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Cu operativitate Fără „corigente**
gospodărească la construcțiile școlare

In regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară 
H care pădurile se 
întind pe mai bine de 
40 la rută dir. întrea
ga suprafață, au înce
put pregătirile in ve
derea descftideru np- 
fltes aa forestier. In 
prautiptiele bazma

silvice din masivele 
muntoase Gurghiu, 
Călimani și Harghita 
au fost stabilite teh
nologiile de exploata
re a masei lemnoase, 
iar în aceste zile se 
lucrează intens la a- 
menajarea de dru
muri autoforestiere ți

construirea de caba
ne pentru adăpostul 
muncitorilor. In une
le parchete se mon
tează linii de funicu- 
lare precum și insta
lațiile rampelor de în
cărcare

IOAN VULCAN

Brașovul — unul din cele mai 
îari orașe ale țării, se pregătește 
î-și deschidă în curînd porțile 
colilor tuturor celor dornici de 
îvățătură. Dorind să aflăm în 
e stadiu se găsesc aceste pregă- 
ri, am deschis ușa Liceului nr. 
— cel mai vechi din oraș. Ne-a 

rtîmpinat un hol luminos, proas- 
ăt curățat și plin de flori. Foar- 

amabilă, tovarășa directoare 
ftjunctă lrina Iliuț ne arată da
lie, laboratoarele strălucind de 
urâțenie, biblioteca cu rafturile 
răjuind pline de cărți, încăpe- 
;a unde urmează să fie în cu- 
nd depozitate manualele școla- 
». Peste tot se vede aici mîna 
rijulie a gospodarului.
Cu această plăcută impresie 

n trecut la Liceul „Unirea" — 
nde, din păcate, ni s-a prezen- 
it alt decor. In corpul din spate 
l clădirii curățenia este în toi. In 
nele clase nici nu s-a terminat 
igrăvitul, ușile sînt nevopsite.
Cam la fel se prezintă și Școa- 

i generală nr. 4 — alcătuită din 
ei corpuri. Sîntem informați de 
îcretara școlii că în corpul A 
icrările s-au terminat. Aici a- 
em însă surpriza să constatăm 
î două ateliere din subsolul clă- 
irii sînt umplute cu mobile 
iurdare care stau claie peste 
rămadă și se vede clar că sin- 
îra operație executată pînă în 
rezent în acest corp ..gata" este 
igrăvitul. In corpurile B $i C 
icrările nu sînt atît de ,.avan- 
ite“. Fațada întregii clădiri pre- 
intă nelipsitele geamuri sparte 
ir în cancelaria profesorilor este

Printre construc
țiile școlare aflate m 
lucru se numără fi 
școala cu 16 săli de 
clasă din orașul Su
ceava, de altfel, cea 
mai importantă din
tre construcțiile de 
acest gen din re
giune. Aici va func
ționa, din toam
nă, un nou liceu e- 
conomic. Conform 
planificării, clădirea 
va trebui dată în fo- 
losință la data de 
1 septembrie. Va fi 
respectat acest ter
men ? Ne-am adresat 
mai întii, cu respec
tiva întrebare, sec
ției investiții a Sfatu
lui popular regional 
Suceava.

— Lucrările sînt 
mult rămase in ur-
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Vinen după-amiază a sosit 
la București primul ministru 
și ministru al afacerilor exter
ne al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, împreună cu soția, care, 
la invitația președintelui Con
siliului de Miniștri-al Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, va face o 
vizită oficială în țara noastră.

înaltul oaspete este însoțit 
de Jens Christensen, ambasa
dor, subsecretar de stat ad
junct în M.A.E. al Danemarcei, 
Gunnar Seidenfaden, ambasa
dor, subsecretar de stat ad
junct în M.A.E., cu soția, Kai 
Johansen, subsecretar de stat 
adjunct în M.A.E., Richard 
Wagner Hansen, consilier al 
Ambasadei Danemarcei la 
București, cu soția, Per Green 
și Soren-Ole Olsen, secretari 
particulari ai primului minis
tru.

Primul ministru și ministru 
al afacerilor externe al Dane
marcei, și soția, au fost salu
tați cordial, la coborîrea din 
avion, de președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, cu soția.

Pe aeroport erau prezenți 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Matei Ghigiu, mi
nistrul construcțiilor pentru 
industria chimică și rafinării, 
Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere, Bucur Șchiopu, 
ministrul industriei alimenta-

re, Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Cosma, președintele 
Comitetului Executiv al Sfa
tului popular al orașului 
București, Ion Pas, președin
tele Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, Gheorghe Ploieșteanu, 
ambasadorul României la Co
penhaga, conducători ai unor 

.. instituții centrale, 
ofițeri superiori, 
mâni și străini.

Au fost de
Aage Sandager 
ambasadorul Danemarcei la 
București, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la 
București.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
României și Danemarcei.

S-au intonat imnurile de 
stat ale celor două țări.

Primul ministru al Dane
marcei și președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România au trecut 
în revistă garda militară de 
onoare aliniată pe aeroport.

Oaspetelui i-au fost prezen
tate persoanele oficiale venite 
în întîmpinarea sa. A avut loa 
apoi defilarea gărzii de onoa
re. Pionieri au oferit oaspeți
lor buchete de flori.

generali și 
ziariști ro-

față Svend 
Jeppesen,

(Agerpres)

ANCA IONESCU
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GRIU
Clntecul din bu
cium a răsunat ji el 
pe estradele bucu- 

reștene

Foto:
C. CONSTANTIN

REZULTATELE ORGANIZĂRII
ȘTIINȚIFICE A PRODUCȚIEI

La Combinatul chimic din 
îmăveni, unitate evidențiată pe 
imură în întrecerea socialistă, 
Dțiunea de organizare pe baze 
iințifice a producției și a mun
ți își arată roadele. Prin ridi- 
area gradului de utilizare a 
uptoarelor de carbid, precum și 
instalațiilor tehnologice de fa- 

ricare a plăcilor de faianță, po- 
clorurii de vinii, acidului sulfu- 
lc și bicromatului de sodiu — 
e la începutul anului și pînă în 
rezent aici s-au obținut depă- 
iri valorice la producția globală 
l marfă însumînd 22 și respec- 
iv 25 "de milioane de lei. în a- 
eiași perioadă indicatorul pro- 
ucție marfă vîndută și încasată 
“prezintă o depășire de aproape 
0 de milioane de lei, economii- 
? și beneficiile suplimentare ci- 
rîndu-se la peste 27 de milioa- 
le de lei.

Pomim de la o cifră : 130 0 
Ea reprezintă orele pierdute 
primul semestru al anului in U- 
zina de strunguri din Arad, da
torită absențelor nemotivate, În
voirilor și întîraerilor, lipsei de 
S.D.V., materiale etc. 7 800 000 
de minute care ar fi putut fi u- 
tilizate cu folos pentru product 
Calculul ne-a sugerat ancheta de 
fața : „CÎTE 
ZIUA DV.
Primul interlocutor, 
ghe Chiricescu ne-a 
piu : DUPĂ MINE 
TIMPULUI ESTE _____
PASIUNEA PE CARE O IN
VESTEȘTI IN CEEA CE FACI. 
Ni-1 imaginăm dincolo de frea
mătul familiar al uzinei, cufun
dat în calcule, schițe și semne 
de întrebare. Primul răspuns, în 
cele 5 luni de inginerie, îl găsim 
în dosarul nr. 36 „Dispozitiv cu 
extracon și bucșă extensibilă pen
tru rectificarea pinolelor", prin 
care se realizează o centrare ra
pidă și precisă (timpul de pre
gătire pentru prima pinolă se re
duce cu 50 de minute). Dacă a-

ARE 
MUNCĂ 
ing. GA«*- 
răspuns sim- 
VALOAKEA 
DATĂ DE

MINUTE 
DE

V. ION

Gheorghe Tomozei

BILANȚ GREU
minorul bluming, de la forjă 
și C.T.C. au strîns și predat 
oțelăriilor 151 tone de metale 
vechi în valoare de 30 000 lei, 
sprijinind totodată combina
tul, alături de alte organizații, 
la descărcarea a 6 vagoane de 
materiale refractare destinate 
cțeiariilor și a 2 vagoare de 
«pan pentru furnale.

munca I

ras-

expres. 
; sm 
un pa- 
loc să

dv. de
bl De» a aâas

r
sugerate
:-am în-

echshJI
întregul colectiv. alt âs-
puns-defmiție : ZIUA DE LU
CRU POATE AVEA SCAI MUL
TE MINUTE DACĂ ȘTII SA TE 
ORGANIZEZE Există ta stil de 
muncă ? Evident Să urmărim o 
echipă de la turnătorie: FJorian 
Țenț pregătește 
doric N 
ton F*i 
lat în c 
Lncrind

(Continuau tn pag. a Ill-a)

liza zilnic 5 oostan: ente. Am pu-
tea cita și alte nume : An-
drei Hengher» despre care
maistrul principal Florian VI-

LIDIA POPESCU

In urmă cu un veac, orașul Călă
rași de azi era doar un sătuc necăjit, 
Lichirești, a cărui tăcere zidită cu 
ierburi galbene și cu clisa ploilor nu 
era tulburată — in vreme de pace, 
căci pe aici au fost și vremuri de 
pace — decît de prezența unui „steag 
de călărași" cuprinzînd o sută de vi
teji pe care domnii țării îi așezau la 
Dunăre, de strajă în calea năvălito
rilor.

Nu tulburăm, la rîndu-ne, pacea 
hrisoavelor, așa cum am găsit-o la 
Oltenița ci poposim la porțile unui 
combinat de celuloză și hîrtie, căruia, 
la asemenea dimensiuni și la aseme
nea materie primă — paiele — nu-i 
putem găsi egal în lume. De aici și 
niște greutăți de organizare a pro
ducției și de dispunere a mașinilor, 
inerente la un început de drum în 
care locul experienței e luat de pasi
une și de intuiție. Desigur, nu e pu
țin, dar nici decisiv. Am constatat 
însă că roadele inițiativei îndrăznețe 
și sustragerii din șablon încep să se 
arate cu limpezime: In primele luni 
ale anului s-a realizat o cantitate de 
celuloză variind între 90 și 100 de 
tone (față de cele TU cîte au fost pla
nificate) urmînd ca în lunile viitoare 
producția să atingă 120 de tone pe zL

(Continuare în pag. a Il-a)

ANCHETĂ CETĂȚENEASCĂ

0 FI TACEREA

2. Cum sînt primite și rezol
vate cererile și sesizările dv ?

Interlocutorii de bază ai an
chetei sînt tinerii muncitori de la I Fabrica de mobilă. Combinatul 
de celuloză și hîrtie si Comple-

xul C-F.R- lai 
pxmsurile prin

ION ROȘC 
Avem in oraș 
Acolo insă e 
oamenii să bea 
har de vin și
măninci. In plus este un fum de 
țigara — cum se spune — să-1 
tai cu cuțitul. "Lucrul cel mai 
nimerit pentru noi, tinerii, ar fi 
deschiderea unei can tine-restau
rant cu autoservire, așa cum am 
văzut la Cluj. M-am gîndit că 
un loc potrivit pentru a propune 
deschiderea unei asemenea uni
tăți poate fi și conferința de da-

re de seamă și alegeri a comite
tului orășenesc U.T.C. Se aflau 
acolo reprezentanții autorizați ai 
organelor locale pe care i-am și 
văzut notîndu-și cele spuse de 
mine și susținute de tinerii dele
gați la conferința orășenească. A 
trecut de atunci o bună bucată 
de vreme și nu se arată semne 
că propunerea ar fi fost luată în 
considerație.

