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Activitatea
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Proletari din toate țările, uniți-vă I

politico - educativă 
la nivelul
exigențelor actuale!
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De la un an la altul, sarcinile de mare răspundere pe 
care partidul le pune în fața Uniunii Tineretului 
Comunist capătă o tot mai mare complexitate, izvo- 

rîtă din exigențele mereu sporite ale realității noastre 
socialiste. Răspunzînd acestor cerințe firești, îndeosebi în 
perioada care a trecut de la Congresul VIII, organizațiile 
U.T.C. au depuș eforturi susținute pentru a inten
sifica munca de educație politico-ideologică în rîndul 
tineretului, ceea ce i-a conferit un loc bine precizat în an
samblul activităților educative desfășurate de organizația 
U.T.C. S-au obținut, astfel, rezultate demne de relevat în 
ceea ce privește organizarea unor dezbateri variate pen
tru cunoașterea și însușirea politicii partidului, pentru 
popularizarea realizărilor dobîndite de poporul nostru. în 
inițierea unor manifestări care să facă cunoscute momente 
din trecutul de luptă a partidului. A crescut în același 
timp puterea de convingere a unor astfel de activități asu
pra conștiinței maselor de tineri, contribuind la forma
rea unor trăsături înaintate ale profilului lor spiritual.

Cu toate succesele obținute, activitatea politico-ideolo
gică desfășurată de organizațiile U.T.C. nu reușește să se 
ridice întru totul la nivelul imperativelor actuale, să răs
pundă cerințelor tot mai diverse ale tinerilor. Multe or- 

4 A ganizații U.T.C. nu asigură continuitatea necesară acțiuni- 
W lor pe care le organizează si, mai ales, pierd din vedere 

diferențierea lor în funcție de nivelul de înțelegere al 
tinerilor, de vîrsta lor, ceea ce are drept rezultat faptul că 
nu răspund în întregime preferințelor si preocupărilor ne
mijlocite ale tineretului. Pornind de la analiza def:------ 
țelor existente, cît și a cauzelor care le-au dat naștere. 
Birou! C.C. al U.T.C. consideră că este necesar ca orga
nele și organizațiile U.T.C. să se preocupe în viitor mai 
îndeaproape de înlăturarea neajunsurilor manifestate, 
printr-o mai intensă activitate în vederea îndeplinirii ho- 
tărîrilor Congresului al VlII-lea al Uniunii Tineretului Co
munist.

Organizațiile U.T.C. au datoria să considere și în viitor 
ca una din cele mai importante sarcini educarea tineretu
lui în spiritul patriotismului socialist, al dragostei si devo
tamentului nețărmurit față de patria «ocialistă și partidul 
comunist, în spiritul glorioaselor tradiții de luptă ale par
tidului șî poporului român, ale organizației noastre de ti
neret, al cunoașterii realizărilor și perspectivelor de dez
voltare ale economiei, științei, artei si culturii naționale, 
cultivării sentimentului frăției dintre tineretul român si 
cel al naționalităților conlocuitoare. Organizațiile U.T C. 
sînt chemate să urmărească atent aprofundarea teme:- 
de către tineri a politicii externe a partidului și statului 
nostru.educarea tineretului în spiritul internaționalismului 
proletar, cultivarea în rîndurile sale a nobilelor idealuri 
de pace și progres social, respect reciproc și înțelegere in
tre popoare.

Pentru obținerea unor rezultate corespunzătoare în 
deplinirea acestor sarcini, organele și organizațiile U.T.C. 
trebuie să-și perfecționeze fără întrerupere formele și me
todele de muncă, să acorde o deosebită atenție acele- d -.- 
tre ele care și-au dovedit în practica de zi cu zi eficienta, 
puterea de atracție și de înrîurire. Ele trebuie sâ dea do
vadă de receptivitate la toate mijloacele educative care • 
stau la îndemînă, utilizînd cu pricepere întregul ansamblu 
de activități, pentru a asigura diversitatea muncii desfâ- 
șurate și a veni în întimpinarea cerințelor înduptlțM

„Scînteia tineretului'
(Continuare in pag. a 11-a)
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b vă fi pasă in 
ewrind b dispo
ziția elevilor 

b are 24 clase, 
n laborator, a- 
teliere de sculp
tară h pictură : 
elevii vor mai 
dispune de un 
teren de sport.

fracția are 
etaje ți este 
isă in for

mă de „U“ ; fa
țada este placată 
in ceramică mo
dernă și mul
ticoloră. Peste 
puțin se va 
monta și fondul 
plastic pentru 
panourile deco
rative.

N. Negulescu 
sudor

SPRE COTA FINALĂ
Constructorii Com

plexului hidroenergetic 
de pe Argeș au dirijat 
spre marele lac de acu
mulare de pe Argeș, cu 
15 zile înaintea terme
nelor de grafice, apele 
ultimelor două riuri 
prevăzute a fi captate 
— Vilsan și Dobronea- 
gu. Pentru devierea riu- 
lui Dobroneagu a fost 
construită o galerie sub
terană lungă de 1 km. 
Rîurile Vilsan și Dobro
neagu aduc in lacul de 
acumulare al hidrocen
tralei 10 la sută din vo
lumul de apă al aces
tuia.

în prezent, apele lacu
lui Vidraru se apropie 
de cota finală.

UN NOU PDOttDUU
IN CONSTRUCȚIILE

DE LOCUINȚE

Un colectiv de specia
liști de la Trustul regio
nal de construcții Cri- 
șana experimentează un 
nou procedeu tn con
strucțiile de locuințe : 
turnarea pereților in co- 
fraje metalice de tip fa
gure. Acest sistem de 
coțraje permite folosirea 
pe scară largă a unor 
noi materiale de con
strucții și in special a 
prefabricatelor din azbo
ciment, elimină tencuie- 
lile interioare și prin a- 
ceasta un mare volum 
de manoperă.

(Agerpres)
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jib ura mc
Vineri seara, primul minis

tru și ministru al afacerilor 
externe al Danemarcei a 
făcut o vizită protocolară pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România.

Intre premierul român, Ion 
Gheorghe Maurer, și premierul 
danez, Jens Otto Krag, a avut 
loc o convorbire cordială.

La întrevedere au luat par
te Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor ex-

ETICA PRACTICII

terne, Gheorghe Ploeșteanu, 
ambasadorul României în Da-» 
nemarca.

Au fost de față persoanele 
oficiale care însoțeso pe înalt 
tul oaspete.

★
In cursul serii, primul mi

nistru și ministru al afaceri
lor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, și soția, îm
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, au plecat cil 
un avion special spre Con
stanța.

înaltul oaspete este însoțit 
de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne, Gheorghe Ploeșteanu, 
ambasadorul României la 
penhaga, de funcționari 
periori în M.A.E.

La sosire, pe aeroportul 
gălniceanu, premierul 
și persoanele oficiale care 
însoțesc au fost salutați 
Petre Nicolae, 
Sfatului popular 
Constanța, și de alți 
zentanți ai organelor locale de 
stat. (Agerpres)
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de 

președintele 
al orașului 

repre-

tinereții este como
ditatea. Pentru un 
specialist — como
ditatea intelectuală. 
Comoditatea nu în
seamnă, la urma 
urmei, evitarea u- 
nui efort fizic de 
moment. A fi în- 
tr-adevăr comod, 
pare să ne spună 
gestul celor care au 
cerut transferul 
pentru practică de 
la Grozăvești la 
Luduș, înseamnă a 
alege tocmai un 
drum foarte lung, 
la capătul căruia 
să-ți continui liniș
tit viața de „stu
dent*4 în afara vie
ții studențești ade
vărate.

te pînă acum, omo
genitatea colectivu
lui studențesc, tră
săturile morale ale 
componenților săi. 
Cum răspunde prac
tic acestor între
bări de ordin prac
tic ? Am întîlnit, 
nu demult, un mo
ment semnificativ 
în viața unui colec
tiv studențesc de 
energeticieni, aflați 
în practică la ter
mocentrala Luduș. 
Ne refeream atunci, 
într-un articol, la 
incidentele „nopți
lor de producție", 
dar adevărata față 
a lucrurilor nu este 
o problemă de timp 
particular (zi, noap
te, anotimp), cît o 
problemă de timp 
social. Și astfel re
venim...

O trăsătură mo
rală incompatibilă

Practica in pro
ducte a studenților 
este o etapă inter
mediară între am
fiteatru și locul de 
muncă a! specialiș- 
• ?-. Noutatea re
lațiilor care se 
nasc in colectivul 
studențesc in tim
pul practicii constă 
in ridicarea relații- 
ioc colegiale pe o 
treaptă superioară, 
anticipind ți aju- 
tind la formarea 
profilului moral al 
viitorului intelec- 
taal cu responsabi
lități bine preciza
te de normele etice 
ale profesiunii ale
se. Se verifică, în 
ofensiva muncii 
intelectuale asupra 

înderilor prac- 
dimensiunea 

exactă a muncii e- 
fucative desfățura-

LABORATORUL
AGRICOL

GENERATOR
DE SOLUȚII
ȘTIINȚIFICE

Ing. Teodor Marian 
director in Consiliul Superior 

al Agriculturii

Dezvoltarea rapidă a agri
culturii, modernizarea ei, fac 
să se simtă tot mai mult nece
sitatea înarmării specialiștilor 
și a tuturor lucrătorilor din 
acest sector cu tot ceea ce este 
nou ca rezultat al cercetării 
științifice pe plan mondial și 
al experienței proprii ciștigate 
de unitățile fruntașe.

Unul dintre mijloacele care 
s-au dovedit eficiente in va
lorificarea cuceririlor științei 
și tehnicii noi este casa-labo- 
rator. Practica a dovedit că, 
acolo unde activitatea caselor- 
laborator a fost organizată și 
orientată just spre rezolvarea 
problemelor ridicate de pro
ducție și unde s-a bazat pe

participarea largă, activi, a 
membrilor cooperatori, renii- 
tateîe aa foit dm cele mai 
bune. Stat bine cunoscute in 
acest sens realizările caselor- 
laborctor din cooperativele a- 
gricole de producție din Lun- 
cani — regiunea Cluj, Comana
— reaiunea Dobrogea, Smeeni
— regiunea Ploiești. Lenau- 
heim — regiunea Banat, To- 
poloveni — regiunea Argeș, 
Poiana Mare — regiunea Ol
tenia și multe altele.

Cerințele actuale și de pers
pectivă ale activității de intro
ducere a noului in agricultură 
impun noi măsuri de imbună-

AL. DUMITRACHE

(Continuare 
tn pag. a Il-a)

Secvență de vacanță în tabăra pentru pionieri și școlari de la Ti
mișul de Sus

MAGNIFICII"...

(Continuare în pag. a Ul-a)

La Șantierul naval din Olte
nița

Foto; AGERPRES
I
I

mărturisind o jignire adincă fi 
dureroasă.

împreuna cu un ah iubitor de 
flori, bătrinul a amenajat pe 
Zîngă casa sa (str. Paharnicului 
nr. 4 raion. 30 Decembrie) care 
dă către o grădiniță cu două 
bănci, o curticică curată, cu citi
ta caiși și multe flori, plantind 
mai cu seamă trandafiri...

De vreo doi ani, o bandă de 
juni, care cresc an de an, și în 
înălțime și mai ales în neobră
zare, terorizează strada și altele 
învecinate.

Cei doi bătrini, care au îngri
ji eu transformat acel colțișor 
stradă intr-un părculeț deo

sebit de agreabil, sînt victimele, 
ca ți alții, ale acelei bande de 
derbedeu Zilele trecute, bătrinul 
pensionar a fost hăituit pur y» 
simplu pinâ tn curtea sa, unde 
refugiindu-se, a fost urmărit și 
s-a retras in casă. urmărind je
fuirea căiților și călcarea florilor 
în picioare. Infractorii nu s-au 
mulțumit cu violarea domiciliu
lui, dar l-au și amenințat pe bă- 
trin :

— Intră, bă. în casa că-ți tri
mitem o teleghidată, că te 
plimbi prin stratosferă !

