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Apropiindu-se la doi pași de flu
viu, în dreptul Porților de Fier, șo
seaua deschide priveliștea calei- 
doscopică, dinamică, a celui mai 
mare șantier hidroenergetic din 
tară. Oricit de grăbit ar fi, călăto
rul se simte îndemnat să Încetineas
că sau să se oprească pentru citeva 
clipe, atras de temerara Înfruntare 
dintre om și Dunăre. Peste ape, o-

chiul Încearcă să construiască ima
ginea de viitor a hidrocentralei, a 
oglinzilor limpezi ce se vor așterne 
îndărătul Porților de Beton. Cum 
vor arăta? La ce proporții? Citi 
kilowați-otă vor ii pescuiți din un
dele fluviului ? tntrebările se de
clanșează firesc in fata peisajului in 

■ plină prefacere.
Simplu și ingenios, răspunsul se

In ziarul de azi
H viața M partid.” Confruntare 

de la distanță

atlă la îndemina oricui. O bună 
idee a condus la plantarea, pe mar
ginea șoselei, a unui panou : imagi
nea machetei însoțită de citeva date 
esențiale, lămuritoare asupra siste
mului hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier. Asociez acest 
panou cu un altul, întîlnit tu apro
piere de Botoșani, acolo unde se 
desprinde din șoseaua principală 
drumeagul spre fpotești. La acea 
răspintie te întîmpină chipul lui 
Eminescu, zugrăvit deasupra versu
rilor evocind locul natal :
„Fiind băiet păduri cutreeram
Și mă culcam ades lingă izvor..."

Printr-o inspirată sugestie, panou! 
te vestește că pătrunzi in Împărăția 
Luceafărului și, totodată, te invită... 
Dar cite locuri, dintre cele de stră
lucită tradiție sau de majoră sem
nificație actuală, sint puse In va
loare prin mijloace asemeni celor 
de mai sus ? Călătorul, turistul trece 
în goana mașinii fără să bănuiască 
uneori că se găsește in preajma 
unor prezențe memorabile. Că aici 
sau dincolo se află o cetate 
sau o minăstire, un monument al 
naturii sau o creație contemporană, 
care dau măsura frumuseții pămin- 
turilor noastre. Un semn, o tăbliță, 
mesageri simpli, nepretențioși — cit 
de pujin s-ar cere...

Bătînd drumuri argeșene, am ză
rit la „porțile de intrare'’ ale unor 
raioane, panouri ce înfățișează hăr
țile acelor locuri. Se află înscrise 
pe ele bogățiile și obiectivele de in
teres turistic. Intenția, salutară, e 
umbrită de realizarea grafică greoa
ie, complicată. Cine, „din goana ca
lului", stă să descifreze o compozi
ție înnecată în detalii, migălită din 
linii subțiri și vopsită inexpresiv ? 
O idee grafică ingenioasă, cap
tivantă — „poveste fără cuvinte" 
sau, în orice caz, cu foarte puține, 
chibzuiala din telegrame — ar sluji 
incomparabil mai mult.

Mereu mai prezentă pe șosele — 
reclama comercială. Dar cu unele 
excepții, îndeosebi în zona litoralu
lui și pe Valea Prahovei, unde sca
pără și puțină fantezie și unde-1 re
cunoști pe grafician iar nu pe meș
teșugarul „șușanist", nu se poate 
vorbi de reclamă. Păcatele acesteia, 
nu o dată criticate în presă, dar cu 
slab ecou încă, au ajuns să se răs
fețe și pe șosele, sub forma unor 
sfaturi anoste, bune oricînd și oriun
de — și tocmai de aceea de o scum
pă inutilitate. Trebuie irosiți atîția 
bani pentru a ne convinge că vara 
se poartă sandale și iarna paltoane ? 
că dulciurile sînt delicioase și hră
nitoare ?

Printre funcțiile șoselei 
se înscrie și aceea de a 
Problema este : cum ?

Victor

la Filarmonică
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înalta va- 
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măiestria 

ansamblul

la apartamentul
5, scara A. Lo

timplăriei, insta- 
apă și de ilumi-

Tn
A,

clamă calitatea proastă 
parchetului.

Trecem la 
apartamentul 
chiuveta din 
de slab
mică neatenție poate cădea. 
După nenumărate sesizări 
neluate în seamă, locatarul 
a ajuns pînă la directorul 
trustului. El l-a asigurat :

cons-
deficiențele ce

blocul 4.
8, scara 

baie este atit 
fixată, îneît la o

„Otimo,

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

fierului s-au dovedit In
fructuoase...

Mergem apoi la aparta
mentul 26, unde ni.se re-

a

în podgorii a început culesul strugurilor și vinificarea. Pentru obținerea unor vinuri de bună 
calitate, care să corespundă exigențelor consumatorilor, este necesar să se acorde cea mai mare 
atenție acestor lucrări. In legătură cu măsurile ce trebuie luate pentru desfășurarea în condiții 
bune a culesului și vinificării, am adresat citeva întrebări tov. VALERIU POPA, directorul Institu
tului de cercetări hortiviticole,

Se știe că piața mondială, 
ca și consumatorii din țara 
noastră solicită vinuri ușoare, 
echilibrate, care să fie armo
nice și plăcute la gust. Ce tre
buie făcut ca să se realizeze 
această cerință ?

Prima condiție care hotărăște, în 
•'ea mai mare măsură, obținerea 
mui vin ușor, plăcut din punct de 
vedere al gustului și aromei, așa 
cum îl preferă marea majoritate a 
consumatorilor, este culesul stru
gurilor la timpul optim. Ce înseam
nă acest lucru? Să faci culesul 
cînd boabele au o greutate maxi
mă. A existat și mai există ten
dința ca recoltatul să întîrzie 
pentru a obține vinuri cu un grad 
alcoolic ridicat. Acest mod de a 
privi lucrurile este greșit și păgu
bitor. Iată de ce. Pentru vinurile 
seci — albe și roșii — caracteris
tice majorității podgoriilor noastre, 
întîrzierea culesului face ca ele să 
fie desechilibrate, sărace în acidi
tate, prea alcoolice, într-un cuvînt 
vinuri grele. In loc să le bei cu 
plăcere, simți nevoia de a le adău
ga sifon pentru a le mai dilua și 
ameliora gustul. întîrzierea cule
sului are și un aspect negativ din 
punct de vedere economic. Cu fie
care zi, după ce strugurii au ajuns 
la maturitate, o parte din lichidul 
acumulat în boabe se evaporă, iar 
zahărul se pierde prin combustie 
în urma respirației. S-a constatat 
pe cale științifică, iar practica a 
confirmat că la o întîrziere de 10 
zile a culesului în podgoriile Dră- 
gășani, Miniș, Odobești și Tîrnave, 
mai ales la soiurile de mare pro
ducție, se înregistrează la hectar 
pierderi de circa 2 000 kg din greu
tatea strugurilor. Cu alte cuvinte, 
sîntem păgubiți de două ori : nu 
obținem vinul propus, iar produc
ția este diminuată simțitor. Iată de 
ce este necesar să se treacă cu 
toate forțele la cules, să se organi
zeze bine munca la centrele de vi- 
nificație, astfel ca această lucrare 
să nu întîrzie nici o clipă.

Există posibilitatea ca să se 
facă culesul la 
îneît să rezulte 
zat?

Fără îndoială că 
studiilor întreprinse 
experimentale și la institutele de 
cercetări au fost stabilite criterii 
noi, mai sigure și mai complete de 
urmărire a coacerii strugurilor. A- 
cestui scop îi slujește și rețeaua de 
laboratoare care controlează mer
sul coacerii în toate podgoriile și 
centrele viticole făcînd posibilă 
fixarea epocii optime de începere 
a culesului în fiecare regiune. Tot
odată, au fost conturate tipurile 
de vin ce trebuie obținute, s-au 

• stabilit schemele tehnologice și 
caracteristicile de bază pentru fie
care tip de vin. In țară s-au pro
iectat și construit utilaje și mașini 
moderne, cu mare productivitate și 
Randament. Ele permit prelucrarea 

■ ■ strugurilor în timp scurt și în con
diții superioare de lucru. Și în a- 
ceastă toamnă laboratoarele despre 
care am amintit dau recomandări 
privind începerea culesului fiecă
rui soi în parte. Rămîne însă ca a- 
ceste recomandări să fie respec
tate cu strictețe.

Totodată, este bine ca gospodă
riile de stat și cooperativele agri
cole de producție cultivatoare de 

■viță de vie să țină seama de unele 
aspecte specifice privind culesul 
strugurilor în acest an. Se Impune, 
în primul rînd, începerea și grăbi
rea culesului în plantațiile tinere 
din anul II sau III de la plantare, 
situate pe terase sau terenuri în 
pantă care au avut de suferit de pe 
irma secetei, chiar dacă conținutul 

de zahăr este sub cel normal. Se 
va da prioritate strîngerii recoltei 
de struguri din viile situate pe văi 
și soiurilor expuse la atacul muce- 
gaiurilor (cu pielița subțire, cu 
boabe îndesate pe ciorchine, conți
nut mai mic de zahăr) sau celor 
cărora le cad boabele. îndeosebi 
trebuie feriți de brume și mucega
iuri strugurii din soiurile pentru 
vinuri roșii și aromate (Tămîioasă, 
Muscat Ottonel) ale căror sub
stanțe colorate sau aromate, aflate 
în pieliță, pot fi distruse dacă în
tîrzie culesul.

Creșterea proporției vinurilor de 
bună calitate cere nu numai sepa
rarea strugurilor negri din cei albi 
și a celor hibrizi din cei nobili.

epoca optimă, 
vinul preconi-

da. Pe baza 
Ia stațiunile

Centrala electrică de termoficare București-sud. Se montează cea 
de-a doua turbină Foto : Gh. Vinfilă

(Continuare în pag. a II-a)

Un bloc nu se constru
iește numai pentru cîțiva 
ani, ci pentru multe gene
rații. E firesc deci' ca și la 
locuințele care se con
struiesc să existe o anumită 
perioadă de verificare în 
exploatare sau, cum se mai 
spune, termen de garanție. 
Această perioadă este de 
un an, întreprinderile de 
construcții fiind obligate să 
remedieze toate deficien
țele apărute în intervalul 
de timp respectiv. Măsura, 
pe deplin justificată, con
tribuie la preîntîmpinarea 
degradării noilor blocuri, 
la asigurarea unor condi
ții corespunzătoare de via
ță și confort locatarilor.

— Cum este privită efec
tuarea remedierilor depis
tate la recepția blocurilor 
nou construite ? — l-am 
întrebat pe ing. ROMUL 
RADU, pînă de curînd di
rector al Trustului regio
nal de construcții Brașov.

— Precizez : la Brașov 
este vorba de o recepție 
minuțioasă și severă la ter
minarea și darea în folo
sință a locuințelor. In ce 
privește deficiențele, am 
îndrumat conducerile uni
tăților să le remedieze ime
diat. Personal am trecut din 
bloc în bloc și am contro
lat. Constructorii se achită 
de această obligație.

Am reținut răspunsul și 
ne-am deplasat în cartierul 
din Piața Gării, unde trus
tul a predat în ultimul an 
circa 500 de apartamente.

L-am confruntat cu păre
rile tovarășilor Ion Gavrilă, 
președintele comitetului de 
cartier, și Constantin Hu- 
tan, administratorul noilor 
locuințe.

— In primul rînd aș dori 
să arăt că, după mutarea 
locatarilor, apar multe de
ficiențe — ne spune ION 
GAVRILĂ. Locatarul din- 
tr-un apartament sau altul 
se trezește ba că-i curge 
caloriferul sau o conductă,

— Relatări de la meciurile de fotbal 
din Capitală și din țară.

(pag. a III-a)

b Sosesc știri din Vietnamul de sud...
[Corespondență de la Al. Cîmpeanu) 

(pag. a IV-a)

IERI S-A ÎNCHEIAT CURSA „SCINTEII

® Cîștigătorul ediției 
a XVIII-a — polonezul, 
Gawliczek

O Bădără — învingătorul 
ultimei etape

® Italianul Campigli 
primul în clasamentul 
pe puncte

Corespondență

Toamna însorită 
nică dimineafa pe 
parc din dealul Cofrocenilor larma 
de glasuri și voioșia stăpînilor de 
azi ai acestor locuri, pionierii. Pala
tul și-a redeschis porfile pentru un 
nou an de activitate.