Vă mirați de plimbările masi
ve de pe Corso ? Păi, ce să fa
cem altceva ? De ani de zile, nu 
există prilej de discuție organiza
tă la care tinerii din Dej să nu 
ridice problema înființării unei

case de cultură orășenești. Dacă 
sînt greutăți privind construcția 
unei case de cultură (la ridicarea 
căreia noi, tinerii, am presta cu 
entuziasm mii de ore de muncă 
patriotică), măcar să se amena
jeze sălile care există dar în care 
nu se organizează nici o acțiu
ne în afară de ședințe. Tot șe
dințelor le-a fost destinată și 
sala clubului uzinei noastre. Cînd 
cerem săli pentru o acțiune des
tinată tineretului din fabrică,

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cu automobilul spre 
vîrful muntelui

Dacă pînă acum turiștii auto
mobili? ti priveau cu jind iubito
rii de drumeții care se avîntau 
cu ruksacul în spate spre cabana 
Piatra Arsă din masivul Bucegi- ■ 
lor, se pare că în curînd 
rolurile se vor inversa. Noua cale 
ce se construiește acum de la 
drumul turistic național nr. 1 
pînă la Piatra Arsă are ca obiec
tiv tocmai permiterea accesului 
autoturismelor spre acest încîn- 
tâtor colț de natură.

SIMPOZION : Mărturii ale istoriei 
popularei românești de pe Valea Argeșului

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru).

în zilele de 17 și 18 august la 
Curtea de Argeș și orașul Pitești 
a avut loc simpozionul științific 
„Mărturii ale istoriei populației 
românești de pe valea Argeșu
lui", ale cărui lucrări au fost 
conduse de profesor universitar 
doctor docent Dumitru Berciu, 
decanul facultății de Istorie a 
Universității București. Au fost 
prezentate comunicările științifi
ce : „Monede antice in regiunea

Argeș și problema continuității**, 
de profesor universitar doctor do
cent M. Bucur, „Argeș, străveche 
reședință a Țării Romanești" și 
„Aref, vechi sat argeșean", de 
profesor universitar A. Sacerdo- 
țeanu, „Originalitatea și continui
tatea în creația populară din Ar
geș" de conferențiar universitar 
V. Focșa, „Legendă și adevăr in 
istoria mănăstirii Argeșului" și 
„Mănăstirea Argeș și orășenii pi- 
teșteni și argeșeni", de conferen
țiar universitar Gh. lonescu. Zîmbiți vă rog

O masă rotundă publicată nu 
de mult de ziarul nostru, cu 
privire la unele probleme ale 
activității organizației U.T.C. din 
școli, a stîrnit, așa cum era și 
de așteptat, reacții favorabile 
din partea celor ce lucrează di
rect cu tineretul din școli. Ac
tiviști U.T.C., cadre didactice, 
elevi, reîerindu-se la deficien
țele existente în activitatea or
ganizațiilor U.T.C. din școli, 
s-au străduit să discearnă, în a- 
eftlași timp, cauzele, să găsească 
soluții pentru remedierea lor.

— Este adevărat, după cum 
s-a mai arătat, că în activitatea 
multor organizații U.T.C. din 
școli lipsește tocmai ceea ce 
constituie forța motrice și iniția
tiva. Tot atît de adevărat este 
însă faptul că organizațiile slnt 
nevoite, constrinse, deseori, să 
nu-și valorifice rezervele, indis
cutabil, existente în fiecare co
lectiv. Nu odată, inițiative inte
resante, idei care ar putea sta 
la baza unor acțiuni atrăgătoa
re, se lovesc de o înțelegere 
greșită din partea conducerii 
școlilor sau a unor cadre didac
tice. Am inițiat, de pildă, în pri
măvara aceasta, o acțiune de 
muncă patriotică — exemplifi
că mai departe tovarășul PE
TRU MEȘTER, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Arad al 
U.T.C. Peste două sute de elevi 
ai unui liceu își exprimaseră do
rința să participe. N-au putut 
însă. Directorul școlii le-a inter
zis. S-au purtat discuții peste 
discuții, s-au dat telefoane — 
a rămas tot așa cum a vrut dîn- 
sul. Și acesta nu este singurul 
caz.

lizarea activităților ce șl le ptro- 
pun. Ei știu tot atît de bine ca 
și noi că au de învățat și-și pot 
planifica și singuri timpul. Mai 
importantă mi se pare respecta
rea acțiunilor proprii pe care și 
le propun ei. Adică neaglomera- 
rea sau suprapunerea lor cu alte 
acțiuni inițiate de comitetul oră
șenesc sau de alte organe, așa 
cum s-a întîmplat nu o dată și 
în școala noastră.

într-adevăr, atît la Timișoara 
cît și la Arad sînt multe școli 
în care întreaga activitate a or
ganizațiilor U.T.C. demon
strează că se pot iniția acțiuni 
care să nu repete ceea ce se 
face, de exemplu la orele de di- 
rigenție. Tovarășul DUMITRU 
GHILEA, directorul Uceuhii a- 
gricol din Arad ne-a vorbit des- 
pre experiența existentă în a- 
ceastă școală. Una din condițiile 
indispensabile, după părerea 
dînsului, pentru ridicarea pres
tigiului, a întregii activități a 
organizației U.T.C. este încre
derea.

— Conducerea școlii trebuie 
să acorde mai multă încredere, 
mai mult credit și atenție orga
nizației U.T.C. Altfel, oricîte in
vitații le-ar adresa, oricît le-ar 
cere, elevii nu vor dovedi nicio
dată inițiativă. In momentul de 
față, la noi în școală organiza
ția U.T.C. este cea care răspun
de în întregime de organizarea 
timpului liber al elevilor. Serile 
distractive, programul lor, ma
nifestările artistice și sportive 
— totul este pus la punct de ei, 
de colectivele de elevi. Cadrele 
didactice au rolul de sfătuitori, 
de îndrumători. La început mi 
se păruse și mie că prea le-am 
lăsat mînă liberă. Apoi însă 
mi-am dat seama că e mai bine 
așa. Pentru că subordonînd or
ganizația U.T.C. școlii am ob

servat în rîndul elevilor o anu
mită reținere de a face propu
neri, de a-și arăta punctul de 
vedere. în schimb, lăsîndu-le li
bertatea de acțiune, poți avea 
adeseori surprize frumoase...

— Pe de altă parte, comple
tează tovarășul TIBERIU IAN- 
CU, șeful secției de învățămint 
a orașului Timișoara, cred că și 
organizația U.T.C. din școală 
trebuie să persevereze in găsi
rea acelor forme, aceler acti
vități interesante, strigătoare, 
care să-i solicite pe elevi, să-l 
atragă.

— Dacă nu este așa. greșeala 
nu aparține doar direcțiunii sau 
cadrelor didactice — mărturi
sește tovarășul PBIRU MEȘ
TER. prim-serretar al Coeute- 
tului orășenesc Arad al U.T.C. 
De ce. de pildă, să ne ocupăm 
mereu ie situația Ia înTățâtn- 
ră a elevilor, orgarifad ne
numărate ședința si ada&ârf !n 
care să c acutăm veșnic ace
eași temă ? St mai alea 
ciad există cadmie tăaruce 
care o tac. de ce să ~-c recu
noaștem. eu mai multă compe
tentă ? Mi se pare zi ar trebui 
delimitată mai exart în arest 
sens sfera de activitate a or
ganizației U.T.C.. ca acttvttatea 
culturală, artistică, sportivă si 
distractivă pe care o desfășoară 
organizațiile U.T.C. să Se sub
ordonată implicit aceluiași scop 
— stimulării răspunderii fată 
de învățătură a elevilor

In felul acesta și acțiunile ar 
clpăU în mod firesc un carac
ter mai tineresc si s-ar bucura 
de varietate, devenind mal a- 
traetlve. Ar căpăta, eu alte e«- 
vinte, tocmai trăsăturile rare 
trebuie să însoțească permanent 
activitatea unei organizații de 
tineret.

D. MAT ALA Vase de ceramică Foto: S. IONESCU
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Tot la Arad, tovarășa EU
GENIA TĂNASE, secretară a 
comitetului orășenesc U.T.C. ne 
spunea:

— Greutățile pe care le întîm- 
pinăm uneori se mai datoresc 
și unei lipse de concordanță în
tre acțiunile noastre și dispozi
țiile date de Ministerul învăță- 
mîntului. Chiar prevederile re
gulamentului școlar limitează 
activitatea U.T.C. din scoli nu
mai la ședințe. In regulament 
se fixează prea rigid, restricțiile 
din perioadele de recapitulare 
ale elevilor iar după-amiezele 
libere prevăzute pentru a se evi
ta supraîncărcarea au un carac
ter prea obligatoriu, ceea 
ce anulează aproape orice 
inițiativă a organizațiilor U.T.C. 
Pe de altă parte, elevii sînt so
licitați nu numai de două ori pe 
săptămînă și atunci se proce
dează cam așa ; cînd e vorba de 
vizionarea unul spectacol sau a 
unui film, recomandate de sec
ție sau concepute de școală, se 
dă la o parte regulamentul iar 
cînd e vorba de o acțiune chiar 
de aceeași natură inițiată de 
elevi, de organizația U.T.C., toa
tă lumea își amintește brusc de 
restricțiile sale.

— Tocmai de aceea — ne 
spunea tovarășul profesor TO- 
DOROF MARINCO din Timi
șoara, elevii ar trebui lăsați să 
hotărască ei înșiși, în cadrul 
organizației U.T.C., ce acțiuni 
să organizeze, eolieltfnd spriji
nul conducerii școlii pentru rea-

LOCALURI 
CU SPECIFIC

CONSTANȚA (de 
la corespondentul 
nostru). —

O inițiativă bună 
animă în ultima 
vreme întreprinde
rea de alimentație 
publică din Con
stanța și anume, a- 
ceea a creării unor 
localuri care să 
poarte pecetea unui 
specific sigur. „Tai 
Furnica0 reunește 
simplitate și bu
nul gust. Crama Do
brogeană unde mo
bilierul de ce! mai 
autentic stil popu
lar, este adăpostit 
sub curbele protec
toare ale unor doa
ge de bute, restau
rantul Păltiniș ga
ta ori ci nd să-ți ser
vească cele mai a- 
lese specialități mă
celărești, preparate 
după rețete specifi
ce vechilor măce
lari dobrogeni șl 
plăcintăria Tomis 
recunoscută pentru 
calitatea plăcinte
lor dobrogene cu 
briază picantă, sau 
dulce, cu briază și 
stafide, evocă deo

camdată circuitul 
pe care papile'e 
gustative ale fiecă
ruia se simt „coo- 
strinse” sâ-1 străba
tă. Din păcate, nu
mai că, pe de o 
parte, localurile po
menite nu se bucu
ră de -poama care 
să le aducă afluen
ța cuvenită de vizi
tatori iar pe de al
tă parte, responsa
bilii acestor loca
luri nu se ridică 
totdeauna la înălți
mea situației — la
boratorul plăcintă
riei prepară canti
tăți insuficiente de 
plăcintă dobrogea
nă. „La Furnica” 
nu găsești plăcin
tă marinărească, 
iar vinul aromat 
al Cramei Dobroge
ne a început să se 
degradeze puțin 
cite puțin. De ce nu 
vă păstrați intacte, 
stimați tovarăși de 
la TAPE Constanța, 
emoțiile din seara 
premierei ? Face- 
ți-o. Interesul con
sumatorilor rămîne 
de fapt propriu’ 
dv. interes.
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I • O ipoteză 

| fantas tică 
I • Fenomenul 
de la Tirgusk

I și teoria anti

materiei
| • Antilumi ?