Altora, care i-au admonestat 
altă dată, rinjind și insultîndu-i, 
le-au strigat •

— Noi sîntem magnificii !
O parte din „magnificii" ăștia 

pe nume Bucoveanu, locuiesc în 
strada Clucerului nr. 36...

O altă sesizare, vine să reia-

I. Grinevici

teze cum alți cîțiva derbedei te
rorizează trecătorii și locatarii 
din șos. Mihai Bravu. Acostează 
femeile, au inventat o „distrac
ție" sui-generis: plasează bolo
vani și luminări aprinse pe linia 
tramvaiului, iar atunci cînd va
gonul oprește, se distrează în fel 
și chip...

Alți cititori, terorizați de o 
altă bandă de „magnifici", rela
tează alte și mai grave acte de 
huliganism, petrecute în micro- 
raionul Berceni (în raza secției 
11 Miliție)...

Eu însumi am văzut pe bd. 
1 Mai, în dreptul Parcului Co
pilului, cum vreo 5—6 derbedei 
jucau fotbal cu o pisică vie, 
care a fost ucisă prin lovituri de 
bocanc /

Știu că avem tineri harnici și

studioși, aplecați cu seriozitate 
peste cărți, că sînt mii și 
tineri muncitori, oameni 
nați. Știu, dar fiu despre 
vorba

Neobrăzarea, cinismul,

mii de 
minu- 

ei este

Neobrăzarea, cinismul, cruzi
mea, absența oricărui simț de 
respect pentru omul matur sau 
bătrîn, provin și sînt convins de 
aceasta — de la o primordială 
vină a părinților. Placida ridica
re din umeri cu șlagărul:

— Ce să le fac ?
...Nu convinge. Și nu este în 

nici un caz o circumstanță ate
nuantă. Cînd începe să intervină 
miliția — căci trebuie să inter
vină — este de acum și tîrziu, 
și dramatic. Am văzut părinți 
dîndu-se, prea tardiv, cu capul 
de pereții tribunalului și vărsînd 
inutile și placide lacrimi...

„Magnificii" trebuie educați 
din fașă, și nu împinși la reedu
care prin institutele de specia
litate, în detenție.



(Urmare din pag. I)

- tinerilor. Un mijloc atrac- 
r, capabil să ofere cadrul u- 
r discuții pline de dinamism, 
r trebui să fie și în conti- 
are adunările generale care, 
lîngă dezbaterea unor as- 

cte ale vieții de organizație, 
? comportării tinerilor în fa
lie și societate, vor aborda 
probleme de interes major 

• educației lor politice și 
îologice. Aceasta însă nu așa 
m se face în prezent în nu- 
■roase organizații care, con
tând îngust problematica 
nplexă a vieții de organiza- 
, încearcă s-o rezolve numai 
n adunări, limitând astfel 
evitabil gama variată de ac- 
ități existente. Vor tre- 
i, de aceea, să cunoa- 
i o mai mare extindere 
ritmicitate, în toate organi- 
țiile U.T.C., de la nivelul 
ireprinderilor, comunelor 
i școlilor, pînă la nivelul 
ișelor, întâlnirile cu perso- 
lități ale vieții 
ice și obștești, 

partid și de 
szentanți de 
Lturii, artei și
lămurească cu competență 

tâtâemele care frămîntă fi
retul. Pentru a spori efi- 
>nța unor asemenea dezba- 
•i, care se bucură de spriji- 
1 specialiștilor, este necesar 
participe un număr cît mai 
ire de tineri, pentru a le 

un caracter larg, de 
isă, fără a le imprima 
>ă o falsă solemnitate sau 

atmosferă greoaie, pre- 
îțioasă. Consultațiile perio- 
*e pe teme ale politicii in- 
•ne și externe sînt, de ase- 
mea, o formă care s-a do- 
dit utilă pentru informarea 
rentă a tineretului. La a- 
;tea se adaugă simpo- 
•anele, serile de întrebări 
răspunsuri, jurnalele vor- 

e, realizate cu contribu- 
unor cadre competente 

i diferite domenii de acti- 
ate. în același timp, orga- 
jațiile U.T.C., și îndeosebi 
e de la sate și de pe șantie- 
e de construcții, vor trebui 
inițieze convorbiri mai ope- 
tive asupra unor teme de 
ire actualitate, lectura în 
Lectiv a documentelor de 
rtid și de stat, a presei pre- 
m Și alte acțiuni cu carac- 
' educativ.
tn școli și în institutele de 
zățămînt superior vor fi 
tinse ciclurile tematice de 
tivități, dezbaterile pe pro- 
me de politică internă și 
ternă iar în facultăți în mod 
osebit se va urmări orga- 
:area unor cercuri teoretice 
re trebuie să fie un răs- 
ns nemijlocit la interesul 
idenților față de problemele 
litice, filozofice, estetice. 
Wt organizațiile U.T.C. din 
reprinderi și instituții, din 
jtitutele de învățămînt, cît 

cele de la sate, vor 
‘bui să utilizeze în mare 
isură valoarea educativă a 
sitelor la muzee, expoziții, 
?uri istorice, să parcurgă în 
upuri trasee legate de eve- 
nente, de personalități ale 
acutului, să inițieze acțiuni 
îngrijire a monumentelor, 

•bări prilejuite de ani- 
rsarea unor momente 
iportante din viața partidu- 
. și a poporului. In organi- 
rea lor, pot fi folosite ca 
net de plecare anumite ro
me, spectacole, filme sau 
lume de poezii care tratează 
pecte din lupta partidului 
ilegalitate sau momente din 
oria poporului român, ac
ini la care pot fi invitați și 
torii cărților sau realizato- 
unui spectacol pentru a le 

rbi tinerilor, pentru a răs- 
nde întrebărilor lor. Ape- 

insistent la oamenii de
ecialitate, la cadrele cu
iltă experiență este de na
ră să ridice nivelul calitativ 
activităților, asigurîndu-le 
conținut profund educativ.

Unul dim procedeele eflei
te îl reprezintă par- 
iparea, alături de comu- 
iti, împreună cu ei, la 
fiunile întreprinse de orga- 
sațiile de partid. Organiza
te U.T.C. au datoria să-i 
Irume pe tinerii care de
se să studieze probleme de 
iin economic, politic, filo- 
Eic sau istoric spre cercu- 
e și cursurile organizate pe 
ie de partid sau, în măsura 
sibi'lităților, spre cursurile 
iversităților serale de 
irfcism-leninism, precum și 
; universităților populare și 
incitorești organizate de 
idicate și comitetele de cul
că și artă. Organele și or- 
nizațiile U.T.C. vor trebui 

urmărească îndeaproa- 
modul în care se pre- 

tesc tinerii înscriși la aceste 
rme de învățămînt, acordîn- 
,-le ajutorul necesar în în- 
șirea cunoștințelor ce se 
©dau.
roate aceste forme și me
le, întregul ansamblu de

noastre po- 
cu activiști 

stat, .cu re- 
prestigiu ai 
științei care

activități desfășurate de orga
nizațiile U.T.C. în vederea 
pregătirii politico-ideologice a 
tinerilor, trebuie să-și găseas
că reflectarea corespunzătoa-^ 
re în creșterea nivelului de 
conștiință al acestora, în ati
tudinea lor față de muncă, în 
dragostea pentru profesia a- 
leasă. Rezultatele activității 
depuse trebuie să se măsoare 
în mod firesc prin îmbogăți
rea pregătirii profesionale și 
multilaterale a tinerilor, prin 
participarea lor nemijlocită la 
procesul de producție și prin 
respectarea strictă a discipli
nei muncitorești. în acest do
meniu, organizațiile U.T.C. au 
un cîmp larg de afirmare a 
posibilităților lor. Ele au da
toria să desfășoare o aseme
nea activitate, incit să se re
liefeze limpede pentru toți ti
nerii că participarea lor la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, la realizarea obiective
lor care stau în fața unităților 
respective, dezvăluie implicit 
gradul de educație atins, efi
ciența muncii organizației 
U.T.C.

în sensul acesta, organizații
le U.T.C. sînt datoare să mo
bilizeze și mai departe tinere
tul la acțiunile inițiate de sin-

tivitate în numele dorințe! 
mereu vii a tineretului fie a 
învăța.

Legată direct de acestea și 
decurgînd din complexitatea 
sarcinilor de producție, este 
necesitatea unei popularizări 
sistematice a cărții tehnice. 
Organizațiile U.T.C. sînt che
mate să dea o mai mare am
ploare inițiativelor care au in
trat deja în tradiția activității 
noastre. Olimpiadele pe mese
rii, care cer, pentru a se bu
cura de o reușită deplină, o 
temeinică asimilare a unor 
cunoștințe teoretice, în aceeași 
măsură ca și aplicarea lor 
practică, sau concursurile 
„Prieten al cărții tehnice- sînt 
dovezi grăitoare ale receptivi
tății organizațiilor U.T.C. în 
aflarea unor forme corespun
zătoare preocupărilor tineretu
lui. La acestea trebuie să se a- 
dauge înființarea, cu sprijinul 
cabinetelor tehnice, a unor 
cercuri tehnice care să fructi
fice ideile și capacitatea ino
vatoare a tinerilor, precum și 
orientarea lor spre învățarea 
unei a doua profesii. înrudite, 
în întreprinderile unde gradul 
de automatizare, introducerea 
pe scară largă a modemizăn: 
procesului de producție, per-

ACTIVITATEA
POLITICO

a tineretului, domeniu în care 
există o frumoasă și bogată 
tradiție. Dezvoltând și în viitor 
rezultatele bune obținute pînă 
în prezent și ținînd seama de 
posibilitățile pe care le oferă 
această activitate de a sădi în 
conștiința tinerilor respectul 
față de munca fizică, organiza
țiile U.T.C. vor trebui să se în
grijească mai mult de asigura
rea unui conținut corespunză
tor acțiunilor voluntar-patrio- 
tice, prezentîndu-le tinerilor 
importanța lucrărilor la care 
sîfit solicitați, determinîndu-i 
să participe în mod organizat 
la acțiuni, însoțiți de drapele 
și de cîntece, pentru a le im
prima astfel un caracter dina
mic, tineresc, în spiritul tradi
țiilor dobîndite. Tinerii vor fi 
antrenați la cele mai impor
tante obiective, în funcție de 
necesitățile orașului sau comu
nei respective, ceea ce le va 
spori sentimentul utilității 
muncii lor, le va educa simțul 
de răspundere față de calita
tea lucrărilor. înfrumuseța
rea orașelor și satelor. îngriji
rea monumentelor și locu
rilor istorice, întreținerea 
unor edificii social-cultura'.e și 
sportive, colectarea metalelor 
vechi, refacerea patrimoniului 
forestier, întreținerea pășuni
lor sînt câteva dintre obiecti
vele care trebuie să se inscre 
pe agenda de lucru a organ:ra
fiilor U.T.C. Iz perioada fiae- 
cat următoare, avînd în ve
dere samt-ie sparta care an 
fest incredi-.ta*© orțamzaue: 
U.T.C. în domeniul acfivntâfii 
culturale « sportive, se va

NO! ACHIZIȚII

MUZEALE
Din bogatele zone etno

grafice și folclorice situa
te pe cursul superior al 
văilor Mureșului, Gur- 
ghiului și Luțului, spe
cialiștii Muzeului raional 
din Reghin au achizițio
nat, în ultima vreme, noi 
podoabe ale portului 
popular de o deosebită 
importanță istorică, știin
țifică și documentară. 
Printre acestea se află 
sumane hărăduite și că
măși cu ciupag din Rușii 
— Munți, L’rmeniș, Logig 
și Pietriș, cioareci, cămăși 
cu minecă lunga și piep
tare din Hodag și 
Urisiu. cojoace lungi și 
cătrințe din Glediu. Sili
ră!. Batoș și Serbeni. A- 
eeste podoabe ale portu
lui popular sînt foarte 
vechi, importanța unora 
dintre ele constând in fap
tul că siat apropiate por
tului dacie.