Sute de copii au aplaudat pe co
riștii, dansatorii și instrumentiștii

a readus dumi- 
aleile băfrînului

Ieri s-a încheiat ia Bucu
rești cea de-a XVIII-a ediție 
a „Cursei Scînteii“, compe
tiție ciclistă organizată anual 
de ziarul nostru, in colabo- I 
rare cu Federația română 
de specialitate. Cîștigătorul | 
cursei a fost, de această dată, 
polonezul Gawliczek care, după ce a cîștigat primele două 
etape, s-a menținut în fruntea clasamentului general pînă 
la încheierea întrecerii. Locul doi l-a ocupat dinamovistul 
Moiceanu (la 52 de secunde față de învingător), iar al 
treilea — Dippold (R. D. Germană). Imediat după sosirea 
din ultima etapă, cei trei fruntași ai clasamentului general 
au fost prezentați publicului spectator din tribunele stadio
nului „23 August", iar apoi au făcut un tur de onoare.

(Publicăm în pag. a IlI-a relatările, trimisului nostru).

și-a redeschis porțile
care au prezentat programul inau
gural pe scena teatrului de vară.

Pentru numeroșii oaspefi care 
pășesc întîia dată pragul palatului, 
programul din acest an prevede o 
paletă bogată de activități. Peste 50 
de cercuri oferă pionierilor posibili
tăți multiple de a-și cultiva aptitu
dinile și înclinațiile, de a-și dezvol
ta cunoștințele dobîndite la școală.

Micii chimiști, fizicieni și matema
ticieni, navomodelișfi, cineaști și fo
tografi, etc au în fața lor pasio
nantele itinerare ale diferitelor do
menii de știință și tehnică.

Afișul inaugural de la intrările pa
latului anunță : întîlniri cu oameni 
de știință, arfă și cultură, serbări și 
carnavaluri, vizite, excursii, dru
meții ș.a.m.d. Buchet de invitații 
pentru petrecerea timpului liber în 
mod plăcut și folositor.

din Rio de Janeiro

ment în apartament. Ei au 
privit lucrurile la suprafață, 
cu o condamnabilă lipsă de 
răspundere. N-au verificat 
calitatea 
lațiile de 
nat.

rău este că defi
ciențele apărute după mu
tarea locatarilor se reme
diază greoi, iar unele deloc 
— a adăugat CONSTAN
TIN HUȚAN. Conducerea

ne întimpina. Sinteți, cred, 
a zecea comisie care-mi vi
zitați apartamentul în acest 
an.

Intrăm. într-o parte a 
apartamentului, instalația 
electrică a fost executată 
defectuos. Locatarul a tras 
în mod provizoriu — con
trar normelor în vigoare — 
două fire pînă în baie și 
bucătărie, ca să-și asigure 
lumină. Toate demersurile 
pe lîngă conducerea șan-

® AFIRMAȚII CONTRAZISE DE FAPTE • PENTRU 
A 17-A OARĂ • REMEDIERI... NE RE ME DIATE 
® ...Șl PLECAȚI AU FOST ® ÎNȚELEGERE DE 
CINCI PARALE 9 „ARMONIE"/ „CONCESII" 
PE SPINAREA CUI?

ba că instalația de lumină 
nu este cum trebuie.

— Cum explicați aceasta?
— In principal, vina o 

poartă conducerea șantie
rului care a construit 
locuințe. Judecind 
calitatea lucrărilor, 
putea spune : ori nu 
să-și respecte meseria, ori 
n-o cunoaște. în mod for
mal s-a făcut și recepția. 
Să dau un exemplu : la 
blocul nr. 2, recepția a fost 
un fel de plimbare a mem
brilor comisiei din aparta-

trustului le tărăgănează, 
trage de timp pînă se de
pășește termenul de garan-. 
ție, apoi își declină orice 
obligație.

Vizităm cîteva aparta
mente pentru a ne convin
ge cum „remediază“ 
tructorul 
apar.

Sunăm
22, blocul
catarul IOAN GRAMA ră- 
mîne descumpănit.

— Iarăși altă comisie? —

„Nici o grija, în 24 de ore 
o aveți reparată“. Intr-ade
văr, a doua zi au sosit doi 
constructori. Au luat notă 
și... plecați au fost. Din luna 
martie.

Blocul 12. De la darea 
lui în folosință au trecut 14 
luni. Deci termenul de ga
ranție a fost depășit cu 
două luni. Din cele afir
mate de directorul trustu
lui, la acest bloc ca și la 
cel cu nr. 13, care se gă
sește în aceeași situație, ar 
fi trebuit să nu existe nici 
o deficiență. Cînd colo, 
constați că pereții casei 
scărilor sînt vizibil marcați 
de dire lăsate de șiroaiele 
apei scurse pe ei. Pe a- 
locuri, tencuiala a început 
să cadă. Umezeala a pă
truns în pereți.

Se dau, pe loc, expli
cații : La blocurile din pa
nouri mari, capacele de la 
ieșirea pe terasa acoperișu
lui sînt executate de mîntu- 
ială. Deși a fost sesizată la 
timp, conducerea șantieru
lui n-a întreprins nimic. 
Tot la acest bloc, conduc
tele de apă — rece și cal
dă — din subsol n-au fost 
izolate în întregime. Cămi
nele de apă au rămas și ele 
neterminate.

L

De cîteva zile ansamblul 
folcloric „Perinița" întreprind© 
un turneu în cîteva țări ale A- 
mericii de sud. Seria de spec
tacole a fost inaugurată în cel 
mai mare oraș brazilian — 
Săo Paulo. Sala Teatrului Mu
nicipal din acest oraș a fost 
prima gazdă latino-americană 
a unui ansamblu românesc de 
cîntece și dansuri. Reprezenta
țiile s-au bucurat de un fru
mos succes. Mai multe numere 
din program au fost ovaționa
te îndelung la scenă deschisă 
și bisate. în sală se auzeau 
exclamații : „Otimo, romênosl* 
(„Foarte bine, românilor 1’).

Cronicarii principalelor zia
re din Săo Paulo subliniază în 
articolele publicate 
loare artistică a 
nostru, precum și 
mesagerilor lui din
„Perinița”. Ziarul de mare ti
raj „O Estado de Săo Paulo* 
scrie că „nu poate exista nici 
o rezervă în ce privește calita
tea artistică a reprezentațiilor, 
ele fiind variate și bine exe
cutate de interpreți”.

Un alt cotidian influent, „Fol- 
ha de Săo Paulo”, scrie : „An
samblul cunoscut pe plan 
mondial sub numele de „Peri
nița' a cîștigat importante pre
mii în Italia și la Festivalul 
tineretului de la Viena. Spec
tacolele prezentate Ia noi sînt 
o adevărată sărbătoare a co
loritului, veseliei și luminii. La 
rîndul ei, muzica este vie și 
strălucitoare. Fără discuție, 
grupul coregrafic constituie 
punctul cel mai desăvîrșit al 
formației. în general, sînt spec
tacole care stîrnesc entuzias
mul publicului”.

MASA OFERITA DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
IN CINSTEA MINISTRULUI AGRICULTURII AL FRANȚEI
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit duminică seara, în cinstea 
d-lui Edgar Pisani, ministrul agri
culturii al Franței, și a soției sale, 
o masă la restaurantul „Cerbul 
Carpatin“ din Brașov.

Au luat parte Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, cu soția, Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al

Agriculturii, Bucur Șchiopu, mi
nistrul industriei alimentare, cu 
soția, reprezentanți ai organelor 
locale.

Au participat Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, 
cu soția, precum și Armand Wal
lon. inspector general în Ministe
rul Agriculturii al Franței.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres)



0
/ PAGINA 2 SCl NT EIA

CONFRUNTARE
DE LA DISTANȚĂ

Nu s-au văzut niciodată. Dar cu 
toată distanța care le separă, spe
cificul, particularitățile locului 
unde își desfășoară activitatea, in
tenționăm să înlesnim un schimb 
de experiență între colectivele de 
redacție ale unor gazete de perete 
din Cluj, Bacău, Sibiu...
A.

Intre a trăi
și a vegeta

Pe două din șantierele Clujului 
— șantierul de construcții de locu
ințe „Gheorghieni“ și șantierul 
complexului de morărit și panifi
cație din Baciu — pot fi întîlnite 
trei gazete de perete. Cu nume și 
aspecte diferite, ele au însă o tră
sătură comună : trecuse mai bine 
de o lună de la cea de-a XXI-a 
aniversare a eliberării patriei și 
gazetele amintite erau îmbrăcate 
tot cu hainele ediției festive. Mai 
mult chiar. Constructorii din 
„Gheorghieni“ puteau încă citi 
spre sfîrșitul lui septembrie un ar
ticol datat din iunie, semnat de 
șeful șantierului, secretarul orga
nizației de bază și președintele 
comitetului sindicatului, despre 
angajamentele luate în întrecere. 
Ce ecou, ce influență pot avea ase
menea gazete, ce interes pot pre
zenta preocupările lor estivale a- 
cum la apropiata încheiere a bi
lanțului activității pe 1965 ? Se 
vede treaba că în cazul gazetelor 
amintite formalismul și-a găsit pat 
cald.

Pe alocuri se mai consideră lege 
ca edițiile gazetelor de perete să 
apară la două săptămîni. Sînt ca
zuri cînd se procedează bine 
schimbîndu-se edițiile la intervale 
și mai scurte, după necesități. A 
ține pasul cu evenimentele, cu 
noile sarcini, este una din condi
țiile forței de înrîurire a gazetei 
de perete. Dar, deși important, a- 
cesta este doar un aspect al pro
blemei. Apariția regulată nu poate 
compensa tematica săracă, arti
colele șablon tratînd teme gene
rale, rupte de viață, slaba comba
tivitate. Criteriul esențial de apre
ciere al gazetei de perete este co
mun cu al celorlalte forme ale 
muncii politice de masă : prezența 
vie în preocupările colectivului, 
felul în care reflectă succesele și 
căutările acestuia, poziția comba
tivă față de lipsuri, aportul la mo
bilizarea forțelor, la concentrarea 
eforturilor spre sarcinile esențiale.

Operativitate, intervenție promp
tă, eficientă, întîlnești la gazetele 
de perete ale unor întreprinderi 
din orașul Bacău, la laminorul de 
la Hunedoara ș.a. Sprijinindu-se 
pe un activ larg de corespondenți, 
colectivele de redacție de aici sem
nalează zilnic faptul cel mai de 
seamă din activitatea întreprin
derii. In vecinătatea gazetei de pe
rete este afișat suplimentul ei. In 
unele locuri se intitulează „Ediția 
fulger“, în altele „Știrile zilei“.

In întrecerea dintre laminatori, 
într-unul din schimburi a fost 
doborît un record la bluming ? 
Schimburile următoare iau cunoș
tință atît de recordul „îmbătrinit“, 
cît și de noua realizare, de numele 
celor care au obținut succesul, de 
metodele folosite. A intrat în func
țiune un dispozitiv, o instalație

concepută după îndelungi stră
danii ; a apărut o inițiativă pre
țioasă ; s-a produs într-o secție o 
încălcare a normelor procesului 
tehnologic, a disciplinei muncii sau 
altă manifestare împotriva căreia 
trebuie creată opinie de masă ! 
Imediat ea e semnalată de „Ediția 
fulger“. Omul cel mai grăbit nu 
trece nepăsător pe lîngă ea. Nu se 
petrece nimic important în viața 
colectivului fără ca gazeta de pe- . 
rete să intervină operativ, să-și 
spună cuvîntul.

Intre a trăi și a vegeta este o 
mare deosebire...