I

AI doilea
univers

Cel puțin o dată in istoria Terrei. 
focul a coborit din cer. Și acesta, sub 
forma unui bloc de antimaterie. Așa 
presupune ipoteza fantastică avansată 
în cercuri științifice.

—Sberia. Tunrusk. 30 iunie 190S, 
ora S și un sfert (ora locală). In imensi
tatea pădurii virgine se petrecea ceva 
grandios și înfricoșător. Doi țărani. 
S. B. Semenov și P. P. Kosolpov, au 
fast martori ai cataclismului. Ei au ză
rit o imensă sferă de foc explodlnd pe 
cerul senin ; a urmat un zgomot asur
zitor și s-a făcut simțită o căldură in
suportabilă. Hainele lui Semenov au 
ars Samovarul de plumb al lui Koso- 
lopov s-a topit precum o bucată de 
ceară. Și totuși, cei doi se aflau la pes
te 90 de kilometri de locul înfricoșătoa
rei dezlănțuiri. Alt martor, mai înde
părtat mecanicul transsiberianului nr. 
W care se îndrepta spre Moscova, po
vestea : „Am văzut o enormă coloană 
de foc, urmată de un gigantic nor în 
formă de ciupercă”. Nouă, contempora
nilor Hiroșimei, o asemenea imagine 
ne oferă o idee foarte precisă... Potri
vit cronicilor epocii, zgomotul a fost a- 
uzit de la o distanță de 2 000 km.

Ce s-a petrecut ? Prima supoziție, fă

cută de astronomi, a fost aceea a căderii 
unui meteorit gigant. Timp de aproape 
30 de am. nici o expediție științifică 
n-a fost trimisă la fața locului. Abia în 
1927. o echipă de savanți sovietici a fă
cut cercetări ia Tungusk. Nici un cra
ter, cît de mic, nici o urmă care să a- 
teste percuția unui meteorit In schimb, 
unele constatări tulburătoare, inexpli
cabile- Pe o rază de 30 de kilometri, o 
întreagă pădure uriașă era la pămint; 
dar exact in central acestei întinderi 
arborii rămăseseră în picioare, neatinși 
Concluzia: catastrofa din 1908 n-avea 
nimic comun cu căderea unui meteorit 
Grație unor expediții științifice efectua
te între 1958 și 1965 s-a desprins con
statarea că explozia din 30 iunie 1908 
a avut loc la mare înălțime, deasupra 
solului, la circa 8 kilometri altitudine. 
Studiind ravagiile făcute de misterioa
sa explozie, oamenii de știință au eva
luat că energia declanșată acolo echi
valează cu o bombă H de 20 megatone. 
Și din nou întrebarea : care e enigma
ticul fenomen ce s-a produs în acea 
dimineață a lui 1908 ? Unii autori au 
emis ipoteza unei nave extraterestre 
care ar fi explodat. Pare ceva de dome
niul romanelor științifico-fantastice. Și 
totuși, ipoteza cea mal fantastică ține 
nu de domeniul imaginației ci de știința

„Tronsitconia” tn rada portului Constanța

CU OPERATIVITATE GOSPODĂREASCĂ

cea mai riguroasa.
In 1928, un tînăr fizician, în vîrstă de 

26 de ani, Adrien Maurice Dirac, emi
tea teoria antimateriei sau, mai exact, 
a particulelor negative. Era vorba de o 
teorie pur matematică ; nici un fapt, 
nici o experiență n-o confirmaseră. In 
esență, Dirac afirma că fiecărei parti
cule i se opune o antiparticulă. Materia 
se compune din nuclee pozitive în ju
rul cărora se rotesc electronii negativi. 
Antimateria se compune din nuclee ne
gative cu electroni pozitivi. Un fel de 
univers pe dos. Tînărul fizician care a- 
vea să primească în 1933 premiul Nobel 
nu ezita să avanseze și alte ipoteze : 
cînd o particulă întîlnește o antiparti
culă, ele se distrug reciproc, eliberînd 
energie. Și, adăuga el, există probabil 
antiatomi, antimolecule ; iar undeva, în 
Univers există, poate, o lume de anti- 
materie, o antilume, un fel de imagine 
răsturnată a Lumii noastre. în 1956, fi
zicianul Williard Libby (premiul Nobel 
pe 1960) putea deja să întocmească o 
listă apreciabilă de antiparticule.

E curios cum une
ori în ideile „așa 
și-așa" omul pune 
mai multă tenacitate 
decit în susținerea 
ideilor indiscutabil 
bune. Poate fiindcă 
ideile „așa și-așa" 
sint mai facile și, 
deci, mai seducătoa
re. O idee „așa și-așa" 
o duci ușor la capăt 
și crezi că l-ai apu
cat pe Dumnezeu de 
un picior. Dar cum 
spunea Bogza odată 
— Dumnezeu, ca ori
ce om, are două pi
cioare, să nu uităm.

în duminica des
chiderii campionatu
lui de fotbal, unul 
din bunii crainici 
sportivi ai studioului 
(știu ce discuții în 
contradictoriu iscă a- 
cești prieteni ai noștri 
duminicali), om dese
ori inspirat, mai tot
deauna cu bun simț 
și umor, simvatic, 
punînd suflet in ce 
spune, a avut o idee 
„așa și-asa“, cu care 
s-a hotărit să mear
gă pină-n pinzele 
albe : aflind probabil 
de la cabine „senza
ționalul" motiv pen
tru care un jucător 
din Arad nu a venit 
cu echipa la Bucu
rești — o nuntă in 
familie — crainicul a 
ținut să ne spună de 
trei ori în cîteva ore 
de ce Țirlea acesta a 
tras chiulul. De două 
ori in timpul trans
misiei meciului și 
încă o dată, noaptea 
la „Telesport", am 
aflat că s-a căsătorit 
sora lui Țirlea și îna
intașul central a pus 
onoarea familială dea
supra celei sportive. 
Sigur că jucătorul va 
fi judecat de clubul 
său, dar nici tele cro
nicarul nu poate scă
pa de reflexiile noas
tre. Ce-l obseda în 
informația primită ? 
Nu înțeleg. Concretul 
uman ? Ar fi prea 
„metafizic". Plăcerea 
cancanieră ? Ar fi

de Radu 
Cotațu 
---- •-----

cam vulgar. Senza
ționalul ? Nu era ni
mic senzațional. Ui
mirea ? Uimirea ți-o 
exprimi o dată. A 
doua oară nu mai e 
uimire. Atunci, o 
sfintă minte ? Minia, 
dacă e sfintă, se fe
rește de excese, ca 
sfintul de tămiie. De 
vreun secol și jumă
tate, de la domnul 
Talleyrand încoace, 
știm că ceea ce e ex
cesiv devine pe dată 
neinteresant. Rela
tată de trei ori, fapta 
lui Țirlea apărea 
doar pitorească; crai
nicul in schimb ni se 
înfățișa spre paguba 
sa nemeritată, ca un 
indiscret perseverent.

Sint convins insă 
că nimeni nu s-a gin- 
dit de trei ori la bu
na idee de a aduce 
„Magazinul 111" pe 
stadion. Ideea a venit 
o dată și așa a rămas 
— nedezvoltată, copil 
chircit. S-a adus mu
zica pe stadion, so
liștii au cîntat pe pis
ta de atletism, unul 
a făcut cu microfo
nul în mină și-n pas 
alergător turul tere
nului, cintînd „Olim
piada tinereții"; a- 
veam un fel de spec
tacol „Pronosport" a- 
nemic cînd de aici, 
din ideea asta gene
roasă, putea ieși ceva 
foarte frumos pentru 
televiziune. Era sufi
cient să vezi ce efect 
căpăta fiecare cadru 
în care solistul — în 
prim plan — avea în 
planul secund mișca
rea normală și ne
premeditată a stadio
nului, a terenului. 
Contrastul dintre o 
mișcare regizată și 
una netrucată, amân
două simultane, nu 
vine în fiecare zi sub 
ochii regizorilor noș
tri și nu o dată, pen
tru a căpăta acest

contrast fertil ei tint 
gata sd regizeze miș
carea „netrueată" din 
planul doi și nu iese 
nimic ca lumea. Aici 
un băiat de mingi, 
fără ca vreun opera
tor »ă-i spună, se 
culca pe iarbă, încet, 
să nu deranjeze mu
zica. mișcarea lui era 
frumoasă și departe, 
ca un tremur al vie
ții pe care ochiul îl 
caută întotdeauna și-l 
detectează înfiorat, 
mai înfiorat decit la 
un cintec liric in 
prim-plan. Din păca
te, stadionul trăia 
prea puțin in imagi
nile „magazinului". 
Emisiunea era pe sta
dion dar stadionul 
nu era in emisie. Au
zeam aplauzele spec
tatorilor, după fie
care cintec — dar ce 
înseamnă lume la 
fotbal asta n-am vă
zut decit noaptea, 
tirziu la telesport, in
tr-un nostim repor
taj „P€ viu" al ope
ratorului Schafer. Fi
rul microfonului este, 
după cum se știe 
lung, poți da ocol te
renului cintînd în mi
crofon, se putea intra 
in cabine, de pildă, 
se putea sta de vorba 
cu antrenorii, cu ju
cătorii, puteam pă
trunde într-o lume 
necunoscută, lumea 
dinainte de meci, lu
mea de după meci la 
care „Magazinul 111" 
nu s-a gîndit prea 
des, în pofida atitor 
glume cu balonul ro
tund. Ni se vorbește 
de fotbal cînd vrei 
sau nu vrei, curg cu
pletele cu fotbalul, 
dar cînd se putea 
face o emisiune bună 
în acest domeniu al 
infinitului atunci fan
tezia dispare. Și o 
idee bună fără fante
zie e mai rea decit o 
idee „așa și-așa". Ni
mic însă nu-i pier
dut, ideea se poate 
relua, nu trebuie să 
spunem de trei ori că 
merită.

UTERE DE GR1U...

(Urmare din pag. I)

3 aglomerare de mobile printre 
care te strecori cu greu ca să 
/ezi manualele școlare depozita
te alături în grămezi. (A propos 
ie manuale, ne întrebăm de ce 
lipsesc din totalul manualelor 
oentru clasele I—VIII 17 titluri 
orintre care : engleza pentru cla
sele V, VI, VII, VIII, istoria 
oentru clasele IV și V etc. Oare 
difuzarea lor se face în late în 
orașul Brașov ?). La întrebarea 
noastră :

— De ce lucrările pentru în
ceperea noului an școlar sînt în- 
tîrziate ? ni se răspunde pe un 
:on ofensat:

— Nu considerăm că ar fi în- 
tîrziate. Sîntem abia la jumăta
tea lui august. Echipa de lucră
tori trimisă de sfatul popular s-a 
prezentat foarte târziu.

