollo".

• ÎN EDITURA Universității 
din Buenos Aires a apărut re
cent, in traducerea profesorului 
Manuel Serrano Perez, volumul 
„Problemele metaforei" de Tu
dor Vianu.

Calificîndu-l „drept una din 
marile autorități cu răsunet 
mondial în domeniul literaturii", 
prefața succintă elogiază sensi-

bilitatea, erudiția, profunda cu
noaștere a valorilor literaturii 
universale, talentul scriitoricesc 
al regretatului cărturar român.

• SAPTĂMlNALUL turc 
„TERCIIAN", citînd cercuri di
plomatice din Ankara, sublinia
ză într-un articol că nici nu 
poate fi vorba în viitorul apro
piat de organizarea unei se
siuni a CENTO la nivel minis
terial. Rapoartele întocmite de 
comisiile CENTO vor fi exa
minate în cadrul ședințelor re
prezentanților permanent! ai 
țărilor participante la acest 
bloc. în felul acesta, subliniază 
ziarul, deși CENTO va continua 
să existe, activitatea sa va fi 
„înghețată".

• PRIMUL ministru cana
dian, Lester Pearson, l-a primit 
pe Dmitri Poleanski, prim-vic^p 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care se află 
în Canada în fruntea unei dele
gații sovietice. Au fost discuta
te probleme referitoare la rela
țiile canadiano-sovietice, pre
cum și unele probleme interna
ționale de interes comun pentru 
cele două părți- La convorbire a 
participat și Paul Martin, mi
nistrul afacerilor externe al Ca
rn adei.

• O FIRMĂ de export din 
orașul scoțian Dumbarton a 
obținut în Statele Unite o 
comandă privind livrarea u- 
nei cantități de apă la pre
țul de 5,8 milioane mărci. 
Singura calitate a apei este 
că ea provine dintr-un rîu 
scoțian din apropierea ora
șului, fiind foarte căutată de 
consumatorii de whisky din 
11 state americane și din Ha- 
way. Ei sînt de părere că 
wisky-ul nu-și arată adevă
ratele sale calități decît bă
ut împreună cu apă din Sco-

9 COMITETUL pentru e- 
laborarea constituției Sudanu
lui a anunțat luni introduce
rea în proiectul de constituție 
a unui articol care prevede in
terzicerea Partidului Comu
nist din Sudan. Acest articol, 
care a fost aprobat după vio
lente și prelungite dezbateri, 
va fi supus spre aprobare 
Adunării Generale a Sudanu
lui care urmează să ratifice 
noua constituție, înainte de 
alegerile legislative ce trebuie^ 
să aibă loc la începutul anu
lui viitor.

Interzicerea Partidului Co
munist din Sudan și elimina
rea celor 8 deputați comu
niști din Adunarea Generală 
a fost hotărîtă de guvern cu 
un an în urmă. Hotărîrea a 
provocat reacții foarte puter
nice în rîndul oamenilor po
litici sudanezi.
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PREȘEDINTELE
I.B. TITO 

LA BAGDAD
în Congo (Kinshasa) situa
ția continuă să rămină în
cordată. Mercenarii rebeli 
mențin sub control Bu
kavu. oraș situat in a- 
propierea frontierei congo- 
ruandeze. In fotografie: 
mercenari in momentul 

pătrunderii in Bukavu

BAGDAD 15 (Ageipres). — 
Ieri au început la Bagdad con
vorbirile dintre președintele Ira
kului, Abdul Rahman Aref, și 
președintele R. S. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, care a sosit în 
Irak pentru o scurtă vizită ofi
cială.

Agenția irakiană de informații 
anunță că în cursul întrevederii 
cei doi oameni de stat discută 
probleme internaționale, situația 
din Orientul Mijlociu și proble- 

pentrume de interes comun 
Irak și Iugoslavia.