EDUCATIVA
LA NIVELUL

EXIGENȚELOR
ACTUALE!

dicate, la întrecerea socialistă, 
la consfătuirile în care se dez
bat probleme de producție. 
Conducerea partidului nostru 
a adoptat în ultima vreme o 
serie de măsuri menite să ri
dice n'ivelul calitativ al indus
triei, referitoare la organizarea 
științifică a producției, la eco
nomisirea metalului și redu
cerea rebuturilor, la folosirea 
integrală a timpului de lucru. 
Datoria permanentă a organi
zațiilor U.T.C. este aceea de a 
susține concret realizarea aces
tor măsuri și de a urmări fe
lul cum sînt aplicate de către 
tineri.

In același timp, organele și 
organizațiile U.T.C. trebuie să 
inițieze cu regularitate acțiuni 
proprii, îndeosebi pentru culti
varea în rindul tinerilor a res
pectului față de propria lor 
muncă și a tovarășilor lor, a 
atașamentului pentru colecti
vul în care muncesc. Simpozi
oanele și dezbaterile cu teme 
ca „De ce mi-am ales meseria 
de...“, schimburile de experi
ență între organizațiile din 
mai multe secții sau sectoare, 
întâlnirile cu muncitori mai 
vîrstnici care să le vorbească 
tinerilor despre experien'a 
lor, împletite armonios cu 
convorbirile despre perspecti
vele de dezvoltare ale între
prinderii — sînt numai câteva 
din formele care s-au dovedit 
proprii organizațiilor de tine
ret și care au intrat în agenda 
lor de activitate. Inițiativa 
fiecărei organizații U.T.C. poa
te și trebuie să contribuie la 
completarea acestor forme de 
activități.

Interesul pentru perfecțio
narea profesională, pentru 
continua ridicare a calificării, 
interes care se manifestă în 
mod evident în rîndul tinere
tului, dovedind neobosita sa 
dorință de a-și îmbogăți neîn
trerupt cunoștințele, trebuie 
susținut printr-o atentă îndru
mare a tinerilor spre domenii
le în care se poate valorifica 
mai din plin. De aceea, organi
zația U.T.C. nu-și poate limita 
sfera de intervenție doar la 
simpla mobilizare a tinerilor 
la cursurile de calificare și ri
dicare a calificării ci, conco
mitent, trebuie să urmărească 
frecvența lor la aceste cursuri 
și, mai ales, modul cum aplică 
în practica de zi cu zi cunoș
tințele dobîndite. Iar acolo 
unde se sesizează nereguli în 
modul de desfășurare a cursu
rilor, organizația U.T.C. este 
datoare să intervină eu opera-

mit acest lucru. Pe măsură 
ce ocupă un loc tot mai dis
tinct în contextul general al 
activității educative asemenea 

, preocupări sînt de natură să 
contribuie la ridicarea presti
giului și a competenței organi
zației U.T.C.

Prin toate acțiunile inițiate, 
prin participarea lor perma
nentă la preocupările și fră- 
mîntările tinerilor, organizații
le U.T.C. trebuie să urmărea
scă dezvoltarea armonioasă a 
conștiinței acestora, plămădi
rea unor n-ăsături morale îna
intate. cultivarea spiritului de 
nrrfl-A ci - că -v -1

fașura- 
ți edu- 
*.e ?ja-

rea unei bogate actirită 
cative care să determir 
rea uuei atitudini iztrar 
te față de lipsuri. El 
buie să formeze o 
sănătoasă a murgului cs 
care sâ reacționeze ; 
în dileme situații. De 
menea, deosebit de fractuoase 
se dovedesc dezbaterile arg: 
cu întreaga masă de utecișfi. 
care, pornind de la ci:era ca
zuri concrete, să ducă ia 
vă țăm: nte rapabile atragă 
luarea amnu a 
zuriicr indrnduale < 
menului însuți, a 
care-l generează.

Un loc deosebi" 
tant ir. cadru: n 
tăți politic 
pă munca

re-
-.:e

ic-

ora ca- 
a «ero- 
cauzelor

tas

artiri-
2 OCU- 
riocc*

ier ie. pe oerrcuarea e 
czn ți pe atneua.^rea 
bar» sporrrr» a-ro> j 
ast?e; iacn să anetâr»-
te purcte de atracție a 
t-: O ater.ti» ăeoseb
trAu: acordată parâcpăr- 
levtlor ți MudwițGor. ia ; 
oaia raca-.teior. > stri-eerea 
recoltelor ia unitățile agricole 
social ste ți la munca pe șan
tierele de construcții, acțiuni 
care vor constitui prilejuri de 
cunoaștere mai aprofundată a 
oamenilor muncii, a viitoare
lor lor locuri unde îți vor e- 
xercita profesiile.

Pornind de la necesitatea ta 
acțiunile de muncă volun^r- 
patriotică să aibă o arte 
largă de răspindire. organele 
și organizațiile U.T.C vor tre
bui să-și stabilească angaja
mente care să reflecte posibi
litățile reale ale tineretului 
să-i stimuleze dorința Crească 
de a munci.

Pentru reușita a 
trepnnse. pentru a 
nivel superior activitatea 
liflco-.deologicâ. întreaga a 
vitate destinată antrenării 
neretului la îndeplinirea s 
cinilor de producție și la r 
Uzarea angajamentelor 
muncă voluntar - patriotică, 
este necesară preze-.'a pe*. ..1- 
nentă a acu «is-tului U.T.C ăli- 

la întregul proces de ccccepe- 
re. de ocga~~z»re ți drsfățute
re a roanifestărller. O ase-je- 
nea participare trebuie să facă 
din acti,îstul U.T.C o ptezen- 
tă necesară, de neînlocuit, aș
teptai cu nerăbdare de tineri, 
r-fletui tuturor acțiunilor pro
pose de aceștia.

In întreaga activitate pe ce
re o desfășoară in masele de 
tineret, organizațiile l".T£. 
trebeie să manifeste suplețe ți 
reeepthitate la nou. să evite 
sablonismul in muncă, proce
deele care s-au uzat de prea 
■naltă întrebuințare, adaptin- 
du-si necontenit formele de 
activitate după seismograful 
sensibil si de mare exactitate 
al preferințelor tinerilor. Este 
un deziderat la care obligă in- 
săsi realitatea in continuă 
mxscere si transformare a so
cietății noastre.

ECOURI • ECOURI $
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ODISEEA UNEI PROPUNERI

0 LITERATURĂ
PENTRU CINECLUBURI

IOAN VULCAN

rzraLe ms-

.peria M

LA BRAILA

LN MODERN GRUP ȘCOLAR
PROFESIONAL ÎS FOLOSINȚA

J AL

Z-.e'ie treci 
structorii I 
au da: in fi

control ete), o can
tină care va pregăti 
masa pentru 1 200 
de persoane. Grupul 
școlar profesional

grupul școlar profe
sionai de pe Sr.gâ
Uzinele de mila;
greu ^Progresul*
din Brăila. Noul lo
cal al școlii se com
pune din 16 săli de
clasă, laboratoare
(electrotehnic, teh
nologia meseriei, a-
parat de măsură si

că proprie, ateliere 
școală dotate cu uti
laje corespunzătoa
re fiecărei meserii, 
strungari, frezori, 
lăcătuș:, turnători, 
electricieni și altele.

A fost, de aseme
nea. terminată și 
construcția celor 
două cămine cu 600 
locuri dispuse în 
camere cu 3, 4 și 5 
paturi, cabine pen
tru baie la fi<
etaj etc. In prezent 
conducerea grupului 
școlar perfectează 
mobilarea sălilor de 
clasă, a căminelor, 
înzestrarea labora

are

toarelor și ateliere
lor astfel ca pînă la 
apropiata zi a des
chiderii noului an 
de învățământ să 
fie terminate toate 
pregătirile de ordin 
administrativ.

Noii construcții, 
care însumează o 
investiție de peste 
21 milioane lei, i se 
vor mai adăuga în 
curind o 
spectacoie 
die locuri, 
bibliotecă, 
sport ș: altele, unde 
celor 1 S’X) de elevi 
le vor fi asigurate 
condiții optime de 
oetrecere a tâmpului 
liber.

sală de
cu 600
club Și
sală de

Etica practicii Ain
(Urmare din pag. I)

tâm reușim să dăm apă 
moară comodității ? 

liâr dacă este o între- 
re incomodă, obligații- 
nu ne incomodează să 
elăm la concretețe: 
idenții retrași în tur- 
rile de liniște amară 
? practicii de la Luduș 
fost vreodată 
realitate de 

st, o vizită cel 
conducătorilor
Institutul politehnic 

icurești ? Răspunsul îl 
?ră prompt: nu, pînă 
colocviul de practică. 

Să ne imaginăm rezul- 
tele comodității în 
np. încercarea de a te 
scurca cu minim efort 
va răzbuna. Omul de-

treziți 
vreun 
puțin, 

lor de

pășit de timp nu va ac
cepta să fie depășit de 
viață, de schemele ei or
ganizatorice. Ne pare cel 
puțin rău că întâlnim oa 
meni pe care comodita
tea intelectuală i-a pla
fonat înainte de a-și fi 
înșelat biografia cu o di
plomă și cu o funcție de 
la înălțimea căreia să-și 
propovăduiască, lor, pro
pria lor superioritate. 
Cine produce astfel de 
personaje ? îi aruncăm 
în spatele vieții, uitând 
că sîntem răspunzători 
cu toții.

Odată instalați în a- 
partamentele asociate 
ale comodității, tinerii 
de la I.P.B. au intrat în 
hora simplă a bunului 
plac. Dar iată o filă de

asu-

ln raiduL-anchetă despre ci- 
necluburi aminteam pe lîngă al
tele și despre lipsa unei biblio
grafii care si vină in ajutorul ci
neaștilor amatori.

Despre oportunitatea unei ase
menea bibliografii poate n-ar 
mai fi cazul să insistăm. Sîntem 
nevoiți s-o facem în situația în 
care persistă o îndelungă pi ne
motivată absență: îndrumarea 
ci ne cluburilor.

Nu poale fi vorba despre o 
mișcare artistică a cineaștilor a- 
matori afit în afara unei mini- 
•ne drtări tehnice cît și in afara 
unor cuncștințe obligatorii
pra funcționării acestei apara
turi tehnice. Un cineast amator 
care să nu cunoască legile opti
ci» yi tratarea chimică a peliculei 
foto și cinematografice, care să 
nu cunoască tipurile aparatelor 
de luat vederi și mînuirea lor, e 
la fel de absurd de închipuit 
cum ar fi de imaginat și un 
scriitor analfabet.

Deși nu tine de esența artei 
filmului, tehnica înregistrării și 
multiplicării imaginilor este in
dispensabilă cinematografiei, la 
fel ca și turnarea bronzului în 
sculpturi, amestecul culorilor în 
pictură, ca să nu mai vorbim de 
organizarea construcțiilor, tehni
că a unei arte milenare: arhitec
tura.

Marea majoritate a cineaștilor 
amatori se atlă la noi în postura 
de autodidacți, puși de multe ori 
în situații de a descoperi, după 
căutări nu lipsite de eforturi, se
crete ale lui Polichinele... Deci, 
de mult timp se resimțea nevoia 
unui îndrumar practic pentru ci- 
neaștii amatori. Tovarășul ingi
ner Ilie lonescu, din Sibiu, ne-a 
trimis de curind, ca urmare a rai
dului nostru-anchetă despre ci- 
rtecluburi, o detaliată scrisoare 
însoțită de un întreg dosar de 
adrese și răspunsuri. Despre ce 
este vorba ? Dînsul este specia
list în înregistrări cinematografi
ce (a lucrat ca inginer de mnet 
la studiourile „Gaumot" de la 
JoinriUe-Paris) și dorește de ciți- 
va ani si publice îndrumarul 
r-A.B.C—ol anechibank»-*. Pen
tru aceasta, 9-a adresat incepind 
din 1964 editurilor noastre, pre
cum și ailor foruri (Casa regio
nală a creației Brașov, Consiliul 
national al inginerilor și tehnici
enilor, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, U.G.S.R.-ului).