într-adevăr, sfatul popular nu 
pare prea grăbit cu pregă
tirea școlilor pentru începerea 
cursurilor. La Școala genera
lă nr. 3 o primă echipă s-a 
prezentat pe 18 iulie, a lucrat 
două zile, apoi a făcut șase zile 
pauză din lipsă de materiale. 
Nici cei care au urmat n-au lu
crat însă într-un ritm mai susți
nut. Tovarășul director a încer
cat în zadar să-i impulsioneze 
pe lucrători parafrazîndu-1 pe... 
Miron Costin :

— Mai încet cu vorbăria și mai 
des cu mistria, măi băieți. în
demnul n-a găsit ecou la cei în 
cauză.

— Sperăm totuși că terminăm 
pînă la 15 august, ne spune cu 
urmă de îndoială în glas direc
torul școlii.

Un alt popas l-am făcut în 
magazinele care desfac uniforme 
școlare. N-a fost prea greu pen
tru că în tot orașul nu există 
decît trei magazine care au ase
menea produse, dintre care unul 
a rămas cu ușile închise în fața 
curiozității noastre, fiind în in
ventar în acele zile.

Magazinele, spre deosebire de 
anul trecut, sînt bine aprovizio
nate. Există toate măsurile și toa
te piesele componente cu... mici 
excepții : de exemplu la Maga
zinul nr. 25 „Confecții Copii** 
lipsesc bluzele cu mînecă scurtă, 
măsurile 45 și 47 pentru fete și 
nu sînt deloc cămăși cu mînecă 
lungă pentru băieți — deși sînt 
foarte mult solicitate. Pe de altă 
parte prezentarea este nesatisfă
cătoare — uniformele sînt îngră

mădite în rafturi, necălcate și ri
nele dintre ele, la raionul de bă
ieți, sînt prăfuite. Motivele invo
cate sînt lipsa de spațiu, faptul 
că este vorba de mărfuri de se
zon care se vînd oricum și foarte 
repede. Ni se pare, de aseme- 
rea, insuficient numărul de vîn- 
zătoare în aceste magazine con
ducerea celor două magazine ar 
trebui să rezolve într-un fel a- 
ceste probleme.

Un ultim popas — librăriile. 
Am avut mulțumirea să consta
tăm că sînt din belșug aprovi
zionate cu rechizite școlare de 
tot felul. N-am înțeles însă de 
ce cumpărătorii nu sînt invitați 
să-și procure aceste rechizite din 
timp, înainte de începerea anu
lui școlar. Există numai cîteva 
afișe la librăriile care difuzează 
manuale școlare.

Așadar, se poate concepe că blocuri 
de antimaterie parcurg spațiul.

...Cel puțin odată în istoria Terrei, un 
asemenea bloc ar fi atins globul nostru 
făcut din materie și s-ar fi anihilat, de- 
gajînd acea energie fenomenală, care 
a culcat la pămînt o uriașă pădure. 
Multi savanți, printre care Williard 
Libby, au calculat că un kilogram de 
antimaterie e de ajuns pentru provoca
rea unei explozii ca aceea de la Tun
gusk.

Sîntem în pragul unei lumi noi, ne
cunoscute, situată dincolo de propria 
noastră experiență. Savanții discută 
despre antilumi, antigalaxii și afirmă 
că Universul nostru e de o simetrie 
splendidă, perfectă. E copleșitor. Nimic 
nu ne îndreptățește însă să plasăm 
aceste supoziții în sfera fantasmagori
cului. Natura este mai îndrăzneață ,în 
realitățile ei decît imaginația omului în 
fantezia sa.

EM. RUCĂR

(Urmare din pag. I)
începutul vizitei nedumerește. Iți 

este greu să crezi că din masa in
formă de paie aduse — așa cum au 
rămas pe cîmp, cu boabe de grîu 
și... sîrme-umede, impregnate cu mi
rosuri fetide, se pot „măcina" celu
loza și hirtia necesară tipăriturilor 
de clasă. Butoanele de comandă, 
halele podite cu ceramică, mecanis
mele subtile, nu diminuează imagi
nea inițială. Gîndești că te afli în
tr-o iesle.

Și metamorfoza începe.
Paiele sînt tocate, sortate cu grijă 

de către gheare și vulturi de oțel, 
sînt fierte, spălate, resortate cu 
„ochi" și mai exigent, albite în băi 
de clor și mai apoi prefăcute într-o 
celuloză de formulă provizorie : o 
pastă albă, vîscoasă, despre oare in
ginerul Leonard Munteanu (coleg cu 
Labiș, la liceul din Iași) pretinde că 
„încă nu se poate ține pe propriile-i 
picioare...". într-adevăr, ea e asociată 
cu celuloze-postament, realizată 
din materii superioare, despicată în 
fibre, încleiată, uscată, apa din ea e 
suptă de guri absorbante, apoi e ni
velată și primește „chip" definitiv.

La secțiile de tăiere, de împache
tare, ori de confecționare a caietelor, 
începem să ne simțim mai „acasă", 
miroase a librărie, a răsfoire sub 
lampă a cărții așteptate, a abecedar 
școlar. Privim caietele: sînt albe, 
dungate impecabil, broșate fără cu
sur. Dar au coperți oribil desenate,

cu aceleași, stereotipe însemne gra- x. 
fice.

— Sînteți de acord, tovarășe ingi
ner, că aceasta nu e doar o problemă 
pur tehnică, un capriciu de fabrica
ție, și că ea îl influențează neplăcut, 
an de an (vreo 11 sau 15) pe elev 
ori student ?

-ț Desigur. Vă spun mai mult. 
Caietele noastre, deși au hirtie net 
superioară altora produse peste ho
tare, nu-și găsesc cumpărători tocmai 
pentru aspectul lor neatracțios.

— Ce-i de făcut ?
— Pentru mine e simplu, ar fi sim

plu, îmbunătățirile nu afectează pro
cesul și ritmul de producție dar, pen
tru ca ideea să fie pusă în practică, 
e nevoie de o mulțime de tertipuri 
birocratice, comisii, parafe, expertize 
etc...

— Cine vi le comandă ?
— Ministerul învățământului. -V
Am părăsit cu greu combinatul in 

care le zăream, înainte de a fi scrise, 
noile noastre cărți, cu încredințarea 
că relației (neapărat necesare) au
tor—editor, trebuie să-i adăugăm, 
mijloc superior de conducere, rela
ția autor—fabricant de hirtie.

...Nedumerită, apariție stranie, o 
vrabie se strecurase, prin geam, în 
marea hală a combinatului, in care 
viitoarele topuri de file ca zăpada 
mai aminteau spicul de grîu. Era 
pentru ea o miriște bizară.

I-am fi dat să ciugulească, de 
ne-ar fi fost cu putință, literele unei ’ 
cărți vii...
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rdra „corigente" la LOCUINȚE

a eliberării 
jugul fascist, 
al Partidului 

Consiliul de 
Socialiste Ro-

Plecarea unei delegații

a Partidului Comunist Român

Vineri dimineața a plecat la 
Oslo o delegație a Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Paul Niculescu - Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Norve
gia, va face o vizită în această 
țară.

Din delegație fac parte tovară
șii Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bfi- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai Da- 
lea și Virgil Trofin, secretari ai 
C.C. al P.C.R., Bujor Sion, Ghi- 
zela Vass și Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Hie Ră- 
dulescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

• Lotul de lupte
al Turciei pentru 

Mondialele*4

PITEȘTI. — Săpăturile ar
heologice efectuate în loca
litatea Maldăr, regiunea Ar
geș, au scos la iveală o așe
zare dacică din sec. III-IV 
e.n. Au fost identificate cu 
acest prilej, bordeie, vetre 
de foc și gropi de provizii, 
unelte, arme, podoabe, frag
mente de rîșniță, oase de 
animale etc., care arată prin
cipalele ocupații ale locuito
rilor străvechii așezări — a 
gricultura și creșterea vite
lor.

Săpăturile arheologice de 
la Maldăr arată că populația 
din această zonă era de ori
gine dacică.

Cu prilejul sărbătorii celei de-a 
XXIII-a aniversări 
României de sub 
Comitetul Central 
Comunist Român, 
Stat al Republicii 
mânia, Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
personal tovarășul Chivu Stoica, 
au primit numeroase telegrame 
de felicitare, prin care sînt adre
sate poporului nostru urări pen
tru dezvoltarea continuă a succe
selor obținute în opera de con
struire a socialismului, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân.

Telegrama adresată conducerii 
de partid și de stat de condu
cătorii Republicii Democrate 
Vietnam este semnată de Ho 
Și Min, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, Truongh 
Chinh, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale 
a Republicii Democrate Vietnam, 
Fam Van Dong, prim-ministru 
al guvernului R. D. Vietnam.

Telegrama adresată tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica 
și Ion Gheorghe Maurer de Fron
tul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, este semnată 
de președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Frontului 
Național, Nguyen Huu Tho.

Telegrama adresată conducăto
rilor de partid și de stat de con
ducătorii de partid și de stat din 
R. P. Albania este semnată de

Enver Hodja, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, Hadji Lleshi, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Albania, Mehmet Shehu, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Albania.

Telegrama adresată conducă
torilor de partid și de stat de 
conducătorii de partid și de stat 
din Republica Socialistă Ceho
slovacă este semnată de Antonin 
Novotny, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, preșe
dintele R. S. Cehoslovace, Jozef 
Lenart, prim-ministru al guver
nului R. S. Cehoslovace, Bohus- 
lav Lastovicka, președintele Adu
nării Naționale a Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Telegrama adresată conducă
torilor de partid și de stat de 
conducătorii poporului din Cuba 
este semnată de dr. Osvaldo 
Dorticos Torrado, președintele 
Republicii Cuba, și de coman
dant, Fidel Castro Ruz, prim-mi
nistru al guvernului revoluționar.

Telegrame adresate tovarășului 
Chivu Stoica sînt semnate de 
Charles de Gaulle, președintele 
Republicii Franceze, Giuseppe 
Sar agat, președintele Republicii 
Italiene, Frederik, regele Dane
marcei, Dr. Franz Jonas, preșe
dintele federal al Republici Au
stria.

I I

de la București
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DE AUR, DAR...

• Soos învingător 
in turneul 

de la Belgrad

construcțiile școlare
(Urmare din pag. I)

PROPRIETATE 
PERSONALĂ —

placa de beton de la 
corpul B se turna a- 
tunci. Cit despre 
montarea ttmplăriei, 
întîrzierile erau și 
mai evidente. Lu
crurile se prezintă 
de-a dreptul îngrijo
rător și la Școala ge
nerală nr. 2, tot din 
Suceava. Aici nu-i 
vorba de o nouă con
strucție, ci de niște 
reparații capitale.

Întreprinderea de 
gospodărire orășe
nească s-a oferit să 
execute ea această 
lucrare. Cum și-a 
respectat însă cuvîn- 
tul ?