Cm’eri ai șantierelor 
în mișcare

Ne aflăm la Sibiu, pe locul unde 
și-a stabilit domiciliul provizoriu 
o tabără de geofizicieni. Undeva, 
în vecinătate, două avioane utili
tare sînt gata pentru misiunea de 
zbor. Echipe de ingineri și tehni- 
cièni geofizicieni brăzdează văz
duhul de-a lungul și de-a latul po
dișului Transilvaniei. Prin pros
pecțiuni electro-magnetice sînt de
terminate bogățiile tainice ale sub
solului. Un mănunchi de oameni, 
pe care munca i-a sudat într-o in
timă, solidară tovărășie. Au fost 
la Oradea. Două luni. Acum sînt 
la Sibiu. Tot pentru cîteva luni. 
Apoi... Oameni flotanți.

Ceea ce te surprinde însă în ta
băra celor aproape 30 de ingineri, 
tehnicieni, muncitori geofizicieni 
de la Sibiu este lipsa oricărei forme 
a muncii politice de masă. La di
recția tutelară din Comitetul geo
logic se transmit rezultatele pros
pecțiunilor, de aici se primesc cir
culare administrative, instrucțiuni 
tehnice. încolo... parcă ar fi vorba 
de o insulă izolată.

Nu s-ar putea găsi oare moda
litatea ca acești oameni să men
țină contactul cu tovarășii lor de 
meserie risipiți în toată țara, să 
afle despre preocupările și rezul
tatele obținute de ei, să facă 
schimb de informații ? Desigur, lu
crurile sînt mai simple într-o în
treprindere sau instituție unde 
toată lumea intră și iese pe aceeași 
poartă. Nu este neapărat necesară 
o gazetă de perete la 30 de oameni. 
Și totuși chiar în cazul amintit 
s-ar putea întreprinde cîte ceva. 
Poate o foaie -.volantă, editată de 
organizația de partid și comitetul 
sindicatului „aflate la centru“, care 
să înmănuncheze fapte din viața 
acestor colective dispersate. Poate 
alte forme... Că ele sînt la înde- 
mînă peste tot unde sînt oameni 
cu inițiativă și tragere de inimă, 
o dovedește un exemplu chiar din 
imediata vecinătate a taberei geo
fizicienilor.

...Așadar tot la Sibiu. In apro
pierea gării se află întreprinderea 
de construcții și montaje energe
tice nr. 5. Printre altele, de aici 
sînt dirijate lucrările de construc
ție pe porțiunea cea mai grea, a 
liniei de foarte înaltă tensiune, de 
400 kV. De la Sibiu pînă la hidro
centrala „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" de pe Argeș, pe un traseu de 
peste 130 kilometri, sînt înșirate 
formațiile de constructori energe- 
ticieni. Cu cîtva timp în urmă, 
parcurgînd această distanță, am 
întîlnit formații de muncă izolate

dar unde pulsa activitatea politică 
de masă. O aducea printre altele 
pînă în cele mai îndepărtate locuri 
ale șantierului un curier : gazeta 
de perete aflată la Sibiu — o copie 
care se multiplică și se difuzează 
pe șantierele și loturile mai im
portante.

Cum procedează organizația de 
partid de la I.C.M.E.-Sibiu
ca întreg colectivul de construc
tori al liniei de 400 kV, deși disper
sați, să fie mereu la curent cu noile 
sarcini, să cunoască stadiul lucră
rilor la toate loturile, greutățile și 
lipsurile care apar, mijloacele de a 
Ie înlătura ?

Redactorul responsabil al gaze
tei de perete din Sibiu ne-a dat 
„cheia“. Pe toate șantierele, pe 
toate loturile întreprinderii, ga
zeta are corespondenți. Peste 80. 
Unii sînt membri de partid, alții 
fac parte din activul fără de par
tid. Poșta redacției este bogată în 
scrisori. Unele din știrile publicate 
la gazeta centrală, și care prezintă 
interes pentru fiecare formație de 
lucru, sînt multiplicate și difuzate 
apoi celorlalte gazete de perete 
aflate, așa cum le-am și întîlnit, la 
șantierul din Cîineni, la lotul din 
Valea Topologului ș.a. Se întinde 
astfel o punte vie între oameni 
care deși nu se văd între ei cu lu
nile, comunică unii cu alții, se simt 
făcînd parte dintr-un colectiv unic.

Merită relevat și alt procedeu. 
In deplasările pe care le fac pe tra
seul lucrărilor, inginerii, specia
liștii sînt adeseori însoțiți de cîte 
un membru al biroului organiza
ției de bază sau al comitetului sin
dicatului. Acolo, la locul de mun
că, sînt prezentate expuneri, au 
loc convorbiri colective în dormi
toare, nu este omisă nici îndru
marea activității corespondenților 
gazetei de perete. Oamenii sînt în
trebați ce probleme ar dori să fie 
tratate la gazeta de perete, se 
răspunde semnalelor critice, suges
tiilor din corespondențele anteri
oare. Ancorată în viață, gazeta de 
perete își lărgește mereu orizon
tul, sfera de influențare.

Aproape de Cheile Topologului 
sosise primul eșalon de construc
tori. Șantierul de-abia se încropea. 
Veneau utilaje, se executau lucrări 
de organizare. Mica reședință a lo
tului abia prindea contur, dar ga
zeta de perete și-a și semnat ac
tul de prezență la noul loc de 
muncă.

ÎNCEPUT DE STAGIUNE

E• E AT RE
• Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR — 20.
e Teatrul Muncitoresc C.F.R. ! 
ULISE SI COINCIDENTELE -r 
19,30 (în sala Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra” — sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1).
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea* : 
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.

TELEVIZIUNE
• 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
O 19,20 — Știți să socotiți? — 
emisiune pentru pionieri șl șco
lari « 20,00 — șah • 20,15 : Filmul 
artistic „Există un asemenea 
flăcău" • 21,55 — Seară de ro
manțe o 22,20 — Jurnalul televi
ziunii (îl) șl Buletinul meteoro
logic.

CINEMATOGR AFEl

Pînă acum, pe șantierul în miș
care 
încă 
Este

al geofizicienilor din Sibiu 
n-a sosit un asemenea curier, 
așteptat.

★

confruntare cîteva exemple, 
bune nu au fost relatate pen-

în 
Cele 
tru că ar reprezenta cumva modele 
unice. La locul lor și-au dovedit e- 
ficacitatea ; sînt forme, metode pe 
care colectivele de redacție, îndru
mate de organizațiile de partid, 
le-au folosit pentru a-și îndeplini 
cît mai bine misiunea încredințată. 
Desigur, pot fi folosite nenumărate 
altele. Esențial este însă ca, pre
tutindeni, gazetele de perete să ac
ționeze ca forme active, eficace, ale 
muncii politice cje masă. Oamenii 
care le citesc să găsească în ele 
o cronică a vieții și muncii lor.

Constantin MORARU

® 0 valoroasă primă audiție românească ® Mereu miraculosul Richter
Actuala stagiune mu

zicală se anunță boga
tă în evenimente : prime 
audiții de muzică româ
nească și universală, ci
cluri de muzică simfo
nică și de cameră, pre
zentarea unor capodo
pere ale muzicii, contri
buția unor interpreți re- 
putați din țară și de 
peste hotare — sînt me
nite să atragă un public 
din ce în ce mai larg, 
mai receptiv și mai a- 
vizat. La realizarea a- 
cestor proiecte, fiecare 
instituție contribuie po
trivit unui program pro
priu, specific.

Promovarea marilor 
valori ale creației clasi-

cores-

ce și contemporane cu 
colaborarea unor diri
jori și soliști celebri 
dau, cred, nota distinc
tivă a activității Filar
monicii de Stat „Geor
ge Enescu" în stagiunea 
ce începe. Concertul i- 
naugural a fost
punzător acestei orien
tări : Concertul pentru 
orchestră de coarde de 
Wilhelm Berger, Concer
tul pentru pian de Ceai- 
kovski, solist Sviatoslav 
Richter, Simfonia a V-a 
de Beethoven.

Drumul ascendent al 
lui Wilhelm Berger este 
rodul unei munci asi
due, al unui tempera
ment meditativ, liric.

Peiaa] Ducureștean (Șoseaua Ștefan cel Mare)/

Culesul strugurilor

(Urmare din pag. a I-a)

Este necesar să se extindă în coo
perativele agricole culesul pe so
iuri, deoarece în felul acesta veni
turile obținute prin valorificarea 
strugurilor sînt mult mai mari.

Cum trebuie să se facă 
transportul strugurilor din vie 
la cramă.

Dintre toate fructele, strugurii 
se depreciază cel mai ușor dacă 
nu sînt transportați cu grijă. Ur
mările se resimt și în diminuarea 
calității vinului. O grijă deosebită 
trebuie acordată menținerii într-o 
stare perfectă de curățenie a că- 
rătoarelor, găleților și a coșurilor 
folosite la cules și transport. In 
același timp, transportul strugu
rilor trebuie să fie precaut și ra
pid pentru a preveni zdrobirea și 
începutul activității microorganis
melor, dar mai ales ritmic spre a 
nu provoca aglomerări sau stag
nări în activitatea centrelor de vi
nificare.

Calitatea vinului este hotă- 
rîtă și de modul cum se face 
prelucrarea strugurilor șt vi-. 
nificația. Ce ne puteți spune In. 
legătură cu această lucrare ?

In primul rînd se impune ca, la 
centrele de vinificație, strugurii să 
fie prelucrați cît mai repede. Anii 
trecuți și din păcate se mai con
stată și în această toamnă, la unele 
centre, camioanele și căruțele cu 
struguri așteaptă prea mult. Acest 

. neajuns se poate evita dacă munca 
este bine organizată, pe schimburi, 
dacă se iau măsuri menite să ducă

la folosirea cu randament a utila
jelor existente.

Vreau să mă refer și la alt as
pect, care de multe ori duce la de
precierea calității vinului. Lucră
torii și specialiștii de la centrele de 
vinificatie nu trebuie să urmăreas
că sporirea randamentului în must 
prin presarea maximă a ciorchini
lor (mai ales la presele continue). 
Este bine să se recupereze o pro
porție cît mai mare din mustul de 
cea mai bună calitate — în primul 
rînd de ravac, din care se obține 
cel mai plăcut vin. Fracțiunile de 
must de la ultimele presări să fie 
colectate separat și să nu se ames
tece cu mustul ravac.

Condițiile climatice deosebite din 
toamna acestui an au dus la accen
tuarea deosebirilor obișnuite dintre 
podgorii în ce privește gradul de 
coacere și. conținutul în zahăr și 
aciditate al strugurilor. Chiar în in
teriorul multor podgorii au crescut 
deosebirile dintre soiuri. De aceea 
se impune o examinare atentă și o 
stabilire chibzuită, diferențiată a 
dozelor de sulf folosite la limpezi
rea mustului, ținîndu-se seama de 
gradul de maturare a strugurilor, 
de starea sănătății lor, mărimea 
vaselor în care se face fermenta
rea, posibilitățile de răcire. Aceasta 
implică, în continuare, și o atenție 
mai mare pentru respectarea dura
tei și a condițiilor de limpezire a 
musturilor, întocmirea conștiin
cioasă a graficului de urmărire a 
fermentației pentru toate vasele, 
remedierea fără întîrziere a depă
șirii temperaturii 
Controlul tehnic 
fapt, verificarea 
bune condiții a 
nologic pe toate
lui astfel îneît să nu întîmpinăm 
neajunsuri pe parcurs.

Armonizarea ritmului de cules al 
strugurilor cu cel de prelucrare la 
centrele de vinificare va contribui 
la reducerea duratei campaniei de 
vinificare și la obținerea unor vi
nuri de calitate bună.

normale admise, 
însemnează, de 
desfășurării în 

procesului teh- 
verigile șl fazele

Cele două premii I la 
concursuri internaționale 
de creație (cel mai ré
cent la Liège, pentru 
cvartetul de coarde „E- 
pos") impun pe compo
zitor în lumea muzica
lă. Fiecare nouă lucra
re a lui Berger dezvă
luie procesul de maturi
zare artistică a unui vi
guros talent creator. 
Căutările compozitorului 
vizează în primul rînd 
substanța muzicală; de 
aici plusul de profunzi
me a sentimentului, lip
sa de 
exterioară 
lui. 
să, 
să, 
tă 
ză a formelor preclasi
ce încadrate într-un con
cept modern, iată cîteva 
caracteristici ale Con
certului pentru orchestră 
de coarde, interpretat 
în primă audiție. Senti
mentele pline de forță • 
dar reținute, contrastele 
puternice dar nu vio
lente, expresivitatea fie
cărui detaliu, un stil 
concertant elevat, fac 
din Concert o lucrare 
reușită (cu rezerva că 
partea a patra, penulti
ma, admirabil scrisă, 
este, cred, prea întinsă 
în raport cu celelalte și 
în proporția de an
samblu).

