
B£

CALITATE

PRODUCE

REBUTURI ?

decade
® Măsuri, dar numai
pe hârtie

de gheață și foc
de Radu Tudoran

IARNA

ARTIFICIALA

patine din București iarna a

început ieri, o dată cu redes

chiderea patinoarului cu ghea-

(Continuare în pag. a IV-a)(Continuare în pag. a IlI-a)

n

cu
de

sa 
să

frumosu- 
la noua 
la Insti- 
la noile

(Continuare 
în pag. a 111-a)

Și 
aș- 
42 
lu- 
Ti-

acolo, 
sfa- 
cu- 
se 
că 
te-

Pentru iubitorii sportului

ță artificială „23 August"

o- 
un 
și 

să

de 
Pe 
o- 

sfă

Anul XXXV Nr. 6781

CONTROLUL

® On răspuns
in dos peri

Zvelte, în culori sidefate, cu 
o linie ce tinde spre continuă 
modernizare, motoretele „Car- 
pați“ au devenit o prezență 
familiară. Pe șoselele asfal
tate sau pe alte drumuri și 
chiar pe simple poteci, ele în
lesnesc deplasarea plăcută a 
posesorilor lor spre locurile 
de muncă, de agrement sau 
punctele turistice din țară.

Nu de puține ori, aceste mo
torete dau totuși bătaie de 
cap posesorilor. Aprecierea 
nu ne aparține nouă, ci recep- 
ționerului Anton Dumitrescu, 
de la Ministerul Comerțului 
Interior, aflat la uzina „6 
Martie“ din Zărnești, unde se 
produc aceste motorete. Multe 
dintre ele — ne-a spus inter
locutorul — parcurg o ade
vărată cursă de du-te-vino din 
secția de montaj la recepție, 
înapoi, din nou la recepție și, 
în sfîrșit, la cumpărător. în 
nouă luni, uzinei i-au fost 
respinse, la recepție, 5 587 de 
motorete. Pentru fiecare din
tre acestea au fost necesare 
remedieri tehnice și înlocuiri 
de piese, depășindu-se astfel 
ciclul de fabricație și, o dată 
cu aceasta, cheltuielile de pro
ducție.

— E firesc ca noi, recep- 
ționerii, să nu dăm „cale li
beră“ unor motorete cu fero- 
doul frînei nituit și strunjit 
defectuos, schimbătorul de vi
teză nereglat, roți decalibra
te, spițe insuficient strînse, 
rame de far montate necores
punzător, rezervorul de ben
zină cu denivelări.

— Ce generează defectele 
de calitate, cum se explică 
ele?

— Multe respingeri le con
sider inerente — ne spune, 
spre surprinderea noastră, 
ing. Ion Chetrușcă, adjunctul 
serviciului control tehnic de 
calitate. E vorba de gustul și 
de ochii fiecărui recepționer 
al comerțului... Chiar și după 
ei, dacă ar veni altcineva *“ 
controleze, nu este exclus 
aibă obiecții.

Un răspuns în doi peri, 
destul fatalism și care, 
fapt, rece răspunderea defec
telor "calitative pe seama... re- 
cepționerilor comerțului. Ca 
și cum determinant pentru 
nivelul calitativ al produselor 
ar fi gustul fiecărui recep
ționer.

— In toate ședințele ope
rative de producție, șeful 
secției, maiștri discută des
pre necesitatea îndeplinirii 
planului — ne-a relatat ing. 
Mircea Băiceanu, șeful C.T.C. 
din secția mecanică grea, 
unde se prelucrează reperele 
motoretei. Au în vedere însă 
dor, A un aspect : cantitatea. 
De nivelul performanțelor 
tehnice se vorbește doar în 
treacăt, cînd nu se realizează 
planul cantitativ — și vinovat 
principal este socotit contro
lul de calitate. De altfel, în 
plinătatea atribuțiilor noastre 
sîntem doar pînă la 20 ale lu
nii. în ultima decadă, încep 
presiunile din partea maiștri
lor, șefului secției, dispeceru- 
lui-șef. Ba, în unele cazuri, 
sîntem chiar și ocoliți. Să e- 
xemplific: în ziua de 26 sep
tembrie, deci la sfîrșitul se
mestrului, s-au executat aproa
pe o sută de butuci de motorete. 
Dar fără să fie verificați de 
vreun controlor tehnic. Din 
dispoziția dispecerului șef, bu
tucii au luat direct calea mon
tajului A doua zi, însă, o 
parte dintre aceștia au ajuns 
în magazia de rebuturi.