Reparațiile merg

LA CHEIE
PLOIEȘTI (de U cores

pondentul nostru).
Tot mai mulți cetățeni din 

regiunea Ploiești devin be
neficiarii construcțiilor de 
locuințe proprietate perso
nală. Astfel, de la înființa
rea oficiului regional de con
strucții proprietate personală 
și pină acum au fost con
tractate și preluate în folo
sință de diverși cetățeni 89

caș spune că „realizează a- 
de’-'irate bijuterii !“, Gavril 
Bodo. .Alexandru Szebeși sau 
Icsn Șdira. Ultimul constituie o 
nr*z:-.-.e pentru atelierul de strun- 
zir.e. îți este recomandat cu 
multă căldură : nu se mișcă de 
la asaținâ, are 10 ore depășire, e 
an băiat foarte cuminte ! Discu
tăm cu eL într-adevăr omul și 
majma au o singură inimă care 
bate ritmic. O candoare a- 
znortecată cu maturizare se 
degaiă din răspunsul său. 
_ X șoptea e mai greu dar dacă 
mi-aș părăsi mașina mi s-ar face 
observație și mi-ar fi rușine!". 
Sînt situații cind îți pui întreba
rea „La ce cotă se situează dra
gostea unora pentru uzină 
Lată. Hie Ciupuligă calcă nepăsă
tor peste cele 3 universale, peste 
piesele aruncate la întâmplare. în 
dulap scalele se află într-o dezor
dine grea de redat Maistrul îi 
face observație. El zâmbește. S-a 
obișnuit Nu-și face probleme 
pentru faptul că mereu nu-și în
deplinește planul... Întîmplător îl 
zir.m la mașini pe Anton Ghiu- 
ca_ Spun întâmplător pentru că 
ziua se plimbă fără rost, noaptea 
doarme. Cum se vor recupera 
cele 51 ore nelucrate ? Și-a pus 
în gând să plece în concediu. I 
s-a explicat „acum nu se poate". 
A doua zi a prezentat șefului de 
atelier nota de concediu semnată 
de maistrul Vasile Bortiș. îi fal
sificase semnătura. Am crezut că 
se va rușina de ceea ce făcuse. 
L-am găsit furios, nu-și explica... 
cum fusese descoperit

„Pasiunea — spunea inginerul 
Chiricescu. Ea determină răs
punderea. Și dacă nu o ai devii o 
frână. Acest lucru trebuie să-1 în
țeleagă bine toți cei ce participă 
la nașterea strungului. Sînt unii 
care-și fac calcule mărunte : 
Gheorghe Brînzei căuta un loc
șor — eventual la mecanic șef, 
că nu se lucrează în trei schim
buri ; Gheorghe Andraș lucrează 
6-7 ore (în iunie a câștigat 500 
lei), are 5 absențe nemotivate, 
iar colectivul i-a oferit suficient 
ajutor reprimindu-1 după ce i se 
desfăcuse contractul de muncă;

Gheorghe Petcu oprește mașina 
la 5,40 în loc de 7 „nu-i dumi
nică, de ce să nu plec mai de
vreme 1", Adrian Giuțgiu se-nvo
iește pretextând că „soția e 
bolnavă" dar este văzut ie
șind de la film, alții ser
vesc micul dejun la iarbă verde 
și uită să se-ntoarcă la vreme, 
sau întîrzie sistematic, așa cum 
face loan Lăpușcă. Iți vine să-i 
iei de guler și să-i scuturi zdra
văn, să le strigi în față : îl ve
deți pe Nicolae Sabău ? în 25 de 
ani n-a întîrziat și n-a lipsit ne
motivat ; dar pe Gheorghe Po- 
mershein ? de 18 ani este într-o 
crîncenă întrecere cu timpul. De 
ce nu sînteți ca ei ? Sigur, este 
vorba de o anumită mentalitate 
a acestor tineri care nu-și respec
tă vîrstă, profesia, dar tot atît 
de adevărat este și faptul că 
organizația U.T.C. a făcut prea 
puțin pentru combaterea ei.

I-am putea numi VINOVAȚI 
FĂRĂ VINĂ. Și iată de ce. Șpa- 
nul, la strungărie creează un 
ciudat relief. Ochiul oboseș
te repede, atenția este încor
dată la maximum: să nu se 
accidenteze cineva. Ș panul sa 
evacuează dimineața, de regulă 
între orele 8—10. Culuarele fiind 
ocupate nu poate pătrunde nici 
roaba (aici piesele se cară cu 
roaba ; un transport 300 kg) — 
spune tov. Iuliu Tudor, șeful a- 
telierului. Am cerut ca să se 
scoată între 5-7. Cu două electro
care problema s-ar rezolva... (tov. 
Alexandru Aromânesei — ingine
rul șef al uzinei afirmă că s-au 
făcut intervenții pentru 10 elec
trocare și că se așteaptă...) Des
coperim noi maladii ale timpu
lui : lipsa S.D.V.-urilor, proasta 
execuție a unora. Ing. Zoltan 
Lengyel — adjunctul secției a 
Il-a uzinaj face un calcul : din 
această cauză zilnic se-nregis- 
trează stagnări de 25—35 ore la 
găurire. Mecanicul șef și scule- 
ria au fost criticate dar timpul 
se pierde cu note interne, reve
niri. Consemnăm cîteva discuții 
purtate pe această temă cu o 
parte din muncitori :

— Pentru operația „ieșirea de 
la rectificat" am nevoie de un 
cuțit de 1,7 mm. 11 obțin poli-

zînd unul de 5 mm. Pe Ungă fap
tul că pierd o oră sînt nevoit să 
lucrez cu 120 ture pe minut in 
loc de 600 (ANDREI ȘTEFA- 
NIE).

— O oră îmi trebuie să impro
vizez burghiul de care am ne
voie pentru roțile dințate. Partea 
activă trebuie să fie de 80 mm 
și, cind primesc burghiul, are 
300. (GH. RISTEA).

— Abia am realizat norma. Am 
făcut un cuțit, n-a mers, apoi al
tul. Mașina mi-a stat mai bine 
de două ore (ȘTEFAN RECHE- 
ȘAN).

La întrebarea noastră „Cîte 
minute are ziua dv. de mun
că ?“ maiștrii Gheorghe Poncu și 
Martin Gheorghe ne-au dat ace
lași răspuns : „Mai puțin decît ar 
trebui". Trebuie să-i ajutăm pe 
muncitori să-și improvizeze scu
le. Deși sînt trecute pe fișa teh
nologică multe lipsesc din maga
zie.

O altă radiografie, un alt diag
nostic : lipsa de materiale. Prima 
urgență o constituie S.N. 250 dar 
lipsesc materialele pentru coman
da întâi. De obicei, spune 
Ristea, vin tîrziu și în loturi mici, 
25—30 bucăți. La strungul cu 
comandă automată pierd 2—3 
ore cu reglări și dereglări timp în 
care aș putea uzina 20 de piese. 
Tovarășul Tudor Iuliu ne înfăți
șa astfel consecințele: „Ne-am 
chinuit toată săptămîna să-i asi
gurăm piese lucrătorului Carol 
Cojocaru, pentru ca apoi să-l 
chemăm duminica, să plătim ore 
suplimentare. E o situație anor
mală. Subscriem mai ales că in
tr-o singură zi în două schim
buri, din lipsă de lucru munci
torii Petru Crețu, Vîlcu Bujor, 
Miron Gheorghe, Ștefan Balaș, 
Doru Stepan, Andrei Kecsckeș și 
loan Mogoni au pierdut... 2 000 
de minute". Am îmbarcat 4 oa
meni în mașină — spunea 
inginerul Zoltan Lengyel și 
i-am trimis la Uzina „Unirea" 
din Cluj. Le-am spus să nu vină 
fără piese". Cîte zile vor fi fost 
nevoiți să stea acolo nu știu. Cert 
este că o asemenea „colaborare" 
poate fi numită, fără rezerve, 
boală cronică și că ministerul are 
datoria să pună ordine.
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foarte greoi. Pină a- 
cum nu s-a făcut 
mai nimic.

Curios ni s-a pă
rut faptul că tovară
șii de la întreprinde
rea de gospodărire 
nu s-au arătat prea 
alarmați.

„Școala va fi gata 
în interior la începu
tul lunii septembrie", 
ne-a asigurat șeful 
serviciului producție, 
Vasile Grumăzescu. 
Că va fi ceva de zu
grăvit la exterior, 
asta nu-i o proble
mă.

★
Ne-am oprit în 

raidul nostru la două 
dintre construcțiile 
ce necesită un vo
lum mai mare de 
muncă și totodată 
mai multă răspunde
re. Stadiul lucrărilor 
nu corespunde, însă, 
așteptărilor. Tărăgă
narea, dezinteresul 
explică situația, de
loc mulțumitoare. 
Motivările aduse sint 
cu atît mai puțin jus
tificate cu cit timpul 
scurt rămas pină la 
deschiderea noului an 
școlar nu admite a- 
minări.

AGONIE ȘI EXTAZ
— film pentru eeran panora
mic —
rulează la Patria (orele 9 ; 12 ;
15 ; 18 ; 21).

CĂLĂTORIE fantastica
— cinemascop —
rulează la Feroviar (orele 8,30; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Ex
celsior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45).

UN HECTAR DE CER
rulează la Festival (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !

rulează la Capitol (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21).

CUM SĂ FURI UN MILION 
rulează la Republica (orele 8 ;
10.30 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,30),
Luceafărul (orele 9; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

SPARTACUS
— cinemascop —
(ambele serii) 
rulează la București (orele 9 ; 
12,45 ; 16,30 ; 20,15).

CANALIILE
rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Aurora (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30), Arta (orele
16.15 ; 18,45 ; 21).

PRINTRE VULTURI

— cinemascop —
rulează la Lumina (orele 8.45 ;
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
Giulești (orele 15,30; 18;
20.30).

VIATĂ LA CASTEL
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

ORAȘUL MEȘTERILOR
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16; 18,30 : 21).

PROGRAM PENTRU COPII
Doina (orele 9).

CIOCTRLIA
rulează la înfrățirea între po
poare (orele 14).

FANFAN LA TULIPPE
(orele 16 ; 18.15 ; 20.30).

LADY MACKBETH ÎN SIBE
RIA

— cinemascop —
rulează la Ferentari (orele 
15,30 : 18 ; 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN

rulează la Buzești (orele 15,30).
CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 

(orele 18).
BANDA DE LAȘI

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

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Bucegi (orele 16; 
19). Gloria (orele 11,30 ; 14 ;
17 ; 20).

DON GABRIEL
— cinemascop —
rulează la Flacăra (orele 15,30;
18 ; 20,30).
DE-AȘ FI HARAP ALB ru

lează la Central (orele 9,30).

GAUDEAMUS IGITUR
(orele 12,15).

UN SURÎS ÎN PLINA VARĂ 
(orele 15 ; 18 ; 20.45). 
DOCTOR PRĂTORIUS
— cinemascop — 
rulează la Unirea (orele 16; 
18.15).

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

COMISARUL X

G R A

— cinemascop — 
rulează la Miorița (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). Floreasca (orele
11,15 ; 13,30 ; 18,30 ; 20,45).

PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Popular (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Munca (orele 15,30 ; 
17,45; 20).

DINI
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SPARTACUS — grădina Festival (orele 20,45).
CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop — Stadionul Dina

mo (orele 20), Doina (orele 20).
MARELE RESTAURANT — cinemascop — Bucegi (orele 

19,45).
DOCTOR PRĂTORIUS — Unirea (orele 20,30).
ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI — Expo

ziția Piața Scînteii, (orele 20).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop — 

Tomis (orele 20), Vitan (orele 20).
CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN — Buzești (orele 20,30). 

CANALIILE — Arta (orele 19,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI — Aurora (orele 19,45).
RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! — Colentina (orele 20,30). 
DRAGOSTEA MEA — Moșilor (orele 20).
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT — Progresul parc (orele 

20).
CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT — Lira (orele 20,30).