Nu vom susține că acest A.B.C. 
era cartea perfectă a intenției de 
a dota cinecluburile cu îndruma- 
mi tehnic de lucru așteptat, mai 
ales că proiectul inginerului Ilie 
lonescu nu s-a concretizat 
tr-un manuscris, ci, așa 
cer editurile de tip tehnic, 
punerea sa e prezentată în 
ma unui sumar detaliat. Nu 
cutăm valoarea prezumtivului 
manuscris, ci utilitatea ideii de 
a tipări o carte pentru cineaștii 
începători, idee la care majorita
tea editurilor solicitate s-au ară
tat refractare.

Odiseea acestui „A.B.C. pen
tru cinecluburi" e, din păcate.

în- 
cum 
pro- 
for- 
dis-

demnă de a fi cunoscută. In de
cembrie 1964 Editura Tehnică, 
după ce in prealabil cere tabla 
de materie analitică a volumului, 
răspunde că „nu are posibilita
tea includerii în planul editorial 
a luciării“. Convorbirile ulte
rioare cu Editura Științifică se 
soldează cu același răspuns ne
gativ, dintr-un același motiv i 
spațiul editorial restrîns. In plus, 
se recomandă, eventual, adresa
rea către... Editura Tehnică.

Intre timp, nici un răspuns de 
la alte foruri care puteau edita 
volumul (Casa centrală a creației 
București, Casa regională a crea
ției Brașov și Consiliul Național 
al inginerilor și tehnicienilor).

După o intervenție la Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă, autorului i se solicită de 
către Centrala editurilor și di
fuzării cărții în octombrie 1965 
sumarul detaliat al volumului și 
note de prezentare. După a- 
proape un an și după cinci adre
se, tovarășului inginer i se răs
punde în august 1966 că o lu
crare asemănătoare va apare în 
sfîrșit la Editura Tehnică. (Men
ționăm de fapt că este vorba de 
un volum care de-abia în toamna 
aceasta va fi prezent în librării, 
și care nu acoperă, de fapt, ne
cesitățile reale).

Toată această odisee de la 
care am plecat nu face altceva 
decît să sublinieze lipsa de aten
ție față de îndrumarea și pro
blemele cineaștilor amatori. 
Cum nu a apărut nici un volum 
dedicat acestor cineaști nu cre
dem că putea fi vorba de un spa
țiu editorial restrîns. De aseme
nea, avînd în vedere că nu a- 
vem nici o editură care să aibă^^ 
în profil un asemenea capito^^ 
lucrările dedicate artei filmului 
sînt lăsate la voia întâmplării. 
Cazul expus dovedește nu atît a- 
mînarea unui autor, ci/, după 
cum afirmam mai sus, o lipsă 
de interes și o cantonare înir-o 
zonă de preocupări minime.

S-ar părea, după cele sase 
volumașe tipărite de Editura Me
ridiane intr-o bibliotecă a cine- 

- fiii lot. volume in cart nnt pre
zentați cîțiva mari regizori și ac
tori de film, că această editură 
va gira, în continuare, o biblio
grafie a literaturii cinematogra
fice, atît privind istoria, esteti
ca, cit și tehnica filmului.

Dar și acest lucru trebuie să 
derive din existența unui for u- 
nic care să îndrume activitatea 
cineaștilor și cinefililor. Cel care 
ar putea s-o facă, și intr-un caz 
și-n altul, și care ar avea auto
ritatea și prestigiul unei aseme
nea întreprinderi. ACIN-ul, este 
după cite știm, doar un consul
tant voluntar. în asemenea con
diții nu putem emite pretenția 
ca această mișcare artistică de 
amatori — cineclubul — să fie 
capabilă să devină intr-adevăr 
o pepinieră de cadre pentru ci
nematografia noastră.

TUDOR STANESCU

La „colțul filateliștilor" din Cișmigiu. 1 august 1967

producție
semnată de 

studenții cate-

NU-L AȘTEPTAȚI
PE SFÎNTUL ILIE

cronică, 
unul din 
gorisiți în tabăra conști
incioșilor : „aproape toa
tă lumea se prezintă la 
masa de dimineață, 
unde, vizual, se aprecia
ză cît de satisfăcătoare 
este prezența ; urmează 
apoi o vizită în uzină și 
la o oră aleasă după 
preferință are loc ieșirea 
pe una din multiplele 
căi destinate sau nu a- 
cestei operațiuni-...

Așadar, zilele de prac
tică sînt plictisitoare 
și obositoare. La at
mosfera lor contribuie 
în primul rînd... nopțile. 
De aici a început con
flictul propriu-zis: in
tr-o noapte jocul de 
cărți a trecut de ceasul

al doisprezecelea, 
care voiau să se 
nească, pentru a rezista 
onorabil următoarei zile 
de practică, s-au arătat 
nemulțumiți. Spirituali, 
oamenii de la masă i-au 
invitat la odihnă afară, 
în spațiile verzi. Din Lu
duș pornește spre Bucu
rești, către un coleg, o 
scrisoare plină de re
voltă. Răspunsul de la 
București ajunge în 
mîna unui alt student 
care, fără jenă îl desface, 
subliniază pasajele care 
subliniau faptele lor, ti
nerii învinuiți se simt la 
rîndul lor revoltați. Ziua, 
la ieșirea din cantină, 
are loc ceremonia răz
bunării și... onoarea este 
restabilită.

Cei 
odih-

Nu ne-a fost greu să 
dăm de urma adevăru
lui. Inițial conversația 
conține ușoare 'urme de 
lașitate și falsă bravadă 
în replicile unora :

— Mi se pare că eram 
plecat în ziua aceea. 
După dte știu... nu știu 
nimic. Și de ce se discu
tă atât ? Sîntem oameni 
serioși (Mihai Biolan — 
student).

Aflăm așa dar că bă
taia este o armă pole
mică a „omului serios-.

Scindarea colectivului 
studențesc, indiferența 
față de fenomenul aces
ta este de “ ”
venimentul 
exact în 
schimbării 
lor de practică și 
trecut inadmisibil cu ve
derea. Victima răzbună
rii, P. G., remarcă cu 
scepticism semnificația 
conflictului: — „Poate 
că nici ei nu sînt vino-

neînțeles. E- 
s-a petrecut 

momentul 
conducători- 

s-a

vați. De vină este cei 
care a deschis scrisoa
rea. Dacă nu s-ar fi în
tâmplat as:a. ne-am fi 
continuat fiecare în li
niște drumul-.

Vor afla cu această 
ocazie și tovarășii de la 
Institutul politehnia 
București că drumurile 

’care pleacă din institut 
sînt atît de diferite ? Nu 
ne-ar surprinde. Meca
nismul psihologiei colec
tivului studențesc nu 
este o problemă de teh
nică propriu-zisă, ci o 
problemă morală vizînd 
resorturile sociabilității 
viitorului absolvent. 
Deformarea raporturilor 
colegiale, întreținerea lor 
cu sau fără știință, sînt 
responsabilități de prim 
ordin, pe care munca e- 
ducativă din institut ni 
le prezintă ca pe una din 
cele mai neplăcute sur
prize.

Ieri cînd să intru în 
bloc, mă oprește un 
băiețel de la etajul II.

— Nene, zice, ai ci
tit asta. Și-mi întinde 
un ziar.

— Ce să citesc pui
șor ?

— Asta, 
ploaia.

II pricesc nedume
rit. O clipă cred că 
mă ia peste picior. Ex
presia lui mă convinge. 
E vorba de un lucru 
serios. Iau ziarul și ci
tesc „...următorii 45 de 
ani se enunță ploioși..." 
Mai citesc odată. Par
că nu-mi cine să cred. 
Totuși scrie negru pe 
alb. Drept urmare sar 
intr-un picior și încep 
să strig bezmetic de 
bucurie.

— Veniți să citiți, 
veniți cu toții. Am 
scăpat... Cite un loca
tar scoate capul pe ușă 
mă privește, apoi către 
consoartă

— S-a țicnit săracul. 
Era și normal. Cu zgo
motul ăsta noaptea...

In sfîrșit reușesc să 
ajung la „patru* unde 
stă Sorin — colegul 
meu de birou.

Mă opresc. Nu, nu 
pot să-i spun 
lui. Trebuie 
toți cei care stau 
cartierul „7 Noiem
brie", ba chiar tot o- 
rașul Tg. Mureș... Așa 
că eu, Sorin, nevas-

nene, cu

nedume-

numai 
să știe 

în

tă-mea, ieșim să adu
năm oamenii pentru a 
le împărtăși minunata 
veste. Curind, pe străzi 
se putea auzi:

— O să plouă...
— Și o să-i ude...
— Și-or să facă gu

turai ! Și nu vor mai 
putea striga în toiul 
nopții.

— Și n-o să mai fie 
praf de rumeguș!

aruncate, am început 
să simțim praful fin de 
rumeguș în ochi și pe 
haine. Să ne reamin
tim...

In mintea fiecăruia 
se derulează filmul...

...E noapte, liniștea 
se pare că și-a întins 
mantia protectoare 
peste cartierul ațipit. 
Un glas strident sparge 
însă tăcerea : a venit

foileton
Glasurile se înmul

țesc, se întrepătrund. 
In toate se disting 
nerăbdarea, bucuria. 
Ajungem cu toții la 
locul stabilit pentru 
„marea adunare" în 
care-l vom slăvi pe 
sfîntul cel cu ploaia, 
Ilie cel milos care, sin
gur în dreapta-i hotă- 
rîre ne va salva.

— Fraților — zic de 
pe tribuna improviza
tă — cu cîțiva ani în 
urmă ne-am mutat în 
acest cartier; fiecașe 
am primit o locuință 
frumoasă. Cu baie, cu 
calorifer, cu balcoane 
pentru întins rufe la 
uscat, și, fiecare ne-am 
bucurat atunci. Numai 
o zi. A doua... am au
zit pentru prima oară 
zgomotul seîndurilor

cheresteauaI S-o des
cărcăm ! Apoi, bum, 
trosc, bum, trosc. Rînd 
pe rînd scindările sînt 
aruncate din vagoanele 
care au sosit pe rampa 
Fabricii de mobilă 
IPROFIL „23 August".

In acest timp cei 
care încearcă să doar
mă simt fiecare lovitu
ră în creier, iau zeci 
de pastile „Carbaxin" 
apoi, nemaiputînd re
zista, ies pe balcoane.

Odată cu zorile, zgo
motul încetează. Înce
pe partea a doua a 
filmului cînd deasupra 
fabricii încep să se re
verse norii de praf de 
rumeguș. Totul se re
petă după același tipic 
ani de zile. Se aprinde 
lumina. Continui:

— Știți foarte bine 
că în repetate rînduri 
am cerut fabricii să ia 
măsuri pentru înlocui
rea modului de des
cărcare a cherestelei 
cu un alt sistem care 
să amortizeze zgomo
tele, (spațiul înclinat, 
de pildă) să pună fil
tre protectoare la gu
rile care emană praful. 
Zadarnic însă... Acum, 
în sfîrșit, am scăpat. 
Sfîntul cel bun ne-a 
ascultat ruga și va 
ploua.