♦
La Bagdad s-a deschis 

rința miniștrilor arabi ai ,___
țelor, economiei și petrolului, a 
cărei organizare a fost hotărită 
la reuniunea miniștrilor de ex
terne de la Khartum. La confe
rință urmează să fie stabilită o 
politică economică unitară a ță
rilor arabe in unele domenii ale 
relațiilor comerciale intemațio-

confe- 
finan-

★
MINISTRUL de externe al 

Pakistanului, Sharifuddin Pir- 
zada. care face o vizită în Irak, 
a inmînat președintelui Iraku
lui, Abdel Rahman Aref, un me
saj din partea președintelui A- 
yub Khan, anunță postul de 
radio Bagdad. Postul de radio 
a arătat că în cursul convorbi
rii dintre cei doi oameni de stat 
au fost discutate situația din 
Orientul Mijlociu și relațiile 
politice și economice dintre 
Irak și Pakistan.

„ „Politica spațială a guvernului — constată un raport cuprin- 
zînd 354 de pagini publicat recent la Londra — este o succesiune 
de ocazii pierdute dublată de erori financiare al căror rezultat 
evidențiază o distanțare a Marii Britanii nu numai de Statele 
Unite dar chiar și de Franța".

Raportul întocmit de Comisia Camerei Comunelor pentru pre
viziuni bugetare contestă programul spațial laburist și cere reo- 
rientărî structurale în acest domeniu. Referindu-se la partici
parea britanică în cadrul proiectelor vest-europene E.L.D.O. și 
E.S.R.O., care i-a costat pe contribuabili mai mult de 63 milioa
ne lire sterline, studiul arată că Franța, cu o participare finan
ciară de 19 la sută, a reușit să obțină contracte de fabricație va- 
lorind 9 milioane de lire sterline, în timp ce Marea Britanie cu 
o cotă de 25 la sută nu a obținut comenzi decît de 4 milioane 
lire.

Comisia, alcătuită din reprezentanți a trei partide, critică 
guvernul și în mod special ministerul finanțelor ca principali 
responsabili ai a- 
cestei situații. Dis
persarea eforturilor 
financiare și teh
nice în șase minis
tere fără ca unul 
din ele să poată 
exercita vreun con
trol sau o coordo
nare, si-a pus la 
rîndul său ampren
ta asupra progra
mului spațial bri
tanic. Pentru re
medierea stării ac
tuale comisia pro
pune printre altele 
elaborarea unui 
program de cercetări spațiale cu un buget propriu pe mai multi

P°stxde. ^nistru de stat care să se^pTde
Lhr0?leme SI a ci*rul activitate să fie supervizată de minis

trul tehnologiei, atribuirea unei părți mai mari din acest bu"et 
naUonal diminuarea corespunzătoare a cheltuîe- 

nsacrate programelor vest-europene, refuzarea tuturor 
F i n n "21nd creșterea numărului de lansări în programul 
sat’mP'nentn^t r®t.ragere| de la proiectul vest-european de 
sat-liți pentru televiziune. Raportul preconizează intensifica
rea studiilor pentru lansarea unui satelit militar de comunicații 
° ° f-ac?eta am“icană, eforturi speciale pentru dezvoi-

tarea cercetărilor privind racheta Black Arrow etc. LE MONDE 
lui” wn?.!aza c- uste .greV. de prevăzut dacă cabinetul premieri!- 
lui Wilson va iniția imediat masuri în sensul celor solicitaie în 
sus-amintitul raport Probabil, nota cotidianul francez. Lorăra 
va aștepta rezultatul negocierilor viitoare ale Marii Britanii cu 

ir!aint4.v de a.m°difica programul spațial. Intre 
timp msa, se aș^eapta ca adversarii „anti-europeni“ ai primului 
ministru sa folosească argumentele și concluziile din raportul 
comisiei de previziuni bugetare în favoarea tezei lor privind 
inoportunitatea aderării la Piața comună. Pri.iele săptămîni ale 
sesiunii parlamentare de toamnă vor aduce, se pare, noi amă
nunte privind participarea Angliei la programul soatial vest- 
european și Ia eventualele implicații ale modificării‘acestuia, in 
raporturile insularilor cu „cei șase".
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