Pe firmamentul artei 
mondiale contemporane, 
Sviatoslav Richter e o 
stea de primă mărime. 
Publicului nostru îi 
binecunoscut stilul 
interpretativ de o 
fundă originalitate, 
nica fenomenală și 
pertoriul uriaș al 
nistului. Artistul sovietic 
exercită o atracție co
pleșitoare asupra audi
toriului și asupra mu
zicienilor cu care cola
borează, impunîndu-le 
o nouă ordine, a lui, în 
modul de a percepe șl 
a face muzica. Inter
pretările sale sînt tot
deauna discutate, dar 
nu discutabile, pentru 
că din ele se revarsă 
un nebănuit torent de 
viață, adevăr șl genero
zitate umană. Ceaikov- 
skl devine, sub degetele 
sale, un compozitor de o 
rară vigoare lăuntrică, 
ce-șl poartă ascultătorul 
prin furtuni și avalanșe 
sonore, după popasuri 
de nobilă interiorizare, 
către un liman 
de eroism. Este 
ne a lut Richter, 
o accepți fără

spectaculozitate 
a limbaju- 

Melodica generoa- 
polifonizarea inten- 
structurarea ce cau- 

(și găsește) o sinte-

este 
său 
pro- 
teh- 
re- 

pia-

dominat 
o viziu- 
pe care 
rezerve,

pentru că este capti
vantă, convingătoare și 
revelatoare.

Recitalul, care a cu
prins Sonata în la minor 
opus 143 de Schubert, 
trei balade și un Inter
mezzo de Brahms și So
nata în si minor de Liszt, 
a fost un fericit prilej de 
contact cu arta pianis
tului, cu gîndirea sa prin 
excelență poetică șl dra- 
maturgică. In Schubert, 
Richter a descoperit bo
gate zăcăminte de tra
gism, pus în lumină, prin 
contrast, de momentele 
de lină curgere a melo
dicii sale ingenue. Den
sitatea emoțională a lui 
Brahms, acea inefabilă 
pendulare între nuanțe
le cele mai fine ale ace
luiași sentiment, consti
tuie pentru acest titan 
al claviaturii o lume fa
miliară, în care antre
nează, irezistibil, ascul
tătorul vrăjit. In sfîrșit, 
vulcanica Sonată a lui 
Liszt, piatră de încerca
re prin tehnica prodi
gioasă pe care o soli
cită, a fost cîntată ma
gistral, dintr-o singură 
suflare, comunicînd o 
vitalitate neîntrecută. 
Tehnica lui Richter este 
de-a dreptul miraculoa
să și ceea ce o explică 
este fără doar și poate 
o muncă fără preget de 
dominare a instrumentu
lui pentru a ajunge la 
esență, la muzică. Muzi
ca redată de Richter 
este ca însăși viața : tu
multuoasă. cu contraste, 
frenetică sau suavă, cî- 
teodată simplă dar ni
ciodată indiferentă ce
lui ce-o ascultă, o tră
iește

Concertul Filarmonicii 
s-a încheiat cu una din 
capodoperele geniului 
beethovenian, Simlonia 
a V-a. In interpretarea 
acestei lucrări, Mircea 
Basarab afirmă o con
cepție extrem de dina
mică, Imprimînd o des
fășurare strînsă, bine 
strunită, accentuînd ele
mentele dramatice și, 
mai ales, pe cele eroice. 
Omogenitatea orchestrei 
de coarde în lucrarea lui 
Berger, promptitudinea 
în acompaniament a în
tregului ansamblu la 
Ceatkovski, ținuta inter
pretativă 
tregului 
chează 
debut de
larmonica 
nescu'.

ridicată a în- 
concert mar- 

un promițător 
stagiune la Fi- 

„George E-

Petre CODREANU !

• ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Patria.
• CAMERA IN FORMA DE „L" : 
— cinemascop : Republica, Capitol 
(și la grădină), Grivlța (completa
re Vizita delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România in R. P. Bulga
ria). Tomis (completare Elevul de 
serviciu ; rulează și la grădină).
• LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZÄ : 
Luceafărul, Grădina „Doina", 
Arenele Libertății, Modern.
• OMUL MAFIEI : București.
Giulesti (completare Acolo unde 
a trăit Hemingway), înfrățirea 
între popoare (completare Sime
trie).
© A TRECUT O FEMEIE, - 
cinemascop : Festival (complet- '2 
Elevul de serviciu — ruleazcy, i 
la grădină), Feroviar, Melodia.
• SAMBA : Victoria, Grădina
„Progresul", Buzeștl — rulează și 
la grădină. (La toate, completare 
A cui e vina ?).
O AGENTUL DE LEGĂTURĂ : 
Central (completare Pictînd na
tura).
O CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Lumina (completare Cine a luat 
pelicanii ?), Excelsior (completare 
Zîmbetul), Dacia (completare 
Sport nr. 4/1965).
0 CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) : Union (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în R. P. Bulgaria), 
e PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina (rulează numai dimineața). 
0 CINTAREAȚA SCLAVA : Doi
na (completare Sport nr. 4/1965). 
a OCOLUL PAMlNTULUI In 89 
DE ZILE — cinemascop (ambele 
serii) • Timpuri noi (completare 
Știință șl tehnică nr. 16).
• MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Cultural (completare Vizita dele
gației de partid și guvernamenta
le a Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S.).
• DANSUL ETERN — cinema
scop : Crîngași (completare Como
rile orașului scufundat).
© RUNDA 6 : Bucegi (completare 
Vizita delegației de partid șl gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.) — ru
lează și la grădină. Flamura (com
pletare Suita bănățeană).
0 PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : Unirea (rulează și la gră
dină). Cotrocenl (la toate comple
tare Mîine începe azi).
• CORBII : Flacăra (completare 
Casa cetate).
« HANKA : Vitan.
• HOȚUL DE PIERSICI : Miori
ța, Progresul (la toate completare 
Fata de pe Someș).
• ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop : Munca. Grădina Vitan 
(la toate completare Melodiile 
străzii — cinemascop).
o CARAMBOL : Popular (com
pletare Și atunci...).
• CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE : Arta, Floreasca, Drumul 
Sării, Grădina „Arta* (la toate 
completare Știați că ?...).
• CULORILE LUPTEI : cinema
scop : Moșilor (rulează și la gră
dină) Lira (la toate completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.).
• APORT, MUHTAR ! - cinema
scop : Cosmos, Ferentari (la toate 
completare Acolo unde Carpații 
întilnesc Dunărea — cinemascop). 
0 UNORA LE PLACE JAZUL : 
Viitorul (completare Ana Golub
kina), Colentlna (completare 
Sport nr. 4/1965 - rulează și la 
grădină).
0 UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Volga (completare Lecție în infi
nit).
0 LALEAUA NEAGRA — cine
mascop : Rahova (completare 
Muzeul Cornel Medrea — rulea
ză și la grădină).
0 NEVASTA NR. 13 : Grădina 
„Lira".
0 CAIDUL : Grădina „Progresul- 
parc (completare Rădăcini).
0 TOLBA CU AMINTIRI : Pa
cea (completare Pictorul luminii).

CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea s-a 
menținut fn general frumoasă 
și călduroasă, exceptlnd estul 
tării, unde s-a răcit ușor. Cerul 
a fost noros în Moldova șl re
giunea de munie și mai mult 
senin în rest. în cursul după- 
amiezii s-au semnalat averse 
locale de ploaie însoțite de 
descărcări electrice în regiu
nea muntoasă, Vintul a suflat 
slab pînă la potrivit dir 
nord-est, prezentînd unele in
tensificări în Dobrogea. Tem
peratura aerului la orele 14 
era cuprinsă Intre 16 grade Ia 
Sulina, Tîrgu Neamț, Suceava 
șl Piatra Neamț șl 30 rîe grade 
la Berzeasca și Lugoj, tn Bucu. 
roșii : Vremea a fost frumoa. 
să șl călduroasă, cu cerul m ' 
mult senin. Vîntul a sufla 
slab pînă la potrivit din sec
torul nord-est. Temperatura 
maximă a atins 27 qrade.

Timpul probabil pentru zi
lele de 5, 6 și 7 octombrie a.c. 
tn tară : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil, 
mal mult senin. Vint slab pînă 
la potrivit din sectorul estic. 
Temperatura în scădere la în
ceput. apoi staționară; minimele 
vor ti cuprinse între 3- |3 gra
de, iar maximele Intre 17—27 
grade, Brumă locală tn nordul 
tării. In București : Vreme in 
general frumoasă, cu cerul va
riabil, mal mult senin. Vini po
trivit, Temperatura tn scădere u- 
șoară la început, apoi stațio
nară. Ceată slabă dimineața.
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CICLISM
mv-.5. CURSA SCÎNTEII“

Alexandru Bîrlădeanu, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a oferit duminică seara la 
restaurantul „Pescăruș“ un dineu 
cu prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației guvernamentale a R. P. 
Chineze, condusă de Cean Lln-ci, 
ministrul industriei cărbunelui. A 
luat parte Liu Fan, ambasadorul 
R. P. Chineze la București, mem
bru al delegației.

Au participat Bujor Almășan, 
Gheorghe Cioară, Alexandru Boabă, 
miniștri, George Macovescu, ad-

Chineze
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii 
altor ministere, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

★
In aceeași zi, ambasadorul R. P. 

Chineze, Liu Fan, a oferit un dejun 
în cinstea delegației, la care au luat 
parte Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, conducători ai unor ministere 
și alte persoane oficiale.

Tn această importantă în
trecere ciclistă, la startul 
căreia s-au aliniat alergători 
din șapte țări, sportivii ro
mâni nu au avut o compor
te satisfăcătoare. Aprecie- 
aa nu are în vedere doar 

faptul că ei n-au cîștigat 
cursa (deși ar fi putut s-o 
facă), ci dezinteresul și lip
sa de pregătire demonstra
te cu prisosință pe prima 
parte a traseului, ca și per
manentele neînțelegeri între 
antrenorii secțiilor de ci
clism ale cluburilor „Dina
mo" și „Steaua", interesați 
doar de a nu-și știrbi pres
tigiul personal... Toate aces
tea au influențat negativ 
starea de spirit a concuren- 

Asupra acestor ches- 
vom reveni însă în- 

viitor articol.
★

etapa de ieri s-a des-Și
șuraf pe o căldură înăbu

șitoare. Totuși, alergătorii — 
aflafi la capătul puterilor 
după cei 1 000 km ce-i 
parcurseseră pînă la Căli- 
măneșfi — au pedalat des
tul de susținut, manifestînd 
multă combativitate. Cîteva 
acțiuni frumoase s-au ini
țiat pe prima parte a tra
seului. Sprinturile de trece
re peste dealurile Negru și 
Dedulești le cîștigă ceho
slovacul Machac. Plutonul 
merge compact, singur „ve
teranul’ cursei, Ion Con- 
stantinescu, rămîne în urmă. 
La coborîre spre Pitești, a- 
cesta revine și se alătură 
din nou plutonului masiv. 
Cam în același timp însă, 
italianul Franchini evadează 
și pînă la Pitești își creează 
un avans de două minute. 
Olandezul Heynig, fugit și 
el apoi din pluton, ia un 
avans de un minut.