Sfîntul, care urmări
se cu atenție expune
rea mea, strîngînd pe 
furiș niște nori, slobo
zi un fulger. Acesta 
despică cerul și, începu 
să plouă. Am stat pînă 
tîrziu cînd, uzi leoarcă, 
dar fericiți, ne-am dus 
acasă. Eu știu că am 
adormit imediat șt am 
avut un vis. Se făcea 
că și conducerea Fabri
cii de mobilă IPROFIL 
„23 August" ne-a au
zit ruga și, mai de 
dragul nostru, mai de 
frică să nu i se „încurce 
ploile" va începe să 
ia măsuri. încă nu le-a 
luat, 
Poate 
înceta 
praful 
sfinte
opri și ploaia.

așa că dorm, 
cînd mă scol va 
cu zgomotul și 
și — iartă-mă 
Ilie — se va

GH. GHIDRIGAN
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EUROPENELE
DE CANOTAJ ACADEMIC

Campionatele europene fe
minine de canotaj acade
mic se vor desfășura între 1 
și 3 septembrie la Vichy. La 
competiție și-au anunțat par
ticiparea sportive din 15 țări: 
Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, 
R. D. Germană. R. F. a Ger
maniei, Franța, Olanda, Un
garia, Polonia, România, 
U.R.S.S., Suedia și S.U.A., ca 
invitată.

ROMANIA ÎN SERIA I A 
CAMPIONATULUI 

EUROPEAN DE BASCHET

După cum s-a mai anun
țat, ediția din acest an a 
campionatelor europene mas
culine de baschet se vor des
fășura între 28 septembrie șl 
8 octombrie în Finlanda. 
Cele 16 echipe au fost îm
părțite în două serii preli
minare după cum urmează : 
seria I (meciurile se vor dis
puta la Helsinki) : Belgia, 
Cehoslovacia. Finlanda, Iu
goslavia, Olanda, Polonia, 
România, Spania ; seria a 
II-a (jocurile se vor desfă
șura la Tampere) : Bulgaria, 
R. D. Germană, Grecia, 
Franța, Italia, Izrael, Unga
ria, U.R.S.S.

V. VISCOPOLEANU 
LOCUL 3, Ș. CIOCHINA 
LOCUL 7 ÎN EUROPA

• Ziarul de specialitate 
.,Sportecho", care apare la 
Berlin, a publicat recent cele 
mai bune rezultate europene 
din acest an obținute în pro
bele atletice. La 10 000 m 
plat pe primul loc se află 
belgianul Roelants, care re
cent la Oslo a parcurs aceas
tă distanță în 28'26”6 10. Re
cordmanul României Șerban 
Ciochină ocupă locul 7 la 
triplu salt cu un rezultat de 
16,59 m. In clasamentele fe
minine, atleta româncă Vio
rica Viscopoleanu este cla
sată pe locul 3 la săritura în 
lungime cu 6,47 m.

FOTBAL

• în cel de-al doilea meci 
al finalei „Cupei Americii 
de sud" la fotbal, la Monte
video s-au întîlnit echipele 
Racing Club Buenos Aires și 
Nacional Montevideo. Jocul 
s-a încheiat din nou cu ace
lași rezultat: 0-0. Cele două 
echipe se vor întîlni la 28 
august pe teren neutru la 
Santiago de Chile. Echipa 
învingătoare din această fi
nală urmează să joace cu 
Celtic Glasgow, cîștigătoarea 
„Cupei campionilor euro
peni".

• Stațiile noastre de radio 
vor transmite astăzi cu înce
pere din jurul orei 18,30, în 
cadrul emisiunii „Sport și 
muzică" aspecte din cadrul 
etapei secunde a Diviziei na
ționale A de fotbal și rezul
tatele altor competiții spor
tive.

(Agerpres)

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 34

Etapa din 27 august 1967
Pentru această etapă pronos

ticurile au fost acordate de ma
estrul emerit al sportului Ion 
Voinescu.

1. U. T. Arad — Rapid Buc.
1 X

2. Steaua — A. S. A. Tg. Mureș
1

3. F. C. Argeșul — Steagul roșu
1

4. Dinamo Buc. — ..U*-Craiova
* 1

5. Jiul — Progresul
6. Farul — Petrolul 1 X
7. ,,U“..Cluj— Dinamo Bacău

” : î
8. C. F. R. Pașcani „P“. Buc.
9. Poiana Cîmpina — Flacăra 

Moreni
10. Metrom Brașov — Ceahlăul

P. Nea'tnt 1
11. A. S. Cuglr — C. S. M. Reșița

1 X
12. Ind. sîrmii C. T. — C. S. M.

Sibiu 1 x
13. Gaz Metan Mediaș — C.F.R.

Cluj 1

(Urmare din pag. t)

avansate.

JURIILE

ENESCU“„GEORGE

TELEGRAME

TRANZACȚII
COMERCIALE

JUVMOASELE VACAX- 
TE- Fit 
Piatra X

primite de conducerea de partid și de stat
Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Româ

niei de sub jugul fascist, Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România, perso
nal tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica și Ion Gheorghe 
Maurer au primit numeroase telegrame de felicitare, prin care 
sînt adresate poporului nostru urări pentru noi succese în opera 
de construire a socialismului sub conducerea Partidului Comu
nist Român.

Telegrama adresată conducerii de partid și de stat de condu
cătorii de partid și de stat din Republica Populară Mongolă 
este semnată de J. Țedenbal, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, J. Sam- 
bu, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole.

Telegrama adresată tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica și Ion Gheorghe Maurer de conducătorii de partid și de 
stat din Republica Democrată Germană este semnată de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, Willi Stoph, președinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Germane, prof. dr. Johannes Dieek- 
mann, președinte al Camerei Populare a R. D. Germane, prof, 
dr. Erich Correns, președinte al Consiliului Național al Frontu
lui Național al Germaniei Democrate.

Telegrame adresate tovarășului Chivu Stoica sînt semnate de 
Elisabeta, regina Marii Britanii, Urho Kekkonen, președintele 
Republicii Finlanda, Hirohito, împăratul Japoniei, arhiepiscopul 
Makarios, președintele Republicii Cipru, Habib Burghiba. pre
ședintele Republicii Tunisia, Baudouin, regele Belgiei. Moha
mmad Reza Pahlavi, șahinșahul Iranului, Gamal Abdel Nasser, 
președintele Republicii Arabe Unite, dr. Zakir Hussain, preșe
dintele Republicii India, Lyndon B. Johnson, președintele S:a- 
telor Unite ale Americii, Haile Selassie I. împăratul Etiopiei. 
Iuliana, regina Olandei, general-locotenent Joseph Arthur 
Ankrah, președintele Consiliului Național de Eliberare diu 
Ghana, Moktar Ould Daddah, președintele Republicii IstasAse 
Mauritania, Arthur da Costa e Silva, președintele Repwblieii 
Brazilia, general Oscar D. Gestido, președintele RttaHefl 
Orientale Uruguay, Norodom Sianuk, șeful statutul Cuătadția. 
Ne Win, președintele Consiliului Revoluționar al Catarii Btr- 
mane, Ahmadou Ahidjo, președintele Republieii Federale Ca
merun, Charles Helou, președintele Republieii Liban. M. Ayub 
Khan, președintele Pakistanului, Zalman Shaxar. președintele 
Izraelului, general-locotenent Abdul Rah 
președintele Republicii Irak. Restaurantul de pe insula Ovidiu

în cursul dimineții de simțiți, 
membrii delegației Adunăm Na
ționale Franceze, condusă de 
Achille Pereni, vicepreședinte al 
Adunării Naționale, care se 
în țara noastră la nr.-itaTa Mur 
Adunări Naționale, au fost oas
peții cooperatorilor dm co 
mu na Drăzineștt-Vla» icchnee 
București.

Parlamentar.: francez: as fost

CONCURSULUI INTERNATIONAL

Prin intermediul Întreprin
derii românești de comerț ex
terior „Autotractor-, un nou 
lot de peste 100 tractoare, de 
tip U-650 au fost livrai ir 
Iran. Alte tractoare de tipurile 
U-520 și U-656 au fost expor
tate in R-D. Germană și 
Olanda, iar in R. P. B — 
95 autoturisme de teren

întreprinderea Jadustnal 
export- a încheiat noi contra
cte care prevăd, printre altele, 
livrarea a JG agregate de ci
mentare AC—400 in R. P. Chi
neză șf a tine: instalații de fo
raj F-200 pentru ar. inc. mea de 
3 500 metri unei firme din Bu-

In cursul acestei lurd, între
prinderea -Mașinexport* a ex
pedia: în Belgia, Franța. R. F. 
a Germaniei și Irak peste 120t 
electromotoare asincrone de 
diferite puteri și 450 betoniere 
cu o capacitate de 100 litri in 
Frar.ia și R-F. a Germaniei.

Prin portul Constanța au fost 
exportate, printre altele aproa
pe 20 000 tone fontă in Japonia

Pe platourile

de filmare

VJCX >-«

LABORATORUL AGRICOL
GENERATOR DE SOLUȚII

ȘTIINȚIFICE
tățire a muncii care se desfă
șoară în cadrul caselor-lgbo- 
rator. De aceea, pentru în
ceput, s-a elaborat, avîndu-se 
la bază și ideile desprinse din 
consfătuirea organizată pe a- 
ceastă temă de ziarul „Scînteia 
tineretului", un regulament 
nou și s-a dat casei-laborator 
o denumire adecvată noilor 
condiții: laborator agricol. El 
va fi difuzat tuturor unităților 
agricole. în lumina noului re
gulament, laboratorul agricol 
este o unitate pentru sprijini
rea procesului de producție, 
cercetare și propagandă, și 
desfășoară o activitate simi
lară laboratoarelor uzinelor 
din întreprinderile industriale. 
El funcționează în întreprinde
rile agricole de stat, coopera
tivele agricole de producție, 
stațiunile de mașini și trac
toare și in alte unități agricole 
socialiste. Are menirea să fa
ciliteze introducerea celor mai 
noi cuceriri ale științei și pra
cticii avansate în procesul de 
producție din unitățile agri
cole. De asemenea, prin labo
ratorul agricol se desfășoară o 
activitate multilaterală de 
masă pentru ridicarea nivelu
lui profesional al oamenilor 
muncii din agricultură. în 
scopul creșterii necontenite a 
producției, a productivității 
mim și econcmico-
croaxizatorice a fiecărei uni-

buie efectuate lucrările agri
cole, modul de îngrijire a ani
malelor, funcționarea, unor 
mașini și utilaje etc. In acest 
scop este necesar să se orga
nizeze în condiții de producție, 
sub directa îndrumare a spe
cialiștilor, loturi demonstrative 
pentru culturile de cîmp, li
vezi, vii și pe grupe de ani
male. Prin intermediul acestor 
loturi se va demonstra impor
tanța aplicării în procesul de 
producție a recomandărilor 
științei și practicii

Temele urmărite prin lotu
rile demonstrative trebuie să 
fie strîns legate de planul de 
producție al unităților agricole 
socialiste, să corespundă pers
pectivelor de dezvoltare ale 
acestora, ținîndu-se seama de 
condițiile economice și pedo
climatice locale și de cerințele 
economiei naționale. Iată, de 
exemplu, care a fost orienta
rea cooperativei agricole de 
producție Rast, din raionul 
Băilești, regiunea Oltenia, în 
organizarea și folosirea lotu
rilor demonstrative. Condu
cerea și specialistul coopera
tivei au organizat loturi de
monstrative la principalele 
culturi: griul, porumbul, sfe
cla de zahăr și floarea-soare- 
lui, pe teme strîns legate de 
specificul și posibilitățile uni
tății, La cultura griului s-a 
urmărit, pe un lot de 20 de 
hectare, comportarea a 5 so
iuri de grîu: Bezostaia, nr. 301, 
Wichita, San Pastore și Sko- 
rospelka, pe suprafețe de cite 
4 hectare fiecare, agro-fon- 
dul și lucrările de întreținere 
fitnd aceleași- La recoltare a 
ieșit clar in evidență supe
rioritatea soiurilor de mare 
productivitate. Astfel, soiul 
Bezostaia a dat o producție 
care a depășit cu 420 kg la 
hectar producția celorlalte so
iuri, ceea ce a determinat ex
tinderea in cultură a acestui 
soi pe mai mult de 70 la sută 
din suprafața cultivată cu grîu 
in cooperativă.