OMUL PE CARE-L IUBESC — Rahova (orele 20,15).
SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! - Arenele Libertății (orele 

20).
UN HECTAR DE CER — Parcul Herăstrău (orele 20).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

— cinemascop —
rulează la Grivița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Tomis (orele 9 ; 11,30 ; 14;
16,30; 19), Volga (orele 9,30 ;
11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), Moși

lor (orele 15 ; 17,45).
DRAGOSTEA MEA

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

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

— cinemascop —
rulează la Cosmos (orele 15,30;
18 ; 20,30), Pacea (orfele 15,45 ;
18 ; 20,15).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ

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

RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ! 
rulează la Colentina (orele 16; 
18,15).

PROGRAMUL II
10,03 Pagini din muzica preda- " 

sică ; 10,30 Mari cupluri aie B
iubirii — Francesca și Paolo ; | 
11,15 Călătorie în istoria civili- • 
zației (emisiune pentru tinerii 
ascultători) „Momente însemnate | 
din istoria marilor descoperiri I 
geografice" ; 15,30 Mituri și le- 1 
gende — „Drumul haiducilor" ; □ 
18,20 George Enescu la conștiin- | 
ța contemporanilor. Emisiune ■ 
de Valeriu Râpeanu ; 19,45 .
Scriitori la microfon : Nichita | 
Stănescu „Poezia generației S 
mele" ; 20,00 Seară de operetă 
„Vînzătorul de păsări" de Ze- I 
ller ; 23,00 Radiojurnal ; 23,22 |
Gerard Sousay — interpret a/1 1 
melodiilor lui Maurice Ravel. .

(Urmare din pag. I) 

președintele comitetului sindical 
ne spune cu regret că nu ne-o 
poate da căci se strică... scau
nele. Din același motiv nu dă 
nimănui cheia de la camera unde 
se află televizorul ca nu cumva 
acesta să se uzeze.

O dată cu înființarea celor' 
două mari unități industriale ale 
Dejului, au venit aici tineri din 
toate colțurile țării. Ar fi fostj 
normal ca tovarășii din condu
cerile uzinelor să se preocupe 
de problema cazării aoestor ti-, 
neri, organizînd pentru ei cămi
ne. în toate consfătuirile de pro
ducție și cu alte prilejuri am 
cerut și am propus construirea 
unui cămin — eventual prin ac
țiuni de muncă patriotică. Pro-i 
punerile și sesizările au fost no
tate dar... numai atât. La ultima 
consfătuire au fost și tovarășii 
de la minister. Și ei și-au notat 
sesizările noastre. De la notare 
pînă la rezolvare e un drum cam 
lung. Noi așteptăm...

IONEL RADU (I.P.R.O.F.I.L): 
Sînt unul din aoei tineri din Dej 
care o dată la 2—3 luni îmi iai 
geamantanul și plec în căutare; 
unei noi gazde căreia trebuie 
să-i plătesc cîte 300 lei lunari 
Cînd școala ne-a repartizat aici 
tovarășii de la serviciul persona 
al fabricii ne-au primit în locu- 
urării de „Bine ați venit", cu so
mația : „noi nu vă putem asigu
ra nici un fel de condiții de ca
zare. Fiecare să se descurce cum 
poate !“ Frumoasă primire, n-am 
ce zice. Și cînd mă gîndesc le 
foștii mei colegi care lucrează Îs 
unități asemănătoare la Cluj, O- 
radea, Sighet, Rădăuți și care 
îmi scriu că la ei totul e în or
dine, au cămin, cantină, între
prinderea se ocupă de ei, numai 
că îmi vine să-mi cer transfera 
de Ia Dej.

ION MOLDOVEAN!! 
(I.P.R.O.F.I.L.) : Și încă tovară
șul Radu Ionel este de invidiat 
El cel puțin stă în oraș. Ev 
fac naveta zilnic pînă în satu 
natal, Cîțcău, la 12 km de ora
șul Dej. Gîndiți-vă însă că sânt 
elev al ultimei clase a liceului 
seral. Ajung întotdeauna acasă 
foarte tîrziu, frînt de oboseală. 
M-am adresat sindicatului, m-am 
adresat conducerii întreprinderii 
Mi s-a spus că ce-s pretențiiile 
astea. Alții n-au posibilitate nici 
măcar să facă naveta.

SPIRIDON GÎTU (combinatul 
de celuloză) : Cererea numărul 
unu ? O casă de cultură orășe
nească. O cerere ignorată ? Cea 
pentru construirea unui club al 
uzinei. încă de pe cînd combi
natul era doar un șantier, ingi
nerul Zoltan Bede s-a oferit să 
ne ajute cu documentația unei 
clădiri destinată a fi club. Tine
rii se angajeaseră să lucreze îr 
orele libere, în cadrul acțiuniloi 
de muncă patriotică, materiale 
se găseau din belșug, dar sfatul 
popular n-a fost de acord și pro
iectul a rămas baltă.

NICOLAE REPEDE (combi
natul de celuloză) : De multă 
vreme tinerii muncitori ai com
binatului se adresează conducerii 
secțiilor și întreprinderii pentru 
rezolvarea problemei turelor li
bere. De luni de zile n-am ma: 
primit ziua liberă deși pentru 
rezolvarea acestei anomalii ar f: 
suficientă angajarea a 3—4 oa
meni în fiecare secție, pe pos
turile libere. Dar de, nu prea 
vin tinerii să lucreze la Dej, pen
tru că conducerea nu le creează 
condiții prea bune de viață. Ori
cum, este nefiresc să lucrăm turc 
consecutive fără a primi zilele 
legale libere. De ce se încalcă 
Codul Muncii ?

V. CÎMPEANU (secretar al 
Comitetului orășenesc al U.T.C 
Dej) : De organizarea timpulu: 
liber se ocupă la noi toți, dar nu 
răspunde nimeni. Dispersaree 
răspunderilor pe felii duce la a- 
nomalii. Am făcut într-o dumini
că un raid prin cluburile între
prinderilor cu intenția de a sur
prinde activități specifice ș: 
funcționarea televizoarelor cu 
care acestea sînt dotate. Pestt 
tot cluburile erau ferecate, cu c 
singură excepție : cel al C.F.R.- 
ului. Conducerile cluburilor 
sindicale din Dej au o concep
ție ciudată în privința colaboră
rii cu organizațiile U.T.C. Nu de 
mult, am organizat o seară pen
tru tineret, gîndindu-ne s-o des
fășurăm la clubul I.P.R.O.F.I.L 
Am discutat cu conducerea clu
bului, am stabilit ziua, ora, to
tul părea în ordine. In ziua ac
țiunii însă tovarășii s-au răzgân
dit. „Vă dăm sala — ne-au spus 
dînșii — doar dacă o primiți cu 
acte de inventar".

Bine, le-am replicat, este vorbi 
de o singură seară, e absurd ș 
birocratic. în fond, tinerii par 
ticipanți la această acțiune sîn 
și ei sindicaliști, cu cotizația 1< 
zi. Abia, după oe am apelat, k 
autoritatea superioară am putu 
duce la bun sfîrșit acțiunea pro 
pusă.

SÎMBĂTĂ 26 AUGUST
PROGRAMUL I

12,15 Miorița — Basmul „în- 
șiră-te mărgăritar" (Prezentare 
de Corneliu Bărbulescu) ; 14,10
Revista literară radio ; 18,40
Știință, tehnică, fantezie ; 19,00 
Concert de melodii românești.

I
SÎMBĂTĂ 26 AUGUST I

18,00 „Vă așteptăm la ora 6“ ;
18,25 Noile aventuri ale echipa- ■ 
jului Val Vîrtej : „Documentele ■ 
profesorului Mareș" (reluare) ;
19,10 Telejurnalul de seară ; I 
19,30 Natație : România-Franța ■ 
(masculin) ; 20,30 Tele-enciclope- 
dia ; 21,30 „La balul de sîmbătă I 
seară..." — muzică de dans ; I
22,00 „Evadatul" film serial;
22,50 Telejurnalul de noapte ; I
23,05 Telesport. |

★

în locul obișnuitelor încheieri 
oe cuprind concluzii și propu 
neri, am dori ca la această an 
chetă să aibă ultimul cuvânt ce 
în drept a rezolva cererile, pro 
punerile și sesizările pe care ti' 
nerii din orașul Dej li le-au în 
credințat nu o dată, în scris sar 
verbal și pe care acum li le a- 
dresează și prin ziar. Căci, dupe 
cum s-a văzut, există o bogate 
condică de sugestii. A mai ră
mas o singură întrebare. Oare c« 
rezoluție vor nota pe filele ei 
forurile competente din orașu 
Dej ?
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nifestări
nsacrate

25 (Agerpres). — 
>rul Republicii So- 
Dmânia în R. D. Viet- 

Moangă, a oferit o 
:u prilejul celei de-a 
versări a eliberării 
stre.
?pție au luat parte 
)uy Trinh, membru 
ui Politic al C.C. al 
l celor ce muncesc 
am, vicepreședinte al 
ii de Miniștri, miniș
trilor externe, Xuan 
mbru al C.C. al Par- 
■lor ce muncesc din 

președintele Secției 
al C.C., Ton Quang 
:retar general al Co- 
Permanent al Adu- 

jonale, dr. Le Dinh 
embru al Prezidiului 
rontului Patriei din 
miniștri, reprezen- 

■rganelor de partid și 
ai organizațiilor de

Luptele din Nigeria
miestanlor

consacrate zilei de 23 Ae-

Situația continuă să fie
9

o expoziție de fotografii cu

imagini din Bominia

• LEGE A NR. 308 • INSCRIPȚII

PE FAȚADELE UNIVERSITĂ-

ȚI LOR SUDAFRICANE» AUTO

MOBILE BLINDATE ÎMPOTRI

VA STUDENȚILOR

de asemenea, prezent 
’nu Soai, șeful a. i. al 
anței permanente a
Național de Elibe- 

Vietnamul de sud, 
și reprezentanți ai 
diplomatic.

confuză

25 (Agerpres). — 
atograful „Internațio- 
Berlin a avut loc joi 
festivă a filmului ro- 
Golgota", cu ocazia 
ii eliberării României 
igul fascist. Au fost 
Vilfried . Maass, loc- 
ninistrului culturii al 
rmane, Paul Wandel, 
?le Ligii pentru prie- 
e popoare din R.D.G., 
zentanți ai vieții cul- 
u participat, de ase- 
icolae Ghenea, am- 

României în R. D. 
și membri ai amba- 

rezentanți ai corpului 
c acreditați la Berlin.