La ieșirea din Pitești, 
Heynig îl ajunge pe Fran
chini. Amîndoi continuă să 
alerge singuri în față și-și 
măresc avansul la 3 minu
te. Pînă la Topoloveni plu
tonul rămîne încă în aștep
tare. Dar de aci, într-un 
moment cînd Gawliczek se 
afla pe la mijlocul grupu-

CLASAMENTUL GENERAL INDIVIDUAL

1. Gawliczek J. Polonia 30 41 50
2. Moiceanu G. Dinamo 30 42 42
3. Dippold H. R.D.G. 30 43 18
4. Voigtlaender D. R.D.G. 30 43 45
5. Ghera Fr. Steaua 30 44 27
6. Holst D. Olanda 30 44 46
7. Heynig P. „ 30 45 38
8. Ziegler W. Dinamo 30 46 54
9. Campigli M. Italia 30 46 56

10. Dumitrescu C. Steaua 30 47 45

CLASAMENTUL GENERAL PE PUNCTE

1. Campigli M. Italia 34 p.
2. Gawliczek J. Polonia 32 p.
3. Dumitrescu C. Steaua 23 p

CLASAMENTUL GENERAL AL CELUI
MAI ACTIV

1. Moiceanu G. Dinamo 24 p.
2. Schouten E. Olanda 23 p.
3. Franchini I. Italia 22 p.

lui, Moiceanu încearcă să 
evadeze. El se distanțează 
cîteva sute de metri, însă, 
alarmat, ciclistul polonez 
pornește să-l ajungă ; „tri
coul galben" i se afla în 
pericol.

La Găeșfi 
înfîmpinarea 
cetățenii au pregătit găleți 
cu apă. Tocmai bine ; bi
doanele, de mult golite, 
sînt acum umplute de an
trenori și oferite din nou 
concurenților. Pînă la Bucu
rești mai sînt aproximativ 
70 de kilometri. Fugarii 
merg singuri înainte, dar 
viteza scade vizibil. însoți
torul cicliștilor italieni, dl. 
Lencioni, își manifestă te
merea că compatriotul său 
nu va putea rezista în a- 
ceastă postură pînă la so
sire. în schimb, antrenorul 
olandez, dl. Deher, este 
optimist, deși cu cîteva mi
nute înainte de a-și împăr
tăși această părere o ba
rieră de cale ferată îi o- 
prise pentru cîteva secunde 
pe fugari...

lată "însă că plutonul, ' 
tras puternic de Dumitrescu

(km 100), în 
alergătorilor,

(care la un moment dat 
luase un avans de 300 
metri) și Moiceanu, se apro
pie tpf mai mult. Cînd 
borna kilometrică arăta 40 
de kilometri pînă la Bucu
rești, fugarii aveau un avans 
de numai un minut. Nu mult 
mai tîrziu, se formează un 
alt grup de 11 cicliști, care 
îi ajunge pe fugari. Acum 
în față sînt 13. Intre ei pa
tru alergători de la „Steaua* 
(Dumitrescu, Ardeleanu, Bur- 
lacu, Ghera), patru dinamo- 
viști (Ciumete, Bădără, Zie
gler, Zanoni), Lingner 
(R.D.G.) etc. Dar și ceilalți 
pornesc deciși să-i prindă 
pe fugari. Primul la trenă 
— tînărul 
Joncțiunea 
kilometrul 
momentele de acalmie ce 
survin în pluton, Heynig se 
oprește în dreptul unei gă
leți de apă, scoasă 
de un sătean din 
Tărfășeșfi, și-și face 
în toată legea.

O nouă evadare 
la kilometrul 155, prin pădu
rea 3e la Săbăreni. Inițiativa 
aparține lui G. Suciu (Dezro-

birea Brașov), G. Grigore 
(Voința București), Ciumefe 
și Bădără (Dinamo). Pozițiile 

■ fruntașilor clasamentului nu 
sînt în pericol.

Pe străzile Bucureșfiului, 
fugarii se distanțează la a- 
proape 4 minute.' Pe stadio
nul „23 August", unde s-a 
încheiat competiția, primul 
intră Bădără, talonat îndea
proape de Grigore, G. Su
ciu, Ciumete. Cu un ultim 
efort, Bădără trece cel din
ții linia de sosire. Ceilalți 
îl urmează în ordinea de 
mai sus. Gawliczek, Moi
ceanu și alfi fruntași ai cla
samentului general vin cu 
plutonul mare, la 4 minute 
după învingătorul etapei.

In cele 7 etape ale cursei, 
un pasionant duel s-a dat și 
pentru șefia clasamentului 
pe puncte. Liderul de șase 
elape al acestuia, polonezul 
Gawliczek, a fost întrecut 
ieri de italianul Mario Cam- 
pigli.

Ion DUMITRIU

LA COOPERATIVAINTILNIRE TOVĂRĂȘEASCĂ
f

AGRICOLĂ „PRIETENIA ROMÂNO-CHINEZĂ"

olandez Holst, 
se produce la 

140. Profifînd de

în cale 
comuna 
un duș

are loc

★

Aseară, la Casa Ziariști
lor, în cadrul festivității de 
premiere, cîștigăforul cursei 
a primit o motocicletă M Z 
de 250 cmc, oferită de 
I.S. Loto Pronosport, liderul 
clasamentului pe puncte 
premiul special al ziarului 
„România Liberă", iar pri
mul în clasamentul final al 
celor 
Moiceanu) 
„Steagul 
Fruntașilor 
s-au înmînaf și alte nume
roase premii.

★

Ca în fiecare an, la buna 
desfășurare a Cursei Scînfeii 
a contribuit sprijinul sub
stanțial acordat de orga
nele locale din regiunile pe 
unde a trecut traseul. Con
ducerea ziarului „Scînfeia” 
aduce, pe această cale, 
mulțumiri tuturor acelora ce 
și-au dat concursul la orga-

DOAR 20 MINUTE
DE FOTBAL!

Selecționatele feminine ale României și Cehoslovaciei, aflate în 
pregătire pentru apropiatele campionate mondiale (7—13 noiembrie, în 
R. F. Germană), au susținut sîmbătă un meci amical în sala Floreasca 
din Capitală. Victoria a revenit handbalistelor române cu scorul de 
10—8 (6—5) la capătul unui joc echilibrat, spectaculos.

Învingătoarele s-au remarcat prin rapiditatea acțiunilor de con
traatac, însă o serie de pase greșite și neatenții în apărare au permis 
adversarelor să egaleze scorul și chiar să ia conducerea în cîteva rîn
duri. Revanșa întîlnirii va avea loc astăzi de la ora 19,"în aceeași sală.

* ★

Echipele masculine de handbal din categoria A (Seria I), și-au 
continuat ieri întrecerile cu jocurile etapei a V-a. Iată rezultatele teh
nice : Știința București—Tractorul Brașov 21—15 (11—8) ; Știința Timi
șoara—Steaua București 12—18 (4—9) ; Dinamo Brașov—Dinamo Ba
cău 21—11 (8—5) ; Rafinăria Teleajen—Voința Sighișoara 23—12 (7—4).- 

în clasament, conduce Dinamo București, la egalitate de puncte (8) 
cu Steaua, dar cu un meci mai puțin (partida cu Știința Galați a fost 
arriînată).

nuiuvutn ........ ..  .. ....................._

La cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-chineză" 
din comuna Munteni-Buzău, regiu
nea București, a avut loc duminică 
dimineața o întîlnire tovărășească 
prilejuită de cea de-a XVI-a ani
versare a proclamării R. P. Chine
ze. Au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, un mare număr de țărani 
cooperatori. Au luat parte, de ase
menea, Liu Fan, ambasadorul R.P.

Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

Despre realizările R. P. Chineze 
au vorbit 
ședințele 
producție 
neză“ din 
basadorul 
un program prezentat de formații 
artistice din raionul Slobozia și de 
formația de instrumente populare 
a Radioteleviziunii chineze.

Gheorghe Ghiță, pre- 
cooperativei agricole de 

„Prietenia româno-chi- 
comună, și Liu Fan, am- 
R. P. Chineze. A urmat

întoarcerea de la Belgrad
a tovarășului Gheorghe Radulescu

Surpriză la Galați

START IN ÎNTRECEREA masculină

Duminică s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Belgrad, tovară
șul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care a participat la cea de-a doua 
sesiune a Comisiei româno-iugosla- 
ve de colaborare economică și a fă
cut apoi o vizită în R.S.F. Iugo
slavia.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost de față membri ai guvernului, 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe și alte persoane oficia
le. Au fost, de asemenea, prezenți 
Iaksa Petrici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

I Etapa inaugurală a campionatului 
republican masculin de baschet a 
programat în Capitală cuplajul Știin
ța București — Știința Cluj, Dina
mo București — Dinamo Oradea. 
Primă partidă, fără a se ridica la 
valoarea tehnică scontată, a plăcut 
totuși prin dîrzenia cu care au 
luptat cele două echipe. După con
sumarea timpului regulamentar de 
joc, scorul era egal : 76—76, încît 
au fost necesare prelungiri. Dispu- 
nind de un lot mai numeros, cluje
nii s-au impus în această parte, cîști- 
gînd cu 92—82. în cealaltă întîlni
re, campionii i-au întrecut' comod 
pe colegii lor din Oradea (75—53). 
Surpriza etapei a furnizat-o formația 
gălățeană Știința (nou promovată în 
primă categorie), care a dispus de 

,j. Rapid cu 81—74. Alte rezultate: 
■"nizareâ'ffâdi|îôhaléi cornpe- ' Steagul roșu Brașov — Aurul Brad 

♦i{ii. I 70—42 ; Știința Timișoara — Știința

mai combativi (G. 
premiul ziarului 

roșu" București, 
competiției li

Tg. Mureș 69—59 ; Farul Constan
ța — Steaua 44—65.

în campionatul feminin meciurile 
etapei ă II-a s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Progresul — Știin
ța București 40—45 ,- I.C.F. — Rapid 
63—81 ; Mureșul — Constructorul 
50—48 ; Voința Brașov — Știința 
Cluj 43—42 ; Crișul — Voința Bucu
rești 41—63.

Ieri s-a deschis

GOLURI MULTE,

I
I
I
I

La sfîrșitul partidei Steaua—Di
namo București impresia celor care 
îi urmăriseră desfășurarea era a- 
proape aceeași : asistaseră doar 
la 20 de minute de fotbal 1 Evoluția 
celor 24 de fotbaliști pe gazonul 
stadionului „23 August' nu a justi
ficat interesul cu care era aștep
tată. Ne-am notat în carnet un joc 
anost, plin de faulturi, 
personale, proteste la 
arbitrului.

In primele minute ale meciului, 
echipa Steaua a acționat 
voltură deschizînd scorul prin Pav- 
lovici, care a profitat de o greșeală 
a lui Nunweiller III. După puțin 
timp, Pîrcălab execută o lovitură 
liberă, cu efect, direct pe fruntea 
lui Ene II, și: 1—1. Mai notăm o 
bară a lui Hălmăgeanu (min. 11). 
Apoi, imediat după pauză, golul lui 
O. Popescu și finalul cu două go
luri într-un minut.

Modul în care s-au marcat golu
rile reflectă nervozitatea cu care 
s-a jucat : 3 puncte au fost înscrise 
în urma a trei faulturi 1 De altfel, 
faultul a fost ieri la loc de „cinste", 
la acest capitol „strălucind* Nun- 
weiller III, Stoenescu, Petescu, S. 
Avram, Ivan, Pavlovici. In plus, ar
bitrul austriac Frantz Mayer a fost 
obligat să împartă avertismente în 
dreapta și în stînga (Pavlovici, D 
Nicolae, Ivan). Nu era rău dacă 
arbitrul se arăta mai drastic.

Au trecut șase etape de 
perea campionatului, dar 
mentul așteptat de la cele 
chipe încă nu s-a produs, 
care ele au abordat partida de ieri 
nu va putea duce în nici un caz la 
acest lucru.

dispute 
deciziile

cu dezin-

la înce- 
reviri- 

două e- 
Felul în

Mircea TUDORAN

RAPID CONFIRMA
SI ÎN
A

DEPLASARE
la primele schimburi de 
partida Siderurgistul— 
văzut limpede că gălă-

încă de 
mingi din 
Rapid s-a 
țenii sînt deciși să obțină un rezul
tat bun. Ei atacă cu dezinvoltură 
șl creează faze destul de pericu
loase la poarta Rapidului, dar ra
tează cîteva ocazii clare. Oaspeții 
se apără cu îndîrjire și reușesc să 
evite înscrierea golului.