în cultura porumbului tema 
lotului demonstrativ a fost 
timpul optim de semănat, pro

blemă impusă de necesitatea 
combaterii tendinței vechi a 
unor cooperatori de a nu se
măna porumbul decît la sjîr- 
șitul lunii aprilie, indiferent 
de temperatura înregistrată în 
sol. Pe un lot de 35 de hectare 
s-au amplasat 7 variante de 
epoci, semănatul făcîndu-se 
la interval de 5 zile. Rezultatul 
a fost că la varianta semănată 
la data de 10 aprilie, dnd 
temperatura în sol era optimă, 
producția a fost mai mare cu 
circa 1 000 kg decît la varianta 
semănată la data de 30 aprilie.

Concluzii la fel de intere
sante și utile pentru producție 
s-au desprins și din rezulta
tele obținute pe loturile de
monstrative destinate sfeclei 
de zahăr și florii-soarelui.

Dar laboratorul agricol este 
și mijlocul prin care speciali
știi din unitățile agricole de 
producție pot desfășura o ac
tivitate experimentală, în co
laborare cu unitățile speciali
zate de cercetare. Se înțelege 
că activitatea de cercetare cere 
anumite condiții și cunoștințe 
specifice, fără de care nu se 
pot obține rezultatele urmă
rite. De aceea, specialiștii din 
unitățile agricole trebuie să se 
consulte și să ceară ajutorul 
stațiunilor experimentale atît 
în ce privește stabilirea teme
lor de cercetare, cit și în ce 
privește organizarea muncii și 
urmărirea rezultatelor.

O latură însemnată a activi
tății laboratoarelor agricole 
este murțca de propagandă. 
Rezultatele obținute pe loturile 
demonstrative și experimen
tale, precum și concluziile ce 
se desprind în urma lor, nece
sită să fie larg popularizate în 
rindul masei de cooperatori, a 
lucrătorilor din unitățile agri
cole de stat în scopul valorifi
cării lor imediate în procesul 
de producție.

Un rol deosebit de prețios îl 
au laboratoarele agricole în 
desfășurarea invățămîntului 
agrozootehnic de masă și a ci
clurilor de conferințe. Potrivit 
programelor de învățămînt, o 
dată cu lecțiile teoretice, lec
torii organizează și o serie de 
demonstrații practice legate de 
conținutul lor. Acesta se face 
cel mai bine cu ajutorul labo
ratoarelor, care pun la dispo
ziție cursanților diferite mos
tre de produse agricole, colec
ții de semințe, diafilme, utilaj 
șt aparatură de cercetare etc.

Pentru a desfășura această 
activitate complexă, în nume
roase unități agricole s-au pro
curat pentru laboratoarele 
agricole diferite utilaje, expo
nate de plante, mulaje, ma
chete, insectare, aparate de 
proiecție pentru diafilme și 
s-au amenajat biblioteci dotate 
cu literatură agrotehnică de 
specialitate, reviste, ziare, al
bume și altele.

Contribuția pe care o aduc 
laboratoarele agricole la îm
bunătățirea procesului de pro
ducție în agricultură impune 
ca, peste tot, consiliile agricole, 
trusturile regionale ale gospo
dăriilor agricole de stat, uni
unile cooperativelor agricole 
de producție să-și îndrepte 
permanent atenția spre orga
nizarea cît mai bună a aces
tora, spre creșterea rolului lor 
în rezolvarea, pe baze științi
fice, a diferitelor probleme pe 
care le ridică producția.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
mata

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

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
— 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 3 45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; M.45).
Giulești (orele 15.30; 13;
20.30).

VIATA 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).

CIOCIRLIA
rulează la înfrățirea Intre 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 ÎN 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 ț
17 ; 20).

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

lează la Central (orele 9,30).

GAUDEAMUS IGITUR
(orele 12,15).

UN SCRIS ÎN PLINA VARĂ 
(«rele 15 ; 18 ; 29,45). 
DOCTOR PRXTORIUS
— cinemascop — 
rulează la Unirea (orele 16 ; 
18.15).

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

COMISARUL X

GR 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
21—27 AUGUST 1967

SPARTACUS — grădina Festival (orele 19,30).
CUM SA FURI UN MILION — cinemascop — Stadionul Dina

mo (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 INTIMPLAT — Progresul parc (orele 

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

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

20), Doina (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 
1'5,30 ; 18 : 20,30).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

— cinemascop —
rulează la Cosmos (orele 15.30;
18 ; 20,30 . Pacea (orele 15,45; 
18 ; 20.15).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ

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

PROGRAMUL II
11,00 Concert al Orchestrei 

simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu"; 12,35 Cvartet 
și aria Alicei, duetul Falstaf — 
Alice și scena din actul al II- 
lea al operei „Falstaf" de Ver
di ; 14,10 Soliști de muzică u- 
șoară : Aurelian Andreescu și 
Anette ; 18,00 Opereta „Poveste 
din Cartierul de West" de Leo
nard Bernstein ; 20,15 Din cele 
mai frumoase cîntece... cele mai 
frumoase ; 21,00 Festival muzi
cal internațional Edinburg 1967. 
Transmisiune din Usher Hall • 
Messa în Si minor de Johan 
Sebastian Bach.

DUMINICĂ, 27 august

DUMINICA, 27 august

PROGRAMUL I

11,03 Ilustrate muzicale ; 13,10 
Estrada duminicală ; 14,30 Radio 
vacanță ; 20,30 Teatru scurt : 
„Unde-s marile iubiri" de Silvia 
Andreescu și Th. Mănescu; 22,30 
Moment poetic. De dragoste : 
Eminesciene ; 22,40 Invitație la 
dans.

10,30 Emisiune pentru copii șl 
tineretul școlar : „Ecranul cu 
păpuși" : „Voinicii din deltă" 
de Lizica Mușatescu ; 11,00 E- 
misiunea pefatru sate ; 14,30 Ma
gazin 111 și transmisiuni spor
tive ; 19,15 Telejurnalul de sea
ră ; 19,30 Natație. România —• 
Franța. Transmisiune de la ba
zinul Dinamo ; 20,05 Dialog la 
distanță. Participă regiunile 
Maramureș și Mureș-Autonomă 
Maghiară. Transmisiune de la 
Oradea și Cluj ; 23,05 Telejur
nalul de noapte; 23,20 Tele-
sport.
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Ky nu a mai răbdat. Impulsiv, și-a asumat rolul ingrat de a che- 
na la ordine pe candidații civili. La microfonul postului de radio 
>aigon, generalul a rostit un discurs amenințător, o adevărată co- 
ecție de tunete și fulgere. A ajuns chiar să afirme că cei ce în- 
Irăznesc să critice guvernul (atenție mărită, domnilor candidați 
jivili!) fac „jocul comunismului", acuzație care — Ia Saigon — 
mate duce direct persoana în cauză în fața plutonului de execu
te. Cunoscătorii treburilor mai intime din bucătăria politică sai- 
'oneză pretind că accesul de furie al premierului a fost declanșat 
le cele întîmplate în provincia Tay Ninh. Unul din candidații ci- 
âli a reușit să adune o mulțime de țărani și cînd oratorul a de- 
tunțat corupția autorităților, politica lor antirațională, ascultătorii 
iu aplaudat îndelung. Aplauzele acestea au avut în cabinetele mi- 
listeriale de Ia Saigon rezonanța unor lovituri de tîmăcop care 
lăruiesc zidurile putredului edificiu amenajat de formația Thieu- 
<y. .
Dar jocul în curs de desfășurare Ia Saigon are o miză cu mult mai 

nare decît ambițiile celor doi generali dornici să-și conserve pos- 
urile. Washingtonul dorește ca regimul pe care îl patronează în 
'ietnamul de sud să dobîndească aparența „legalității", să poată 
i înfățișat drept produsul unei consultări populare. O oficialitate 
mericană, citată de Buletinul de știri a! Casei Albe, se străduia 
ă releve „efectul psihologic favorabil" pe care l-ar avea „instala- 
ea unui guvern reprezentativ la Saigon". Dar ceea ce se va naște 
lin simulacrul electoral de la 3 septembrie poate fi considerat 
Irept „un guvern în cadrul căruia drepturile constituționale sînt 
espectate" ? Generalul Ky a dat asigurări scrise vice-președinte- 
ai Humphrey că alegerile se vor desfășura într-o „manieră echita-

ilă". Pot fi luate în serios asemenea garanții ? „Alegerile' 
unță de pe acum o vastă înșelătorie iar prezența unor „obser- 
atori" (pare-se, binevoitori față de autoritățile saigoneze) nu mo- 
ifică cu nimic atmosfera electorală. Candidații civili au organizat 
conferință de presă comună descriind condițiile votului: per- 

»ane decedate care se vor prezenta... în fața urnelor, ofițeri care 
sghează ca subalternii să nu încalce „disciplina", militari „figuri" 
otați cu două, trei și chiar mai multe buletine de votare. S-a a- 
at că la faimoasa reuniune de la Dalat, Ky n-a fost zgîrcit cu 
romisiunile : ofițerii care se vor distinge în... bătălia electorală 
ar primi galoane și substanțiale majorări de solde. Campania elec- 
»rală a opoziției civile s-a desfășurat în condiții vitrege. Primele 
iuniuni urmau să aibă loc în orașul Quang Tri. Printr-o modifi- 
îre neanunțată și neexplicată, avionul militar, pus la dispoziție de 
avem, i-a transportat pe candidați la... o bază americană, ur.de, 
rident, nu se găseau viitori alegători. Acolo îi aștepta doar o 
imătate de duzină de camioane cu însemnele armatei S.U.A. Ca 
ilr-unul din celebrele foiletoane ale lui Ari Buchewald.
înmulțirea dovezilor privind falsul electoral pregătit Ia Saigon 

a silit pe Ky să treacă din nou la amenințări. De astă dată a- 
enințările sînt adresate chiar... subalternilor săi. „Dacă se va do- 
idi că șefii militari vor exercita presiuni ilegale pentru a ob- 
tie voturi în favoarea noastră ei vor fi sancționați" — a afirmat 
rentierul. Cei vizați, probabil, au zîmbit cu înțelegere. Fără aces- 
„presiuni ilegale" soarta echipei Thieu-Ky ar fi jalnică. Doar la 

alai instrucțiunile lui Ky au fost categorice.
Discursurile publice „moderate" trebuie să liniștească temerile 
telora care, asemeni lui Robert Kennedy, prevăd că scrutinul va 
„o fraudă totală". Ky este, totuși, inconsecvent. Amenință, chi

liile, pe ofițerii fideli Iui — conform scenarÂilui dar se abate de 
regulile jocului proferînd teribile amenințări și la adresa can- 

daților civili care îndrăznesc să-l critice. Ceea ce, desigur, nu 
jate mulțumi pe cei dornici să poată pretinde că la Saigon ar fi 
i curs de instalare" un guvern reprezentativ".

din parlamentul olandez
In cea de-a doua Ca

meră a Parlamentului o- 
landez au avut Ioc dez
bateri asupra situației din 
Asia de sud-est.

Camera a adoptat o moțiune 
ezentată de deputății partide- 
• coaliției guvernamentale, prin 
re cere guvernului să între- 
indă acțiuni pentru încetarea 
mbardamentelor întreprinse de 
ițele Unite împotriva R. D. 
etnam. în moțiune se cere, de 
îmenea, recunoașterea Fron- 
!ui Național de Eliberare ca 
rtener egal în cazul unor even- 
ile tratative. Moțiunea subli- 
iză necesitatea ca guvernul o- 
îdez să insiste pentru accepta- 
i de către S.U.A. a acordurilor 
la Geneva ca bază pentru tra- 

tive.
în ajunul începerii dezbateri- 
*, o delegație a Comitetului o-

landez pentru apărarea Vietna
mului a înmînat președintelui 
celei de-a doua Camere a Par
lamentului o petiție care purta 
60 000 de semnături. în acest 
document se cerea parlamentului 
să protesteze împotriva bombar
damentelor aviației americane 
asupra Vietnamului de nord și 
încetarea tuturor acțiunilor agre
sive americane din Vietnam.