V 25 (Agerpres). — Cu 
lei de-a 23-a aniversări 
ii României, Manole 

ambasadorul extraor- 
•lenipotențiar al Repu- 
aliste România în Re- 
jpulară Albania, a ofe- 
?ție.

parte Haki Toska, 
il Biroului Politic al 
'artidului Muncii din 
zicepreședinte al Con- 

Miniștri, Nesti Nașe, 
ifacerilor externe, Tho- 
a, ministrul învățămîn- 
îlturii, Aleks Verii mi- 
inanțelor, Ciril Pistoli, 
sănătății, Bilbil Klosi, 
Prezidiului Adunării 

și alte persoane.
de asemenea, prezenți 

siunilor diplomatice a- 
în R. P. Albania și 

i corpului diplomatic, 
i-a desfășurat într-o 
rietenească.

at-

controlat de

Agențiile de presă, citind comunicatele militare difuzate Ia La
gos și Enugu, informează că în diverse sectoare ale frontului au 
Ioc lupte între trupele federale și cele ale provinciei orientale, 
proclamată independentă sub numele de Biafra.
Comunicatele militare, atît 

cele difuzate în capitala federa
lă, cît și cele transmise de postul 
de radio Enugu, contestă succe
sele obținute de partea adversă 
și se acuză reciproc de folosi
rea în diverse sectoare ale fron
tului a mercenarilor, angajați în 
diferite țări, pentru a asigura suc
cesul unei părți sau celeilalte. 
Trupele biafreze au suferit pier
deri importante în luptele din 
regiunea orașelor Ore și Okiti
pupa, se spune într-un comuni
cat dat publicității de guvernul 
federal al Nigeriei. Potrivit co
municatului, în regiunea orașu
lui Ore au fost aruncate în luptă 
împotriva trupelor federale patru 
batalioane biafreze sprijinite de 
mașini blindate. Agenția France 
Presse informează, citind surse

oficiale din Lagos, ca trupele fe
derale înaintează în direcția Be
nin, capitala provinciei de centru- 
vest, și spre Enugu, aflîndu-se la 
aproximativ 15 km de acesta.

La Enugu se afirmă că trupele 
biafreze resping contra-ofensiva 
trupelor federale. Potrivit agen
ției France Presse, forțele Dia- 
freze au ocupat în Nigeria de 
vest cinci noi localități, printre 
care Okitipupa situate la 152 km 
de Lagos, Irele, Akotogbo, cap- 
turînd însemnate cantități de ar
mament $i echipament militar. în 
capitala biafreză s-a anunțat că, 
datorită pierderilor suferite în 
timpul luptelor, autoritățile din 
provincia orientală au decretat 
mobilizarea tuturor persoanelor 
care au depășit vîrsta de 18 zni.

Mitingul de la Hanoi
La Hanoi a avut loc un miting 

în cadrul căruia au fost subli
niate rezultate obținute de for
țele armate însărcinate cu apă
rarea capitalei în lupta împotri
va aviației americane. In cuvân
tarea rostită la miting, Tran Duy 
Hung, președintele Comitetului 
administrativ al orașului Hanoi, 
a arătat că forțele armate și 
populația capitalei au doborît în 
ultimele zile 22 de avioane ina
mice și au luat prizonieri mai 
mulți piloți americani. La miting 
au luat cuvîntul numeroși vor
bitori care au afirmat hotărîrea

populației Hanoiului de a apăra 
capitala țării.

K. P. POLONA. — La șan

săptămini 
înainte de deschiderea 
anului universitar (pre
văzută pentru 1 septem
brie), principalele centre 
universitare din Repu
blica Sud-Africană au 
fost martore ale unei 
manifestări de un fel 
deoseb-L La 1€ augu<L 
pe fațadele marilor «ni- 

JVineepr- din 
i si „Natal" din 
cele axai repu- 
rutii de învătâ- 
erior dia tară.

ipcii- scrise de mină, 
ca același eoatinil : JLe- 
tea ar. 368 — BsșâM 

. Inscripțiile, 
de stade ntk
împlinirea u- 

nai an de la publicarea 
(la 16 aagost 1966) a 
legii de tristă faimă 
nr. 3M care a înăsprit 
legislaUa rasială in do
meniul invătămintuluL 
La universitatea din 
Capetown un miting de 
protest a mtrunit peste 
603 de studenți negri și 
albi. Rectorul Craigh și 
profesorul Shandal, unul 
din cei mai renumiți ju
riști ssd-africani și-au 
alătura: glasul lor de 
protest celui al studen-

Mitingul de U univer
sitatea din Capetown ea 
și manifestările similare 
din alte centre universi
tare din Africa de Sud 
siut o expresie a nemul
țumirii provocate de 
noile acțiuni cu caracter 
discriminatoriu, rasist, 
chiar și în rindul stu
denților albi și al corpu
lui didactic, alcătuit nu
mai din albi.

De cițiva ani practica 
de apartheid promovată 
de guvernul sud-african

in domeniul mvățămm- 
tului a cunoscut o seri
oasă înăsprire. în 1963, 
pe baza ..teoriei" rasiste 
a așa-zisei „inferiorități 
a cetățenilor nealbi" a 
fost introdus Jn mod 
experimental-1 un com
plex de măsuri ..admi
nistrative universitare" 
cunoscut sub denumirea 
„planul Pastor" (după 
numele titularului de a- 
tunci al portofoliului 
ministerului învâtămin- 
tuluik Mobilul declarat 
al acestui pian era asa 
rum arăta cinic însuși 
autorul lui — ca „stu
denții africani să pri
mească o pregătire care 
să le asigure posibilita
tea de a ocupa doar 
funcții inferioare in so
cietate*. începînd 
toamna anului 1963, 
din cele unsprezece 
stituții de învățămînt 
superior din R.S.A. și-au 
înschis porțile în fata 
studenților „nealbi*. 
Pentru africani au fost 
rezervate două universi
tăți separate cu o pro
gramă analitică inferioa
ră pregătind doar cadre 
medii și în domenii de 
importanță secundară. 
După trei ani de „expe-

din 
opt 
in-

rimentare", planul Pas
tor completat cu noi mă
suri draconice a căpătat 
putere de lege. Așa a a- 
părut faimoasa „lege nr. 
308" din 16 august 1966. 
în afară de consfințirea 
sistemului barbar care 
împiedică în fapt acce
sul tinerilor africani la 
studii universitare, noua 
lege prevede sancțiuni 
pentru orice manifestare 
sau acțiune a tinerilor 
albi sau a corpului di
dactic care „aduce pre
judicii apartheidului în 
învățămînt". Astfel, po
trivit legii, amintite, di
rectorii tuturor școlilor 
secundare sînt obligați 
să însoțească cererile ab
solvenților de admitere 
în facultăți cu un „cer
tificat de bună purtare" 
în care, atunci cînd e ca
zul, să consemneze dacă 
tinerii au participat la 
manifestări anti-apart- 
heid. Unor asemenea ti
neri le este interzis ac
cesul in universități.

Cum era de așteptat 
legea din august trecut 
a determinat o intensifi
care a protestului in 
cercurile universitare 
împotriva discriminării 
revoltătoare. începutul

primului an universitar 
sub imperiul noii legis
lații rasiste a fost mar
cat de numeroase de
monstrații de protest. 
Mai tîrziu, în aprilie, 450 
de studenți africani din 
Johannesburg au decla
rat o grevă de protest 
la care s-au solidarizat 
studenții albi de la poli
tehnica marelui 
sud-african.
studenților africani au 
fost trimise automobile 
blindate, ciocnirile ter- 
minîndu-se cu numeroși 
răniți și arestarea a 40 
de studenți. Din rindu- 
rile studenților albi au 
fost operate aproape 100 
de exmatriculări.

Mișcarea viguroasă de 
protest prilejuită de îm
plinirea unui an de la 
publicarea faimoasei 
„legi nr. 308“ reflectă, 
odată mai mult, opoziția 
pe care o întîmpină nu 
numai în rîndul tinerilor 
africani dar și în cercuri 
largi ale tinerilor albi și 
corpului didactic anacro
nicul sistem al aparthei
dului — „rușinea secolu
lui nostru

oraș 
împotriva

A.

Sultanatul Audhali
forțele patriotice

la 
a tre- 

sub controlul

TT știrilor primite 
tanatul Audhali 
regime 
itriotice care luptă pen- 
irea de sub dominația 
i. Triburile care s-au 
u ocupat orașul Lod- 
:e instituțiile aparținînd 
l Federației Arabiei de 
matul Audhali este al 
re în ultimele zece zile 
sub controlul forțelor 

le eliberare națională. 
. că soldații din arma- 
ă colaborează cu răs-

împotriva trupelorculații 
gleze.

Din 
genției _ __ ___
țele patriotice au atacat cu focuri 
de mortiere reședința guvernului 
federal din districtul Maalla.

Un grup de deținuți de la în
chisoarea din Aden au încetat 
după cinci zile greva foamei, de
clarată împotriva refuzului auto
rităților de a-i elibera. Ei au fost 
arestați în urmă cu aproape opt 
luni și deținuți în închisoarea 
Mansoura.

en-

Aden, corespondentul a- 
Reuter relatează că for-

Comi'iia R. D. Vietnam pentru 
anchetarea crimelor de război co
mise de americani in Vietraon a 
dat publicității o declarație in 
care condamnă noile acțiuni în
treprinse de aviația americană 
împotriva Hanoiului ți a alter 
zone din Vietnamul de nord. In 
declarație se arată că începînd 
de la 11 august s-au comis not 
acțiuni extrem de primejdioase 
împotriva R. D. Vietnam în ca
drul programului de escaladare 
a războiului aerian dus împotriva 
acestei țări. Astfel s-au intensi
ficat raidurile asupra unor pro
vincii din R. D. Vietnam, cel 
din 22 august fiind cel mai in
tens. Au fost distruse numeroase 
locuințe, obiective economice fi 
edificii culturale. De asemenea, 
atacurile au provocat numeroa
se victime omenești. Sistemul de 
diguri și lucrările de conservare 
a apei au constituit un alt obiec
tiv al atacurilor aviației america
ne. Totodată, s-a continuat folo
sirea avioanelor de tipul „B-52“ 
în bombardamentele asupra unor 
localități din zona demilitarizată 
și din zona localității Vmh Linh.

tierele navale din Gdynia

■
ÎN ORAȘUL Minas din Uruguay a fost prezentată, în salonul 

de arte al Casei de cultură, expoziția „Peisaje și tipuri din Re
publica Socialistă România" pusă la dispoziție de Institutul Ro
mân pentru Relații Culturale cu Străinătatea. Expoziția a fost 
vizitată de personalități ale vieții publice și culturale, ziariști 

și un numeros public. Ea va fi deschisă și în orașul Colonia.

CAMERA Reprezentanților a 
Congresului S.U.A. a hotărît re
ducerea cu aproximativ 150 mi
lioane dolari a sumei ajutorului 
militar și economic american 
destinat străinătății. împreună 
cu reducerile operate în Comisia 
pentru probleme externe a Ca
merei Reprezentanților, suma 
totală scade astfel sub 3 mili
arde dolari față de cele 3,4 mi
liarde cerute de Administrație.

Reducerile hotărîte în Camera 
Reprezentanților sînt totuși 
mult mai puțin importante de- 
cît cele operate în Senat, care 
a redus suma la 2,6 miliarde 
dolari.

Atitudinea Congresului față 
de ajutorul destinat străinătății 
este privită ca un nou element 
de încordare în relațiile dintre 
Capitoliu și Casa Albă, relații 
care, după cum aprecia agenția 
France Presse, trec printr-o 
criză.

PENTRU a doua oară conse
cutiv, în mai puțin de trei luni 
de zile, vila de la Roma a cu-

noscutei actrițe de cinema Clau
dia Cardinale a fost prădată du
minica trecută. Au fost furate 
numeroase obiecte de argint, 
mai multe bibelouri valoroase 
și cîteva tablouri.