încet-încet, jocul se echilibrează. 
Bucureștenii ies la atac și „încear
că" poarta adversă. Jocul devine 
frumos, interesant. Păcat însă că 
prima repriză a luat siîrșit ; după 
pauză am asistat la o veritabilă 
demonstrație de felul cum nu tre
buie să se joace fotbal. Jocul s-a 
întrerupt în numeroase rînduri, s-au 
înmulțit faulturile, au abundat ges
turile nesportive. După ce Siderur
gistul deschide scorul, Rapid ia 
jocul pe cont propriu și domină 
majoritatea timpului. Superiori din

JOCURI DE SLABA CALITATE
O singura victorie in deplasare

fășoară mai mult la mijlocul tere
nului. Șuturile la poartă au fost 
rare, ca de altfel în îjitreaga par
tidă. Deleanu (C.S.M.S.) a fost 
eliminat de pe teren în minutul 25, 
la o răfuială reciprocă cu Dridea. 
Ritmul de joc a fost mai vioi în a 
doua parte, petroliștii evidențiin- 
du-se prin cîteva combinații fru
moase în cîmp.

PITEȘTI

Ion Tiriac și ludit Dibar 
campioni la tenis de cîmp

Duminică, pe terenul Progresul 
din Capitală, tenismanul Ion Țiriac 
(Dinamo) a cîștigat pentru a 7-a 
oară titlul de campion al țării. Pe 
locurile următoare s-au clasat P. 
Mărmureanu (Steaua), Gh. Bosch 
(Progresul) și C.- Năstase (Steaua). 
Țiriac mai are de susținut un meci 
restanță cu Mărmureanu, însă indi
ferent de rezultatul acestui joc cla
samentul nu mai poate suferi modi
ficări. în îiîtrecerea feminină, Iudit 
Dibar (Dinamo) și-a înscris numele 
pe lista campioanelor țării. Au ur
mat-o în clasament Ecaterina Flor- 
șia, Mariana Ciogolea și Elena Ro- 
șianu. Campionii la dublu : bărbați : 
I. Țiriac—C. Năstase ; temei : Elena 
Roșianu—Letitia Man ; dublu mix! : 
Mariana Ciogolea—Ion Țiriac.

Duminică după-amiază s-a des
chis la Sala mică a Palatului al 
XIX-lea Congres al Asociației in
ternaționale a cinematografiei 
științifice și Festivalul internațio
nal al filmului de știință popu
larizată. Participă reprezentanți 
din Anglia, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Italia, Izrael, Ja
ponia, Olanda, România, S.U.A., 
Ungaria, U.R.S.S.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Aristide Moldovan, pre
ședintele Comitetului de organi
zare al Congresului și Festivalului. 
Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, și Randall Whaley, 
președintele Asociației internațio
nale a cinematografiei științifice, 
au salutat pe participanți.

„Arta“ de a trage
de trau

(Urmare din pag. I-a)

punct de vedere tehnic, ei reușesc 
să egaleze și apoi, în final, să cîș- 
tige cu scorul de 2—1.

In acest fel, echipa Rapid cuce
rește a 6-a victorie din actualul 
campionat, dar jocul practicat nu a 
fost la înălțime. Siderurgistul 
a jucat mai bine decît în me
ciul precedent, cu Steaua, dar ma
nifestă serioase carențe la capito
lul eficacitate și condiție fizică.

Eugen IONESCU

preiau apoi inițiativa și pînă la 
fluierul final mai înscriu două po
luri.

TIMIȘOARA

REZULTATE TEHNICE
ȘTIINȚA TIMIȘOARA-CRIȘUL ORA

DEA : 2—1 (0—0).
C.S.M.S. IAȘI - PETROLUL PLO

IEȘTI : 0—0.
STEAUA BUCUREȘTI - DINAMO 

BUCUREȘTI : 3—3 (1—1).
DINAMO PITEȘTI-ȘTIINȚA CRA

IOVA : 3—1 (1—1).
U.T.A.-ȘTIINȚA CLUJ : 3—1 (1—0). 
STEAGUI ROȘU BRAȘOV-FARUL 

CONSTANȚA : 2—1 (1—0).
SIDERURGISTUL GALAȚI - RAPID 

BUCUREȘTI : 1—2 (0—0).

La pauza meciului Știința Timi
șoara—Crișul Oradea tabela de 
marcaj reflecta, prin scorul de 0—0, 
jocul lent, presărat cu greșeli teh
nice prestat de cele două echipe 
timp de 45 de minute. La reluare, 
studenții intră hotărîți să modifice 
rezultatul și reușesc să înscrie de 
două ori. Mulțumiți de rezultat, ti
mișorenii slăbesc alura, permițînd 
oaspeților să reducă scorul la 2—1.
BRAȘOV

De-a lungul meciului Steagul 
roșu — Farul, jucătorii ambelor 
echipe au acționat crispat, fazele 
fiind lipsite de claritate și specta
culozitate. Gazdele au avut un 
plus de insistență, au dominat mai 
mult. Nu însă pe măsura posibili
tăților.

IAȘI

CLASAMENTUL
In prima repriză, 

tatonare reciprocă.
o perioadă de 
Jocul se des-

In întîlnirea cu formația Știința 
Craiova, piteștenii au dominat 
majoritatea timpului, dar nu au 
reușit să finalizeze decît 3 din nu
meroasele ocazii de gol avute. 
După pauză, oaspeții intră pe te
ren cu intenția de a menține re
zultatul de egalitate (1—1). Cu toate 
acestea, dispozitivul lor 
a fost străpuns de mai 
de atacurile localnicilor, 
cîștigat în final cu 3—1.

DIRT-TRACK
• ' :'• • •• ■ ■

O întrecere
spectaculoasă

defensiv 
multe 
care

ori
au

PRONOSPORT
Concursul din 3 octombrie

Siderurglstul-Rapld 2
Steagul roșu-Farul 1
Dinamo Pltești-Știința

Craiova 1
C.S.M.S. Iași-Petrolul X
U.T. Arad-Știința Cluj 1
Știința Timișoara-Crișul 1
Flacăra Moreni-Metalul

Tîrgoviște 1
Minerul Lupeni-Minerul

Baia Mare X
Recolta Carei-Jiul 1
Spal-Milan (1-1) X
Atalanta-Roma (0—2) 2
Lazio-Bologna (1-1) X
Fiorentina-Torino (1-1) X

Rapid 6 6 0 0 14— 3
Știința Timișoara 6 4 1 1 10— 6
Petrolul 6 3 2 1 13— 5
C.S.M.S. 6 3 2 1 7— 4
U.T.A. 6 3 2 1 8— 6
Știința Cluj 6 2 3 1 7— 6
Steaua 6 1 4 1 11— 8
Steagul roșu 6 3 0 3 13—12
Știința Craiova 6 2 1 3 6—10
Dinamo Pitești 6 2 0 4 7—13
Farul 6 1 1 4 5— 8
Dinamo București 6 1 1 4 10—16
Crișul 0 0 3 3 6—12
Siderurgistul 6 1 0 5 10—18

12
9
8
8
8
7
6
6
5
4
3
3
3
2

Rezultate din categoria B
SERIA I : Metalul București- 

Știința București 1—2 (1—1),
Progresul București-Dinamo Vic
toria București 2—1 (1—0), Fla
căra Moreni-Metalul Tîrgoviște 
2—0 (1—0), C.F.R. Pașcani-Oțelul 
Galați 2—0 (0—0), Oltul Rm. Vîl- 
cea-Poiana Cîmpina 2—0 (1—0), 
Dinamo Bacău-Ceahlăul P. Neamț 
2—0 (1—0), C.F.R. Roșiori-Con- 
structorul Brăila 3—2 (2—1).

SERIA a II-a : Clujeana-C.F.R. 
Arad 1—1 (1—1), Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii-Gaz metan Mediaș 
3_0 (1—0), C.S.M. Sibiu-Arieșul 
Turda 1—0 (1—0), Vagonul Arad- 
A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (0—0), 
A.S. Cugir-C.S.M. Reșița 2—0 
(1—0), Minerul Lupeni-Minerul 
Baia Mare 0—0, Recolta Carei- 
Jiul Petrila 3—0 (1—0).

Cîteva mii de bucureșteni au ur
mărit ieri dimineață, din tribunele 
stadionului Dinamo, o pasionantă 
competiție internațională de dirt- 
track la care au fost prezenți aler
gători valoroși din Polonia, Iugo
slavia, R. F. Germană, Danemarca 
și România.

După cele trei ore de întreceri 
spectaculoase, Jerzi Owoe (Polo
nia) a adiționat 15 puncte în cele 
cinci manșe, ocupînd primul loc în 
clasamentul individual. Victoria lui 
a fost decisă în ultima manșă, cînd 
a reușit să-l depășească pe Ion 
Cucu, principalul său adversar. Ion 
Cucu a avut un start bun, a luat 
conducerea, dar o greșeală tactică 
la unul din viraje l-a adus pe locul 
doi. Cu toate eforturile, el nu a 
mai putut recupera distanța, scăpînd 
printre degete o victorie care-i su- 
rîsese încă de la început. Pe locu
rile următoare s-au clasat alți doi 
concurenți români : Al. Datcu și 
Al. Șinca, urmați de Roman Ga- 
sior (Polonia) și Hans Koter (R. F. 
Germană). După festivitatea de pre
miere, învingătorul competiției 
ne-a împărtășit următoarele : „Sînt 
pentru prima oară oaspete al spor
tivilor români. îmi exprim satisfac
ția de a fi fost invitat la acest con
curs cu o participare redutabilă și 
o organizare excelentă. Concuren
tă români sînt adversari puternici. 
O remarcă deosebită pentru Ion 
Cucu, extrem de curajos și bine 
pregătit. El poate face față cu suc
ces în orice competiție internațio
nală de amploare".

La biroul administrației blocu
rilor există un registru în care lo
catarii semnalează șantierului de
fecțiunile apărute în apartamente. 
Ideea ținerii acestei evidențe a fost 
bună. Numai că sesizările au lă
sat rece conducerea șantierului și 
a trustului. Iată ce scrie locatarul 
de la apartamentul 8, blocul 15, 
scara B : „De 17 ori am reclamat 
pînă acum că apa curge în apar
tament de la vecinul de sus. De ce 
nu se iau măsuri ?

Mergînd pe firul lucrurilor, am 
solicitat și părerea conducerii în
treprinderii de locuințe și localuri.

— Conducerea trustului nici nu 
vrea să audă de remedieri — ne 
spune tov. VASILE MARIN, direc
torul I.L.L. Ca și cum n-ar fi vorba 
de calitatea unor lucrări de care 
trebuie să poarte toată răspunde
rea.

— Am încercat toate soluțiile 
posibile, dar trustul răspunde 
foarte greu la sesizările noastre și 
ale locatarilor. Am ajuns chiar și 
la arbitraj, dar ce folos ? — com
pletează dirigintele de șantier, ing. 
EUGEN RUCĂREANU.

La I.L.L. am aflat că în februa
rie s-a constituit o comisie mixtă 
care a trecut din apartament în 
apartament, depistînd și înregis- 
trînd toate deficiențele. Ea a în
tocmit chiar o evidență, pe baza 
căreia s-au alcătuit devize pe fie
care bloc. Dar totul s-a oprit aici, 
deoarece conducerea trustului nu 
le-a luat în considerare. Ca atare, 
cea mai mare parte a remedieri
lor...^ au rămas neremediate. Pe 
bună dreptate locatarii se întrea
bă : cum de e posibil ca în cazul 
acestor locuințe, pentru construirea 
cărora statul a investit sume im
portante, conducerea trustului și 
a șantierului să manifeste o ase
menea lipsă de răspundere ?