Evoluția
lavei cosmice
„Mariner-5"

WASHINGTON 26 (Ager- 
res). — Nava cosmică ame- 
cană „Mariner—5“ a parcurs 
sste 50 <la sută — 183 mili- 
ine kilometri — din drumul 
iu spre Planeta Venus, a a- 
mțat Administrația națională 
mtru problemele aeronauticii 
cercetarea spațiului cosmic, 

pecialiștii americani au pro- 
‘dat zilele acestea la o primă 
>rectare a traiectoriei navei. 
1 cazul în care și următoarele 
•ei manevre de acest gen vor 
încununate de succes, nava 

a trece la 19 octombrie la a- 
roximativ 4 000 km de Venus, 
înă atunci „Mariner—5“ tre- 
uie să mai parcurgă 165 mili- 
ane kilometri.

In Argentina, ulti
mele date publicate 
de Confederația Ge
nerală a Muncii au 
stîrnit îngrijorare. 
Cifrele caracterizea
ză o situație care și 
celor mai optimiști 
le apare ca foarte di
ficilă. în ultimele 12 
luni costul vieții a 
crescut cu 34,2 la 
sută, puterea de 
cumpărare scăzînd 
în același timp cu 11 
la sută ; numărul șo
merilor 
parțiali 
1 300 000. 
a acestui 
mai multe categorii 
de oameni ai muncii 
s-au exprimat cu in
sistență în ultimul 
timp pentru satisfa
cerea cererilor lor 
legitime de majorare 
a salariilor pentru a 
putea face față pre
turilor tot mai ridi
cate. Autoritățile au 
răspuns însă cu o 
lege potrivit căreia 
salariile vor rămfne 
„înghețate" pînă la 
31 decembrie 1968. 
Observatorii politici 
argentinieni remarcă 
faptul că tendința 
monedei naționale 
de a se devaloriza va 
atrage după sine din 
nou o scădere rela
tivă a salariului re
al și va afecta în 
consecință bugetul 
fiecărei familii.

Creșterea costului 
vieții și a numărului 
șomerilor sînt deter-

totali și 
depășește 

Ca urmare 
fapt tot

Recent, studenții sud-core
eni au organizat noi mani
festații împotriva regimu
lui de la Seul, în sprijinul 
revendicărilor lor majore. 
Poliția a intervenit cu bru
talitate operînd numeroase 

arestări

Vreme de șase săptămîni 
Magdalena Popa și Amatxo Che- 
ciuiescu, prim-balerini ai Ope
rei din București au dat o serie 
de spectacole in numeroase ora
șe din Spania. Pretutindeni, cei 
doi balerini au obținut un fru
mos succes, consemnat și in co
loanele presei spaniole. Ziarul 
„YA“ din Madrid scr.a : -Lacnl 
lebedelor-* a fosx dansai «e ro
mânii Magaaiena Popa și Assa
il* Cnecioiesca ea • îaegaiabdă 
claritate**. Ziarul .JNFORMA- 
CIONES-, tot din Madrid, re
marca : „in cel de al doilea pro
gram s-a evidential -Moartea 
lebedei- in interpretarea rară și 
de o mare sensibilitate a Mag- 
dalenei Popa-.

Ziarul ^ALERTA* din Santan
der scria : admirai pe
Magdalena Popa, tinara balerina 
română care iacă in seara ante
rioara făcuse o poteruivă im
presie publi calai. Magdalena 
Popa este o armonie pară, po
seda un perfect sxmș murieat și 
este plină de grație naturală. A 
interpretat „O regina a lebede
lor** de care ne vom aminti ea 
de cele mai frumoase realizări 
artistice ce ni s-au oferit in 
Porii cada. Amano Checiulescu 
i-a dat o replică foarte bună**.

Cit privește reacția publicu
lui, e suficient sâ no»m remar
ca ziarului „EL DLKRIO MON- 
TANES” : ..Publicul a ovaționa
t-o pe Magdalena Popa la ne- 
sfîrșit. fâcind-o să apară la 
rampa de nenumărate ori“. Opi
nia favorabilă a publicului 
o consemnează și „LA GACETA 
DEL NORTE” din Santander : 
,.Magdalena Popa a cărei recen
tă apariție in Madrid a fost o 
adevărată revelație pentru pu
blicul spaniol după succesul re
purtat pe principalele scene eu
ropene, împrumută sensibilita
tea sa atit de fină interpretării 
..Morții lebedei- și constituie o 
creație de mare atracție pentru 
public-.

MOSCOVA 26 — Corespon
dentul Agerpres, N. Criy.olo- 
veanu, transmite : La cinema
tograful „Udamik- din Mos
cova s-a deschis vineri seara 
Festivalul filmului românesc, 
organizat în cadrul Zilelor cul
turii românești. La aceasxâ 
manifestare au participat G- 
Golovnia, vicepreședinte al Co
mitetului pentru etnematog 
fie de pe lingă Consiliul 
Miniștri al UJLSK, reprezi 
tanți ai Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea 
cineaști și ziariști sovietici. Av 
participat Dumitru Ferr.oară 
director general al St 
cinematografic „București*, 
actorii Amza Pelea, Stela Po
pescu, Irina Petrescu Dan 
Nuțu — membri ai delegației 
de cineaști români aflati ia 
Moscova cu prilejul Fesriva.^- 
l’JE fzimukr roznâr.esc. Au fose

ar„versârti eliberării Româ
niei de sub rugul fascist, la 

și in alte orașe din 
u avut loc adunări 
adunarea care s-a 
ia Kiev au partici- 

itiv 600 de re- 
i oamenilor mun-

minate — așa cum 
observă economiștii 
argentinieni — de fe
nomenele de instabi
litate manifestate în 
economia Argentinei 
în ultimul timp. Dis
proporții în dezvol
tarea diferitelor sec
toare 
scăderea 
național, 
de plăți 
sînt factori care 
grevează asupra 
condițiilor de via-

economice, 
venitului 

o balanță 
deficitară,

influență nefavora
bilă asupra perspec
tivelor satisfacerii 
revendicărilor argen
tinienilor. Efectele a- 
cestei stări de lu
cruri stirnesc nemul
țumiri în cercurile 
largi ale populației 
și aceasta cu atît 
mai mult cu cit auto
ritățile au trecut a- 
cum la adoptarea u- 
nor măsuri antimun- 
citorești și anîisindi- 
cale.

Dificultăți 
economice 

argentiniene

ță ale 
muncii, 
măsuri 1 
autorități : 
naționalizărilor unor 
întreprinderi, conce
sionarea petrolului 
și gazului metan u- 
nor monopoluri stră
ine, restrîngerea cre
ditului intern și deci 
micșorarea volumu
lui investițiilor sînt 
de natură — așa cum 
apreciază mulți eco
nomiști din Argen
tina — să exercite o

oamenilor 
Recentele 

luate de 
: abolirea

în asemenea con
text economic și po
litic se semnalează 
înfruntări directe în
tre autorități și 
populație, ia amploa
re mișcarea revendi
cativă pentru demo
cratizarea vieții, 
pentru soluționarea 
pe baze realiste, în 
interesul maselor 
largi, a dificultăților 
economice prin care 
trece țara.

DOINA TOPOR

Orkft de «Mdra ar 
vrea să arate premierul 
de la Salisbury, Ian 
Smith, oricît de mult ar 
ridica el tonul, serioa
sele dificultăți prin care 
trece regimul său nu 
mai pot fi escamotate. 
Smith este nevoit să 
bată din ce în ce mai 
mult în retragere dar. 
desigur, fără a înceta să 
braveze prin declarații 
semețe și nu de puține

Mai intii e vorba de 
♦L; .....l.iiei umiaierare. declara
tă ra anraape doi ani

« de Aa<Ha p 
nici de ahe țări- Govev-

n-au feb'tttft 
să anuleze efectele em
bargoului ci doar să a- 
tenueze unele din ele. 
Semnele greutăților e- 
conomice sînt astăzi vi
zibile și acestea se 
transformă automat în 
dificultăți pentru Smith.

Nu se putea, firește, 
ca aceste dificultăți să 
nu declanșeze și în 
Rhodesia lupta pentru 
putere in chiar sinul 
grupului de la condu
cere. Vâzînd că actua
lul premier este la a- 
nanghie. aripa de extre
mă dreaptă a Frontu
lui rbodesian (partidul 
de guvemâmuit) a de
clanșat o adevărată o- 
fenrivi împotriva lui

extremă dreaptă, ca 
scopul de a o potoli. 
Tot pe linia „cedări
lor" lui Smith s-ar în
scrie și recentele con
damnări a unor patrioți 
Ia 20 de ani de închi
soare sub acuzația de a 
fi încălcat „legea pen
tru menținerea ordi- 
nei“.

De curînd au deve
nit cunoscute unele as
pecte ale altui necaz al 
premierului — împotri
virea populației. Fireș
te, nu e vorba de un 
fenomen nou. Dar pînă 
în vara aceasta el era 
tăinuit cu cea mai mare 
grijă, încît mai mult se 
bănuia decît se cunoș
tea. In prezent însă

te încît ele au fost con
semnate în comunicate 
oficiale ale guvernului 
de la Salisbury. în a- 
celași timp despre ac
țiunile partizanilor s-a 
relatat și în comunicate 
ale partidului Z.A.P.U^ 
interzis de autoritățile 
rasiste. Potrivit acestor 
informații, în valea flu
viului Zambezi au avut 
Ioc lupte care s-au sol
dat cu pierderi însem
nate din partea trupe
lor guvernamentale. A- 
semenea acțiuni se 
semnalează aproape zil
nic.

După cum se știe, cu 
cîteva zile în urmă 
Smith a trimis guver
nului englez un nou

Im Smith a râofet «â 
că ■□-» 
colo de 
ții. este 

cert că starea de pro- 
vaorat prelungită așa 
de mult nu-i este de 1_ __ "-1 ; - t
joc pnernica-

X erecunoașterea a 
declanșat cunoscutele 
sancțiuni economice. 
Acestea nu și-au dove
dit din plin eficiența 
sau, cel puțin, n-au dat 
rezultatul scontat, ace
la de a-I sili pe Smith 
să renunțe la indepen
dența unilaterală și să 
accepte principiul ma
jorității. Cu toate aces
tea ele creează destule 
dificultăți la Salisbury. 
Nici sprijinul sud-afri- 
can și portughez, nici 
încălcarea boicotului 
de către unele firme

Smith, considerinda-1 
prea „moderat", prea 
„slab și ineficient". 
Extremiștii, în frunte 
cu J. Bashoff — consi
derat ca un posibil 
succesor al lui Smith — 
cer adoptarea de ur
gență a unei legislații 
polițiste, suprimarea 
oricărei opoziții și in
troducerea politicii a- 
partheidului. Datorită 
acestei presiuni, s-a 
născut părerea potrivit 
căreia declarațiile in
transigente ale actua
lului premier rhodesian 
ar fi făcute mai ales 
pentru uzul aripei de

amploarea acțiunilor 
populației a crescut în 
așa măsura încît tăinui
rea a devenit imposi
bilă. S-a aflat astfel de 
numeroase cazuri de 
sabotaj, de demonstra
ții antiguvernamentale 
ale studenților, de pro
teste ale intelectualilor.

Dar cea mai serioasă 
îngrijorare o stîmește la 
Salisbury intensificarea 
luptelor de partizani. 
Ciocnirile între parti
zani și trupele guver
namentale — și în spe
cial pierderile înregis
trate de acestea — au 
devenit așa de frecven-

mesaj în legătură cu 
reluarea convorbirilor 
anglo-rhodesiene. Nu-i 
exclus ca Smith sa fi 
făcut propuneri de 
grăbire a tratativelor, 
tocmai sub presiunea 
ultimelor evenimente, 
pentru a „aranja“ lu
crurile pînă nu e prea 
tirziu. Căci dintre toate 
necazurile sale, acesta 
din urmă, adică împo
trivirea populației, con
stituie, de fapt, necazul 
de căpetenie, care ar 
putea &a-i fie fatal.