• PREȘEDINTELE provizoriu 
al Ecuadorului, Otto Aroseme- 
na, luînd cuvîntul la conferința 
de presă care a avut loc la 
Guayaquil a condamnat politica 
intervenției în treburile altor 
state. Referindu-se la declara
țiile presei americane despre 
așa-numitul „drept" al Statelor 
Unite de a se amesteca în tre
burile interne ale oricărei repu
blici latino-americane, în „ca
zuri deosebite", Arosemena a 
declarat că „țările trebuie să-și 
rezolve problemele prin mijloa
ce proprii. Ecuadorul, a spus el, 
este o țară care prin tradiție a 
urmat politica neamestecului".

INTR-O declarație pentru pre
să, senatorul chilian Ugo Mi
randa a condamnat manevrele 
navale, care urmează să aibă 
loc în apele teritoriale chiliene 
cu participarea S.U.A., Peru și 
Chile. Referindu-se la motivele 
care îl determină să se pronun
țe împotriva acestor manevre, 
senatorul a declarat că el este 
„împotriva politicii militariste a 
Penfagonului, deoarece ea în
seamnă pentru America de sud 
crearea unor pacte militare, e- 
fectuarea în comun a unor ope
rațiuni militare, dezlănțuirea 
cursei înarmărilor și construirea 
de vase militare". „Majoritatea 
poporului chilian, a declarat 
Miranda, respinge această poli
tică".

ÎN LUNA august, în ’Anglia 
numărul șomerilor a ajuns la 
aproximativ 600 000 — cel mai 
mare număr de șomeri care a 
fost înregistrat în această țară 
din 1940. Șomajul a crescut în
deosebi în întreprinderile in
dustriei de automobile și con
structoare de mașini, situate în 
partea centrală a țării.

OLANDA, — Imagine din Rotterdam

O receatâ deelxrați* 
a primai*! minis: r* al 
Japoniei pare U mar
cheze apariția unor 
elemente noi in 
atitudinea ofîeială a 
Japoniei față de unele 
dintre relațiile sale eu 
Statele Unite. Ziarul 
britanic ..TIMES" re
latează că. iuind cu- 
vintul la 1« august, la 
prima reuniune a Con
siliului pentru Proble
ma Okinawei. Eisaku 
Sato a declarat că 
..chestiunea Okinawei 
ar putea impieta asu
pra menținerii coope
rării dintre Japonia și 
S.U.A. pentru garan
tarea securității Japo
niei și Orientului în
depărtat-. Ziarul citat 
subliniază că este pen
tru prima dată cînd 
un lider guvernamen
tal japonez face, in 
mod public, fie și nu
mai o aluzie, la faptul 
eă Okinawa ar putea 
constitui un motiv de 
dispută intre Japonia 
și S.U.A. Aceasta do
vedește că pentru 
cercurile politice japo
neze problema mai 
veche a reintegrării 
Okinawei se pune în 
prezent cu o deosebită 
acuitate. Intr-adevăr, 
după cum sublinia de 
curind un om 
japonez 
mînalul 
TIMES 
pentru 
Japonia 
portantă sarcină politi
că în ultima jumătate 
a anului curent, va fi 
adoptarea unei atitu
dini față de chestiu
nea Okinawei".

Această problemă, 
importantă prin ea în
săși, capătă o impor
tanță și mai mare prin 
implicațiile pe care le 
are : de modul în care 
va evolua ea, ar putea 
să depindă și modul în 
care se va pune pro
blema tratatului de 
securitate japono-ame- 
rican care, începînd

din 1970, poate să fie 
revizuit sau denunțat, 
dopa un preaviz de un 
an. de fiecare dintre 
părți. Pentru Statele 
Unite, Okinawa este 
de o deosebită impor
tanță pentru motivul 
că ele au aici ii/jta- 
late baze nucleare, în 
afara celor aeriene și 
navale.

Care este poziția 
principalelor partide 
in problema Okinawei 
și aceea, corelativă, a 
tratatului de securita
te ? Partidul socialist 
și partidul comunist se 
pronunță, ca întotdea
una. pentru realipirea 
integrală a insulelor 
ocupate de S.U.A., 
pentru denunțarea tra-

realiplrea treptată a 
Okinawei — economie, 
învățămînt, sistem ju
ridic etc și, în sfîrșit, 
administrație — dar au 
evitat permanent să e- 
voce, cel puțin în pu
blic, faptul că această 
realipire va pune în 
mod inevitabil și pro
blema bazelor nuclea
re și deci a tratatului 
de securitate, a cărui 
menținere fără nici o 
modificare au susți
nut-o întotdeauna gu
vernele liberal-demo- 
crate. Pe aceeași pozi
ție s-a situat pînă a- 
cum și guvernul ac
tual, dar declarația 
sus-amintită a primu
lui ministru Sato ar 
putea constitui semna-

în sensul că în poziția 
guvernului japonez au 
apărut unele schim
bări. Mai mult, dintr-o 
altă afirmație a pri
mului ministru japo
nez făcută cu același 
prilej („este nefiresc, 
a declarat, potrivit 
ziarului „Times", Sato, 
ca, după 22 de ani de 
la înch-eierea războiu
lui, administrația insu
lei Okinawa să conti
nue să se afle în mîi- 
nile Statelor Unite") 
s-ar putea deduce că 
guvernul japonez in
tenționează să urgen
teze demersurile în 
vederea realipirii Oki
nawei. Această părere 
este întărită și de fap
tul că, numai cu cîteva

. CELE 55 895 de accidente de 
circulație înregistrate în Franța 
în cursul celui de-al doilea tri
mestru al acestui an s-au soldat 
cu 2 932 de morți și 77 340 răniți. 
Față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut, numărul ac
cidentelor a crescut cu 1 024, iar 
cel al răniților cu 1 533.

• ȘAHINȘAHUL Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi, a so
sit joi seara la Ottawa, după o 
vizită de cîteva zile în S.U.A., 
unde a avut convorbiri cu pre
ședintele Lyndon Johnson și alte 
oficialități.

La Ottawa, șahinșahul Iranu
lui se va întîlni cu primul mi
nistru canadian, Lester Pearson, 
și ministrul de externe, Paul 
Martin.

OKINA m

FAM VAN DONG, președin- « . . . ......
pe 

cincilea 
__  interna- 

anchetarea crime- 
americani în Viet- 
de Mehmet Aii 
expert în proble- 

internățional,

ÎN ACTUALITATE

tele Consiliului de Miniștri 
R. D. Vietnam, a primit 
membrii celui de-al 
grup al Tribunalului 
țional pentru 
lor comise de 
nam, condus 
Aybar, jurist, 
mele dreptului 
membru al Parlamentului turc, 
președintele Partidului Munci
toresc din Turcia.

Președintele Fam Van Dong a 
avut o convorbire cordială cu 
membrii grupului.

In comunicatul cu 
la vizita ministrului 
terne al Olandei, 
Luns, în R. P. Polonă i 
ționează că ministrul 
lor externe al R. P. 
Adam Rapacki, și 
Luns, au făcut un amplu 
schimb de păreri în proble
me actuale ale situației inter
naționale și în probleme ale 
relațiilor bilaterale polono- 
olandeze. O atenție deosebită 
a fost acordată colaborării 
dintre cele două țări în do
meniul economic și cultural, 
subliniindu-se că acordul în
cheiat la 22 august între 
R. P. Polonă și țările Benelu- 
xului va crea noi posibilități 
pentru extinderea contactelor 
dintre cele două țări în aces
te domenii.

Cei doi miniștri și-au ex
primat neliniștea în legătură 
cu situația din Asia de sud- 
est. Ei s-au pronunțat pentru 
soluționarea conflictului din 
Vietnam, pe baza acordurilor 
de la Geneva din 1954 și ți- 
nîndu-se seama de voința po
porului vietnamez de a fi 
lăsat să-și hotărască singur 
soarta.

In comunicat se subliniază 
importanța pe care cei doi 
miniștri o acordă garantării 
securității pe continentul eu
ropean, precum și reglemen
tării problemei germane

i privire 
de ex-, 
Joseph 

se men- 
afaceri- 
Polone, 
Joseph

politic 
citat de săptă- 
„THE JAPAN 

WEEKLY", 
partidele din 
„cea mai im-

tatălui de securitate și 
pentru desființarea ba
zelor militare ameri
cane aflate pe întreg 
teritoriul Japoniei, in
clusiv insulele actual
mente ocupate. în fa
voarea acestei cereri 
sînt și cercuri tot mai 
largi ale opiniei pu
blice japoneze.

Dar, dacă poziția ce
lor două partide men
ționate este ușor de 
definit, nu tot așa stau 
lucrurile și cu cea a 
partidului liberal-de
mocrat, partid de gu- 
vernămînt în 
aproape fără 
pere, de la 
celui de-al 
război mondial pînă în 
prezent.

Pînă acum, guver
nele liberal-democrate 
«-au pronunțat pentru

Japonia, 
întreru- 
sfîrșitnl 

doilea

Iul revizuirii cel pu
țin a unora dintre li
niile politicii oficiale 
japoneze față de Sta
tele Unite.

Mai întîi, așa cum 
am văzut, este prima 
dată cînd un șef de 
guvern japonez men
ționează în mod public 
faptul că între realipi- 
rea Okinawei și rela
țiile privitoare Ia 
„securitate" dintre Ja
ponia și S.U.A. există 
o legătură. în al doilea 
rînd, faptul că Eisaku 
Sato a declarat că pro
blema realipirii Okina
wei ar putea da naș
tere la dificultăți în 
ceea ce privește trata
tul de securitate, adică, 
mai exact, în legătură 
cu bazele nucleare a- 
mericane din Okinawa, 
ar putea fi Interpretat

zile înaintea acestor 
declarații, a fost creat 
organismul menționat 
mai sus sub numele de 
Consiliul pentru Pro
blema Okinawei, care 
are ca sarcină să stu
dieze sub toate aspec
tele această problemă 
și să raporteze direct 
primului ministru.

Ar fi însă hazardat 
să se facă încercări de 
a deduce exact care 
este natura schimbări
lor ce au intervenit în 
poziția guvernului ja
ponez față de realipi- 
rea Okinawei. Noi 
elemente vor putea fi, 
probabil, cunoscute cu 
prilejul vizitei pe care 
o va efectua premie
rul japonez în noiem
brie la Washington.

Guvernul congelez

C. BADEA

nu va negocia cu mercenarii
Declarațiile lui Justin Bomboko

Mimstrul eongolez al afacerilor externe, Justin Bomboko, a 
făcut o declarație în care a arătat că guvernul său nu a negociat 
și nu va negocia niciodată cu mercenarii albi care se află în pre
zent Ia Bukavu, capitala provinciei Kivu. Potrivit agenției Fran
ce Presse, Bomboko a arătat că colonelul Schramme și mercena
rii au făcut cunoscut că sînt gata să se predea în anumite condi
ții, sa predea armamentul și să li se ofere posibilitatea de a pă
răsi orașul Bukavu. Guvernul congolez, a spus el, nu acceptă 
oferta mercenarilor și este de acord numai cu capitularea ne
condiționată a detașamentelor de mercenari și jandarmi katan- 
ghezi, care au săvîrșit agresiunea la Kisangani, iar în prezent 
se află în localitatea Bukavu. Pe de altă parte, el a declarai că 
politica guvernului său „constă în a pune capăt cît mai curind 
posibil rebeliunii mercenarilor. în această problemă orice com
promis este exclus".
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