— Ce anume intenționați să 
treprindeți pentru a determina

in
to-

★

Corespondenții
noștri transmit:
ARAD

Sub aspect tehnic, meciul U. T. 
Arad—Știința Cluj a avut o valoare 
modestă. A plăcut însă prin risipa 
de energie a ambelor echipe, prin 
lupta dusă pentru fiecare balon. 
Localnicii au deschis scorul în mi
nutul 27 (Floruț), dar imediat după 
pauză studenții clujeni au egalat 
prin Adam. Fotbaliștii de la U.T.A. Simetrie la turnantă

te

tuși conducerea trustului să-și res
pecte obligațiile ? — întrebăm pe 
directorul I.L.L.

— Nu preluăm blocurile, nu le 
recepționăm definitiv pînă ce con
structorul nu execută toate reme
dierile — ni s-a răspuns. De altfel, 
din acest motiv, am refuzat să pre
luăm blocurile 12 și 13.

Făeînd cunoscută această mă
sură conducătorului trustului, ne-a 
zîmbit ironic.

— Să fie sănătos I.L.L.-ul 
ne-a spus-o răspicat directorul 
trustului. Blocurile 12 și 13 au tre
cut automat după im an la bene
ficiar. Nu mai avem nici o obli
gație. Nu le recepționează ? Nici 
n-am nevoie. Pentru trust rămîne 
valabilă și definitivă recepția fă
cută înainte de a fi date în folo
sință. In ce privește remedierile, 
avem procesele-verbale care con
firmă că le-am executat. Ele poar
tă și semnătura beneficiarului...

Ni se prezintă un astfel de pro- 
ces-verbal, încheiat la trei luni 
după predarea blocului 15. Citim : 
„Remedierile și completările au 
fost executate integral". Jos, una 
din semnături este cea a condu
cerii I.L.L.

— Ce v-a determinat să sem
nați un asemenea proces-verbal, 
cînd cunoșteați prea bine situația 
remedierilor ?

— Vă spun sincer — ne răspun
de directorul I.L.L. — șantierul se 
afla atunci într-o situație finan
ciară dificilă. Ne-a rugat insistent 
să-l ajutăm. Am semnat pentru 
a-i da posibilitatea să ridice de la 
bancă garanția de 5 la sută. Am 
semnat însă condiționat. S-a în
cheiat un alt proces-verbal prin 
care conducerea șantierului se o- 
bliga să execute toate remedie
rile. Dar nu și-a respectat cuvîn
tul.

După cum se vede, este vorba de 
o practică inadmisibilă, care n-are 
ce căuta în relațiile dintre două 
unități socialiste. Atîta timp cit 
constructorul mai avea reținută la 
bancă drept garanție 5 la sută din 
valoarea lucrărilor, a executat o 
parte a remedierilor. După ridica
rea garanției însă — act prin care, 
în acest caz, de altfel au fost in
duse în eroare organele băncii — 
conducerea șantierului n-a mai 
dovedit interes pentru efectuarea 
remedierilor. Cu alte cuvinte, a 
profitat de credulitatea beneficia
rului.

Din constatările făcute cu .
Trustul regional de construcții- Brașov se ______ _ ___ _
lipsă de răspundere față de calitatea lucrărilor la anumite blocuri. 
Sfatul popular regional — în dubla sa calitate, de constructor și 
beneficiar — închide ochii în fața unei asemenea situații. Ne între
băm : oare au fost cunoscute aceste deficiențe serioase din acti
vitatea T.R.C.L. cînd a fost promovat de curînd fostul director al 
trustului, ing. Romul Radu, în funcția de vicepreședinte al sfatului 
popular regional ? Este necesară luarea unor măsuri eficiente pen
tru rezolvarea problemei calității lucrărilor, a remedierilor la noile 
locuințe, punîndu-se capăt atitudinii reprobabile manifestate pînă 
acum de a se nesocoti legile în vigoare, care prevăd că recepția 
definitivă trebuie să fie efectuată la încheierea perioadei de veri
ficare, adică la un an după predarea locuințelor respective.

Se desprinde totodată concluzia că în relațiile dintre constructor 
și beneficiar, ambele aparținînd sfatului popular, a stăruit multă 
vreme practica concesiilor — și aceasta pe seama statului, a lo
catarilor. Ce implicații și consecințe are o asemenea „armonie", 
s-a văzut. Cele relatate dovedesc necesitatea ca comitetul regional 
de partid să analizeze cum își îndeplinește T.R.C.L. obligația ce-i 
revine de a remedia deficiențele constatate în cadrul termenului de 
garanție și să determine luarea unor măsuri hotărîte pentru lichi
darea în cel mai scurt timp a practicilor dăunătoare din activita
tea trustului.

prilejul anchetei noastre reiese că la 
maniiestă o gravă



Situația din Indonezia
Declarații ale președintelui Sukarno

DJAKARTA 3 (Agerpres). — 
Telecomunicațiile cu capitala In
doneziei continuă să fie între
rupte. Agenția de presă indone- 
ziană Antara și-a încetat emisi
unile. Postul de radio Djakarta, 
singura sursă indoneziana citată 
de agențiile de presă, a anunțat că 
starea de asediu și restricțiile de 
circulație rămîn în vigoare și că 
sîmbătă seara au avut loc lupte în 
capitală. în unele piețe și încruci

șări de străzi sînt plasate tancuri, 
tunuri și mitraliere. Un comunicat 
al Comandamentului militar din 
Djakarta, difuzat de același post 
de radio, menționează continuarea 
unor „operațiuni de curățire“ în 
diferite regiuni ale țării. Sîmbătă 
și duminică noaptea, postul de ra
dio amintit a transmis două scurte 
declarații ale președintelui Su
karno în care cheamă la calm și 
la continuarea activității obișnuite.

IMAGINI

DIN VIAȚA
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INTERNAȚIONALĂ
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VIENA. Ședința de deschidere a conferinței internațio- 
nale a Crucii Roșii. Participă delegați din 111 țări, prin- 

tre care Republica Socialistă România

SCURTE ȘTIRI
‘ _

NEW YORK. La O.N.U. a fost 
dat publicității raportul secretaru
lui general, U Thant, în legătură 
cu modul în care s-a răspuns la 
apelul din decembrie 1963 al Adu
nării Generale, cerînd ajutorarea 
persoanelor persecutate de autori
tățile din R.S.A., pe motiv că se 
opun politicii de apartheid. în ra
portul lui U Thant se arată că mai 
multe țări ale lumii și-au anunțat 
dorința de a ajuta victimele apart
heidului, fondul internațional 
creat în acest scop dispunînd în 
prezent de aproape 300 000 dolari.

Noul parlament
• *•’. r •

al Afganistanului
KABUL 3 (Agerpres). — Au fost 

date publicității rezultatele prime
lor alegeri parlamentare care au 
fost organizate în Afganistan delà 
dobîndirea independenței acestei 
țări. Corpul electoral a ales pen
tru Camera inferioară a Parla
mentului 216 deputați, iar pentru 
Camera superioară au fost de
semnați un număr de 28 senatori. 
Alegerile în Afganistan au fost 
organizate potrivit prevederilor 
noii constituții a țării. La alegeri 
au participat pentru prima oară în 
istoria Afganistanului și femeile, 
în Camera inferioară au fost alese 
ca deputați patru femei. Lucrările 
noului parlament al Afganistanu
lui urmează să fie inaugurate, po
trivit relatărilor din Kabul, la 4 
octombrie.

Brazilia

BAMAKO. Modibo Keita, se'ă < 
tar general al partidului Uniui^a 
sudaneză — R.D.A., președintele 
Republicii Mali, și persoanele care 
îl însoțesc, au părăsit Bamako, ple- 
cînd într-o vizită în Uniunea Sovie
tică și Iugoslavia.

Alegeri parțiale 

de guvernatori

RIO DE JANEIRO. în 11 din 
cele 22 state ale Federației brazi
liene, au loc astăzi alegeri de gu
vernatori. Urmează să se prezinte 
în fața urnelor aproape 10 milioa
ne de cetățeni. Alegerile parțiale I 
de guvernatori din acest an sînt I 
privite atît ca un test al populari- I 
tății actualei conduceri, cît și ca I 
un preludiu la alegerile preziden- B 
țiale din 1966. Președintele Brazi
liei, Castelo Branco, a declarat în 
ajunul alegerilor că guvernul va 
respecta rezultatele consultării e- 
lectorale. Această declarație con
stituie, potrivit agenției Reuter, un 
răspuns la știrile ce circulau în 
ultima vreme în legătură cu fap
tul că armata ar putea lua măsuri 
pentru a preveni instalarea unor 
guvernatori adversari ai actualului 
regim. B

ADEN. Duminică au continuat în 
Aden demonstrațiile de protest Îm
potriva suspendării constiluțiel. După 
cum relatează agenția Reuter, peste 
680 de persoane se află sub stare de 
arest. Autoritățile au dislocat trupe 
In diferite centre pentru a-i împrăș
tia pe demonstranți. Greva generală 
de 24 de ore, declarată de sindica
tele din Aden sîmbătă, s-a încheiat șl 
activitatea economică a fost reluată. 
Guvernul sirian a hotărît să ceară in
cluderea problemei referitoare la si
tuația din Aden pe ordinea de a 
actualei sesiuni a Adunării Ger.'/ă e 
a O.N.U.

CRAWFORDVILLE (S.U.A.) : Un grup de tineri negri pro
testează împotriva faptului că nu sînt lăsați să călăto
rească alături de albi cu autobuzul care îi duce la 

școală

TOKIO : Zilele acestea s-au încheiat lucrările Conte 
rinței generale a Asociației internaționale pentru ener 

gia atomică

LONDRA. Ministrul de externe 
britanic, Michael Stewart, a pără
sit duminică Londra plecînd la New 
York, prima etapă a unei călătorii 
de 18 zile în S.U.A., Japonia și 
Coreea de sud. La New York, mi
nistrul britanic urmează să rosteas
că un discurs în fața Adunării Ge
nerale a O.N.U., în care va de
fini politica externă a țării sale. 
Apoi, el va pleca la Washington, 
unde va avea convorbiri cu secre
tarul de stat american, Dean Rusk, 
și . va fi primit probabil de pre
ședintele Johnson.

Lupte grele in provinciile Dinh Binh și Cho Lon

SOSESC ȘTIRI
Tn timp ce armata ți brigăzile de 

voluntari din R. D. Vietnam resping 
cu eroism atacurile aviației america
ne, forțele patriotice din Vietnamul de 
sud întreprind numeroase acțiuni în
cununate de succes împotriva trupe
lor saigonisfe. Mi s-a relatat că în 
ultimele zile cele mai puternice lovi
turi ale unităților armatei de elibe
rare au fost date în provinciile Dinh 
Binh și Cho Lon.

După ce postul a fost distrus, tru
pele americane și armata de mario
nete au revenit la atac. Pe la ora 
două după-amiază, din localitatea 
Phucat au fost trimise spre pozifjile 
patriotilor un batalion și tin eșalon de 
zece amfibii. Această acțitine a dat 
o și mai mare amploare înfrîngerii 
forțelor reacționare. Batalionul și âm- 
fibiile au întîlnif unități ale armatei 
de eliberare la circa cinci kilometri

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL ÎN R. D. VIETNAM

în prima din aceste provincii lupta 
s-a dat pentru distrugerea postului 
militar Phucu, situat pe o colină din 
apropierea șoselei nr. 1. Armata de 
marionete se folosea de acest post 
ca de un punct strategic de unde 
încerca să controleze o porțiune a 
șoselei și căii ferate ; el constituia 
totodată un loc de plecare pentru 
numeroasele acțiuni teroriste îndrep
tate împotriva satelor din împreju
rimi.

Forțele armatei de eliberare au 
început atacul împotriva postului la 
ora două și jumătate noaptea. Lupta 
nu a durat decît un sfert de oră. A- 
proape fără să opună rezistență, sol- 
dații din unitatea care apăra postul 
s-au predat sau au fugit. Două com
panii saigonisfe dislocate în satele 
Ton Oc și Zuu Liu din apropiere au 
fost trimise de urgență să atace for
țele patriotice, dar ciocnirea nu a mai 
avut loc : alarmate de focul mitralie
relor, cele două companii s-au îm
prăștiat în panică. Locul lor au încer
cat să-l ia aviatorii americani. Cîteva 
bombardiere cu reacție și-au făcut 
apariția împroșcînd cu bombe și ra
fale de mitralieră pozițiile presupuse 
ale armatei de eliberarq. După ce 
avioanele s-au retras, pe cîmp au fost 
găsiți numeroși răniți : erau soldați 
din armata saigonisfă care fugiseră în 
fața forțelor patriotice și deveniseră 
ținte ale avioanelor americane. Ră- 
niții au fost ridicați de ostașii arma
tei de eliberare, care le-au acordat 
ajutorul medical necesar.