ION D. GOIA

oe fa'ă Teoecr V 
basaoorul RocăEtet Ia 
cova si nsembn ai aznb 

în cuvîntul de deschî: 
festivalului, I. Ceta membru 
in Colegiul de conducere al 
comitetului pentru dnetnato- 
graf e de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al UJL&S, a salutat 
pe cineadii români și a relevat 
succesele înregistrate de cine- 
matograSa din țara noastră, 
în numele delegației de cine
aști români a luat cuvintul D. 
Fernoagă.

In afara filmului „Dacii 
cu care a început Festivalul 
filmului românesc, pe ecranul 
cinematografului „Udamik“ 
vor mai rula filmele românești 
„Vremea zăpezilor-, „Procesul 
alb-, „Diminețile unui băiat 
cuminte-, Faust XX- „Calea 
Victoriei- și „Castelanii”.

MOSCOVA 26 Coresponden
tul Agerpres. N. Cristolo- 
veanu transmite : In cinstea

• DELEGAȚIA pariamesitară 
care a for: în

Grecia pectrs a se interesa de 
scana detxssxticr politici s-a 
reîntors la Stockholm. Deputa
tul suedez, Ola LUsten. membru 
al acestei deCeotti. a declarat 
zariștilor că _prirt trata men țql 
aplicat deț*tiutijor politici greci 
se violează in mod flagrant De
clarația dreptiiriloT omului-. 
„Majoritatea celor arestați, a 
adăugat Ullsten. na știau pentru 
ce sînt acuzați șt nici cind vor 
fi judecați-.

• AVIOANE ale forțelor mi
litare britanice au bombardat 
avantpostul ce la Shargan. din 
statul Audhali, după ce forțele 
patriotice au preluat controlul 
în acest stat — a declarat vineri 
seara la Aden, Nasser Bin Ah
med Jabel. locțiitorul guverna
torului din Audhali, Totodată,

LUPTELE DIN NIGERIA
Printr-un acord încheiat la 

Khartum, guvernul sudanez a ho- 
tărît să furnizeze autorităților 
federale nigeriene două avioape 
de fabricație britanică, informea
ză agențiile de presă. Aparatele 
sînt așteptate la Lagos, pentru a 
fi trimise împotriva forțelor bia
freze.

între timp, situația din Nige
ria evoluează pe coordonatele 
cunoscute : în apropiere de Bia- 
fra ca și de provincia de centru- 
vest continuă să aibă loc lupte, 
dar rezultatele reale nu sînt cu
noscute datorită corni liicatelor 
militare contradictorii. Amîndouă 
părțile, relatează corespondentul 
agenției Reuter, au declarat că 
dețin controlul asupra orașului

Okitipupa (152 km de Lagos), 
important centru strategic. Lup
te violente au avut loc și în a- 
propierea localităților Irele, Ute, 
Sobe, și Ore, ultima fiind ocu
pată de trupele biafreze.

Pe de altă parte, guvernatorul 
provinciei estice, Ojukwu și-a 
reînnoit apelurile pentru tratative 
în vederea soluționării conflic
tului, precizînd însă că tratative
le trebuie să aibă loc între „două 
părți deplin egale în drepturi-. 
Deoarece aceasta ar însemna re
cunoașterea Biafrei ca stat inde
pendent și suveran observatorii 
din Capitala federală a Nigeriei 
își exprimă părerea ca este puțin 
probabil că Gowon va accepta 
asemenea propuneri de pace.

o serie de manifeste răspîndite 
de patrioți menționau, de ase
menea, bombardamentul brita
nic din Audhali.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvint al autorităților brita
nice a dezmințit că avioane en
gleze ar fi bombardat poziții 
din statul amintit.

• ÎN cadrai wesiurrț CcesîEu- 
hx Națiunilor Unite pentiu co
merț și dezvoltare (CN.U.C.EJJ.) 
de Ia Geneva, vineri s-au în
cheiat discuțiile privind măsuri
le ce trebuie luate în vederea 
celei de a doua conferințe 
O.N.U. pentru comerț și dez* Ui
tare. programată pentru anul 
viitor Ia Delhi. în continuarea 
sesiunii, consiliul conferinței va 
examina probleme legate de re
lațiile comerciale dintre țările 
cu sisteme economice și sociale 
diferite, cooperarea economică 
etc.

• SECRETARUL general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant. a dat publicității vi
neri o comunicare in care anun
ță că Marea Britanie a cerut 
Națiunilor Unite să preia admi
nistrarea insulei Perim și să a- 
sigure navigația prin strîmtoa- 
rea Bab el Mandeb, din extre
mitatea sudică a Mării Roșii. A- 
ceastă insulă cu o populație de 
230 de locuitori este o posesiune 
britanică din anul 1857 și are 
relații economice în special cu 
Adenul. Ea reprezintă un impor
tant punct de navigație deoare
ce două faruri principale se gă-

La cinematograful „Aca
pulco" din Havana a avut loc 
un spectacol de gală cu fil
mul românesc „Dacii“, orga
nizat de Institutul Cuban de 
Arta și Industrie Cinemato
grafica (ICAIC). Au fost pre
zente personalități ale vieții 
artistice din Havana, șefi ai 
unor misiuni diplomatice a- 
creditați la Havana. A fost 
prezent, de asemenea, Vasile 
Mușat, ambasadorul Republi
cii Socialiste România Ia Ha
vana și membri ai ambasadei. 
Au luat cuvîntul S. Yelin, di
rectorul secției relații interna
ționale a ICAIC.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

sesc pe șolul său. Comunicarea 
precizează că guvernul de la 
Londra nu dorește să își mai 
mențină suveranitatea asupra 
insulei Perim după 
independenței Arabiei de

• DUPĂ cum anunță 
de radio Patet Lao, în _____
primelor 18 zile ale lunii august 
forțele patriotice laoțiene din 
provinciile Luang Prabang și 
Xieng Quang. din Laosul supe
rior. au scos din luptă 366 de 
militari inamici. Patrioții au 
capturat totodată o mare canti
tate de arme, muniții și echipa
ment militar.

• CEL de-al șaptelea Congres 
internațional de biochimie și-a 
încheiat lucrările. Aproximativ 
4 500 de oameni de știință din 52 
de țări au discutat probleme ri
dicate în circa 800 de referate și 
comunicări științifice prezenta
te de participant în simpozioa
ne și colocvii. întîlnirea bio- 
chimiștilor de la Tokio, la care 
a participat și o delegație 
țara noastră, condusă de 
dr. Claude Nicolau, directorul 
Centrului de radiobiologie și 
biologie moleculară, a evidențiat 
progresele mari obținute de oa
menii de știință care activează 
în această ramură.

în ședința plenară, Congresul 
a ales în funcția de președinte 
al Uniunii internaționale pentru 
biochimie pe dr. Hugo Theorell, 
de la Institutul medical Nobel 
din Suedia și pe dr. J. Heller, 
membru al Academiei poloneze, 
în funcția de vicepreședinte.

din 
conf.

• IN opt ani, din 1956 și pînă 
în 1963, din Olanda au emigrat 
în S.U.A. un număr de 874 de 
oameni de știință și ingineri. 
„Acest proces continuă și în 
prezent", se subliniază intr-un 
articol publicat în ziarul „Het 
Parool" sub titlul „Exodul inte
ligenței spre Statele Unite".

In ceea ce privește intensita
tea recrutării de către S.U.A- a 
oamenilor de știință din țările 
vest-europene. constată „Het 
Parool-, Olanda ocupă în pre
zent locul patru, după Anglia, 
Germania occidentală și Elveția.

• ÎN Republica Populară Bul
garia există în prezent 10 813 bi
blioteci, care dispun de un fond 
de 36 035 000 de volume. Anual, 
aproximativ 3,5 milioane de ci
titori permanenți împrumută 
circa 42 de milioane de cărți.

în cei 23 de ani care au trecut 
de la eliberarea țării. în R. P. 
Bulgaria au fost editate circa 
600 milioane exemplare că | i, 
numărul editurilor ridieîndu-se

© La Londra s-a 
regina Elisabeta a 
semnat decretul în

anunțat că 
Angliei a 

__  — virtutea că
ruia măsurile de interzicere a 
posturilor de radio-pirat vor fi 
aplicate și în Insula Man, cu 
începere de Ia 1 septembrie. 
Deși autoritățile Insulei Man, 
care dispun de un statut de au
tonomie parțială, au protestat 
initial împotriva extinderii le
gislației britanice asupra postu
rilor de radio clandestine insta
late în largul coastelor insulei, 
ele au acceptat în cele din urmă 
desființarea acestor emițătoare.

Dispută în jurul

unei descoperiri

4

Disputa a luat asemenea proporții incit pentru rezolvarea pro- 
blemei s-a apelat la o comisie de studii alcătuită din arheologi 
și arhitecți. Ministrul de stat însărcinat cu aiaceri culturale, 
Andre Malraux. face parte din comisie. Despre ce dispută este 
vorba ?

Pe la începutul acestei veri, cu prilejul unor lucrări pregăti
toare în vederea deschiderii șantierului destinat reconstrucției 
cartierului Bursei din centrul Marsiliei. au apărut ruinele unui 
oraș antic. Specialiștii chemafi la lata locului, bazinuu-se pe o 
serie de studii istorice si arheologice, au constatat că zidurile 
cu creneluri aparțin orașului antic Massalia. Aceasta cetate — 
după cum susțin cercetătorii — a lost construită de greci pe ma
lul Mediteranei pentru a opri extinderea ocupației romane asu
pra porturilor in care Atena avea o marc influentă. Arheologii, 
argumentând că vestigiile descoperite la Marsilia au o certă va
loare istorică, documentară și turistică solicită conservarea ru
inelor. Arhitecții, precum și constructorii, care tfâ elaborat 
proiectul de reconstrucție a centrului orașului, pledează pentru 
continuarea lucrărilor începute (prin care se urmărește înălța
rea unui mare magazin cu o supralață de desfacere de circa 
20 600 mp, clădiri grupind numeroase servicii aparținind mi
nisterelor, un parking cu șase etaje pentru 1 800 automobile). 
Un loc important in cadrul proiectului îl ocupă construcțiile cu 
caracter financiar și comercial. Adepții păstrării ruinelor, ca un 
muzeu in aer liber, susțin că amplasarea instituțiilor comercia
le in centrul orașului nu numai că ar afecta monumentul an
tic, dar nu ar oferi soluția cea mai rentabilă. Ei arată că reeva
luarea proiectului, prin construirea marilor magazine spre peri
ferie, ar fi o variantă care ar da ciștig de cauză ambelor tabere. 
Dacă în centrul orașului revin în prezent 20 de locuitori la un 
comerciant, la periferie raportul este de 300 la 1. Deci — afir
mă susținătorii acestei variante— s-ar putea păstra orașul : 
tic, descongestionând centrul Marsiliei și nu aglomerindu-1.

Presa locală, la rindul său, s-a situat de o parte sau alta a 
partizanilor uneia din variante. PROVENCAL a cerut respecta
rea proiectelor inițiale, fără nici o abatere. LE MERIDIONAL, 
în schimb, se situează pe poziția arheologilor. în favoarea men
ținerii în centrul orașului a vestigiilor.

Deocamdată, nu au devenit cunoscute intențiile comisiei de 
studii. Pînă Ia luarea unei hotărîri. Andre Malraux a dispus în
cetarea lucrărilor pe șantier. Cursa de viteză, cum o denumeș
te LE MONDE, angajată între arheologi și constructori, se află 
într-o pauză. Startul într-o direcție sau alta nu va fi dat decît 
după ce, la dosarul cu cercetări, vor fi adăugate și concluziile 
comune ale reprezentanților celor două tabere.

an-

I. TIMOFTE

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București. Plata ..Scînteil". Abonamen tele se fac la oficiile poștale, factorii poștali si difuzorll voluntari din lntr eprlnderi si Institutlt Telefon 17.M.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic ..Casa Scînteii*.

MMM

ur.de