înainte de locul pentru care se pre
gătiseră : nimeriseră într-o am
buscadă. în numai cîteva minute 
cincizeci de ostași și ofițeri saigonjști 
au fost scoși din luptă, iar restul au 
fugit. Sub loviturile grenadelor, șapte 
amfibii au fost scoase din funcțiune, 
în timp ce-i urmăreau pe fugari, 
ostașii pafrioți au angajat o nouă 
luptă la postul militar Phu Li, pe care 
l-au distrus. în felul acesta armata de 
eliberare a devenit sfăpînă pe încă 
o porțiune de treizeci km a șoselei 
nr. 1.

în timp ce mi se relatau aceste 
scene de luptă, de la fața locului au 
sosit vești noi. Forțele reacționare, în 
încercarea de a recuceri pozițiile 
pierdute, au trecut la o nouă tactică. 
Cîteva unități militare, sprijinite de 
aviație, au lansat o operație intențio- 
nînd să încercuiască forțele patriotice 
între localitățile Bong Soa și Phu Cat. 
Ele au fost atacate de partizanii din 
satele eliberate. S-a angajat o luptă 
strînsă. Drumul a fost acoperit de ca
davre, iar resturile unităților saigo
nisfe s-au salvat retrăgîndu-se în 
grabă spre locurile de unde au ve
nit. Nu poate fi învinsă o armată 
care se bucură de dragostea și spri
jinul întregului popor.

Cam în același timp, în provincia 
Cho Lon unități ale armatei de eli
berare au atacat cîteva puncte întă
rite ale inamicului. Poziția batalionu
lui nr. 33 aparținînd armatei speciale,

o poziție a diviziei de infanterie nr. 
25 precum și comandamentul acestei 
divizii au fost supuse unui foc pu
ternic. Focul mortierelor a fost în
dreptat asupra reședinței guvernato
rului provincial și clădirii telegrafu
lui. Batalionul nr. 33 a fost distrus în 
întregime, acesta fiind al 26-lea ba
talion saigonez scos din luptă de la 
începutul anului în Vietnamul de 
sud. înfr-o jumătate de oră forțele 
patriotice au cucerit pozițiile atacate 
capturînd douăsprezece mașini mili
tare, circa două sute de arme de di
ferite tipuri (printre care unsprezece 
mitraliere de mare calibru și două 
morfiere), 16 aparate de radio emi
sie și recepție și o mare cantitate de 
echipament militar. După aprecierile 
Frontului Național de Eliberare, în 
cursul acestor două acțiuni ale forțe
lor patriotice au fost scoși din luptă 
circa șase sute de soldați și ofițeri 
inamici.

Al. CIMPEANU

45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist 
din Uruguay

MONTEVIDEO 3 (Agerpres). — 
La palatul Pen.arol a avut loc un 

. mare miting — la care au partici
pat peste 10 000 de persoane — 
consacrat împlinirii a 45 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
din Uruguay. A luat cuvîntul Rod
ney Arismendi, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Uruguay. Cei pre- 
zenți au adoptat în unanimitate t> 
rezoluție în care se cere eliberarea 
tuturor deținuților politici de pe 
continent și se condamnă politica 

; agresivă a imperialismului ameri
can în Vietnam.

LONDRA : Demonstrație Împotriva legii de detențiune 
preventivă din R.S.A,

VIETNAMUL DE SUD : Partizani din satul An-Nhon, provincia Gla Dinh, pe 
poziții pentru a respinge raidurile Inamicului

GRECIA

Papandreu 
cere din nou alegeri

ATENA 3 (Agerpres). — Liderul 
Uniunii de centru, Papandreu, își 
continuă turneul în Creta. într-o 
cuvîntare rostită la Heraklion, la 
un miting de masă, el a cerut din 
nou organizarea de alegeri. Papan
dreu și-a exprimat părerea că nu
mai un guvern format în urma ale
gerilor ar putea lua deciziile meni
te să ducă la solutionarea proble
melor ce stau în fața țării.

NEW YORK. In localitatea 
Natchez, statul Mississippi, po
liția a arestat 300 de cetățeni 
de culoare și un număr de albi 
care au participat la o demon
strație de protest împotriva dis
criminării rasiale. Demonstrația 
a jost organizată de „Asociația 
națională pentru propășirea 
populației de culoare".

La Amsterdam au avut 
loc acțiuni ale studenți
lor pentru îmbunătățirea 
condițiilor de cazare. în 
fotografie : In timpul u- 
nei astfel de manifes

tații
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Adunarea anuală a Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) și a 
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.) —
care s-a ținut săptămîna trecută la 
Washington — a prilejuit o nouă 
confruntare între poziția Franței și 
cea a Statelor Unite și Angliei cu 
privire la o eventuală reformă a 
sistemului monetar interoccidental. 
Nimic, însă, nu a lăsat să se înțe
leagă că una din părți este dispusă 
să cedeze din pozițiile pe care s-a 
situat.

Parisul și-a reînnoit propunerea ca 
reforma sistemului monetar să aibă 
în vedere înlocuirea dolarului a- 
merican și a lirei sterline — ca mo
nede de rezervă — cu un nou 
instrument, care să fie legat de aur. 
în cursul sesiunii, partea franceză 
a insistat din nou că actualul pro
cedeu de a procura mijloace supli
mentare de rezervă conduce Ia in-

Iflație. Ea a relevat că, prin defici
tele balanței de plăți a S.U.A. și a 
Angliei, s-a acumulat în rezervele 

! celorlalte state occidentale o can
titate de dolari-hîrtie care depă- 

Sșește posibilitățile celor două țări 
furnizoare de a o acoperi integral 
în aur.

IDeși nu au prezentat nici de data 
aceasta propuneri de reformă, an- 
glo-saxonii s-au declarat de acord

Seu ideea creării unei noi unități de 
rezervă dar care să fie alăturată

I celor trei elemente existente : au
rul, dolarul și lira sterlină.

După unii comentatori occiden
tali,' singurul rezultat concret al a- 
cestei reuniuni este înțelegerea in
tervenită între membrii grupului 
„celor zece’ privind începerea dis
cutării modalităților prin care să se 
efectueze o reformă a sistemului 
monetar interoccidental. Reprezintă 
însă acesta un pas înainte ? Trata- 
tivele^vor începe în curînd între 
„supleanții” miniștrilor de finanțe 
ai „celor-zece'. Cine își va spune 
însă cuvîntul asupra recomandări
lor acestora : „Clubul celor zece 
de la Paris' sau F.M.I. ? Alegerea 
între cele două alternative este so
cotită ca o problemă „cheie' a du
elului monetar. „Soluția, relevă co
mentatorul agenției France Presse, 
va‘ depinde mai ales de organis
mul care va lua deciziile'.

Or, în această chestiune nu s-a 
ajuns la un acord. O serie de țări 
vest-europene, în special Franța, 
avînd în vedere rolul lor prepon
derent în cadrul grupului „celor 
zece’, s-au pronunțat pentru acest 
organism. Dimpotrivă, anglo-saxo- 
nii doresc convocarea unei confe
rințe financiare, care să reunească 
pe cei 103 membri ai F.M.I. — unde 
S.U.A. și Anglia, împreună cu ță
rile din zonele lor monetare, au 
majoritatea absolută. Avînd în ve
dere toate acestea, comentatorii 
sînt de părere că o soluție nu este 
probabilă în viitorii doi ani.

Dezbaterile acestei sesiuni au a- 
tras atenția asupra încă unei pro
bleme — poziția celor 85 de state 
în curs de dezvoltare, membre ale 
F.M.I. Evident, interesele acestor 
state sînt cu totul altele decît ale 
țărilor occidentale industrializate. 
„In definitiv — subliniază agenția 
France Presse — dezbaterea mo
netară se desfășoară între cele 
două grupe dè mari acționari, care 
își dispută conducerea afacerii, în 
timp ce mulțimea «micilor pose
sori de acțiuni» vrea să-și facă 
auzit, glasul'. Aceste state au sub
liniat că dificultățile sistemului eta- 
lon-aur și devize contribuie la scă
derea rezervelor monetare ale 
„lumii a treia’ și implicit la frîna- 
reă dezvoltării' lor economice. Ele 
doresc o soluție care să sporească 
volumul mijloacelor de plăți- inter
naționale în funcție de nevoile lor.

Ținînd seama de aceste fapte, re
prezentanții țărilor africane și la- 
tino-americane, participante la re
centa reuniune de la Washington, 
au dat publicității un comunicat. în 
care se arată că „o soluție de du
rată pentru criza sistemului mone
tar interoccidental nu va putea fi 
găsită, atîta timp cît statele în curs 
de dezvoltare vor rămîne în afara 

• tactualelor consultări în această 
problemă’.

Gheorghe CERCELESCU

TRIPOLI. Primul ministru libian, 
Maazak Hussein, a procedat la o re
maniere a guvernului său. Au fost 
înlocuițl nouă miniștri, printre care 
și ministrul de externe Wahbi Bury. 
El a fost înlocuit cu Ahmad Bishti, 
fost ambasador al Libiei la Beirut. 
Cauzele remanierii nu au fost anun
țate.

KHANG KHAY. Postul de ra
dio al forțelor Pathet Lao a a- 
nunjaf că Comandamentul su
prem al unităților de luptă Pa- 
thet Lao a hotărît, potrivit rezo
luției Comitetului Central al Neo 
Lao Haksaf, schirrnarea denumi
rii acestor unități în Armata de 
Eliberare a Poporului Laoțian. In 
hotărîre se arată că va începe să 
apară un ziar al acestei armate, 
denumit „Armata de Eliberare a 
Poporului Laoțian".

HAMBURG. Conferința de la 
Hamburg a muncitorilor consacrată 
problemelor „colaborării sindica
telor în lupta pentru pace și de
zarmare, democrație și drepturi so
ciale în regiunea Balticii", nu va 
mai avea loc. Autoritățile vest- 
germane au interzis tinerea confe
rinței pe motivul că ar fi „anti
constituțională".

DAR-ES-SALAAM. într-o decla
rație dată publicității la Dar-es- 
Salaam, Uniunea națională africa
nă Zimbabwe, din Rhodesia de sud 
(partid interzis de autoritățile ra
siste), subliniază că nu se poate a- 
junge la nici un acord în pro
blema independenței acestei țări 
atîta timp cît la convorbirile în a- 
ceastă problemă africanii nu w.p. 
fi reprezentări de conducători aleși 
de ei.

ROMA. La Roma a fost creată o 
secție italiană a „Fundației Ber
trand Russel pentru pace", înfiin
țată în Anglia in 1963. în Italia,, 
această fundație este sprijinită de 
numeroși oameni de cultură și ac
tiviști pe tărim obștesc, între care 
prof. Giorgio la Pira, Danilo Doici 
și alții.

CAIRO. La Cairo a sosit dumi
nică o delegație a Republicii Arabe 
Yemen, condusă de primul minis
tru Hassan al Amri. Delegația ur
mează să aibă convorbiri cu repre
zentanți ai guvernului R.A.U. asu
pra dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări și a problemelor Orie 
tului Apropiat.

WASHINGTON. în Statele Uni
te a sosit un grup de specialiști 
vest-germani pentru a participa la 
exercițiile anuale de lansare a ra
chetelor „Pershing". Cei 50 de spe
cialiști vest-germani vor face, de 
asemenea, practică la poligonul din 
apropiere de Green River (statul 
Utah).

TOKIO. Camera de comerț și in
dustrie din Tokio a anunțat sîm
bătă că în cursul lunii septembrie 
51 de companii din industria textilă 
a Japoniei au dat faliment, înregis- 
trînd datorii în valoare de aproxi
mativ 5,5 miliarde yeni.
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