Ioan ERHAN

Luni 25 octombrie 1965

Sarbatoare intrata statornic în 
tradițiile scumpe ale poporului 
nostru, Ziua Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România evo
că o pagină luminoasă din cronica 
luptei duse de-a lungul veacurilor 
de poporul român pentru liberta
tea și fericirea sa.

Cu 21 de ani în urmă, la 25 oc
tombrie 1944, trupele române, umăr 
la umăr cu trupele sovietice, lup- 
tînd cu eroism, au zdrobit ultimele 
rezistențe hitleriste și hortiste de 
pe pămîntul țării noastre, desăvîr- 
șind astfel eliberarea întregului te
ritoriu al patriei.

Sărbătorirea zilei de 25 octom
brie este o dovadă a dragostei cu 
care poporul nostru înconjoară ar
mata, o expresie vie a înaltei pre
țuiri pe care el o dă vitejiei și ab
negației dovedite de armata româ
nă în insurecția antifascistă din 
august 1944 și în bătăliile crînce- 
ne purtate, împreună cu glorioasa
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general colonel Ion IONIȚA
adjunct al ministrului Forjelor Armate

armată sovietică, împotriva cotro
pitorilor fasciști în partea de nord- 
vest a țării și mai departe, în Un
garia și Cehoslovacia, pînă la zdro
birea definitivă a Germaniei hitle
riste. Pe drumul de aspre încercări 
al războiului antihitlerist, armata 
română, însuflețită de patriotism 
fierbinte, de cauza dreaptă ce o 
slujea, și-a acoperit drapelele de 
o glorie nepieritoare. Trupele ro
mâne, însumînd un efectiv de 
peste 360 000 de oameni, au pătruns 
mai mult de 1 000 de km în dispo
zitivul inamic, provocîndu-i grele 
pierderi. Pentru faptele lor de 
arme, peste 300 000 de militari ro
mâni au fost decorați cu ordine și

In marș, puternicele mașini de luptă — tancurile — conduse de militari 
cu o înaltă pregătire

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în zilele de 22 și 23 oc
tombrie 1965, tovarășul Todor Jiv- 
kov, prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a făcut

A VENIT

o vizită prietenească în țara noas
tră.

Oaspetele bulgar a participat la 
o vînătoare organizată în regiunile 
București și Cluj, împreună cu 
conducători de partid și de stat.

medalii romanești, sovietice, ceho
slovace și ungare. Poporul român 
își exprimă recunoștința față de 
glorioșii ostași români și sovietici 
care au luptat împotriva fascismu
lui ; el va păstra veșnic în memorie 
jertfa celor căzuți în această luptă 
eroică, a tuturor revoluționarilor 
și patrioților care și-au închinat 
viața măreței cauze a libertății și 
independenței patriei, fericirii po
porului român.

Eforturile trupelor române din 
linia întîi au fost susținute ener
gic de întregul popor. La chemarea 
Partidului Comunist, țara noa
stră și-a pus întregul său poten
țial economic, uman și militar în 
slujba acestui război eliberator.

în anii care au trecut de la eli
berare, partidul și guvernul nostru 
au acordat toată grija întăririi 
capacității de apărare a patriei, 
făuririi unei armate de tip nou, 
continuatoare demnă a eroicelor 
tradiții de luptă ale poporului.

Profundele transformări revolu
ționare care au avut loc în struc
tura economică și socială a țării, 
ca urmare a aplicării consecvente 
a politicii partidului de construire 
a socialismului, au dus la creșterea 
puterii economice a țării, iar pe 
această bază a sporit capacitatea 
el de apărare. Au fost create con
dițiile necesare pentru ca armata 
noastră să fie în pas cu cerințele 
determinate de schimbările rapide 
care au avut loc în domeniul ar
mamentului și tehnicii, de noile 
probleme pe care le ridică știința 
și arta militară ; ea este complet 
motorizată și înzestrată cu tancuri 
de cele mai noi tipuri, rachete de 
diferite sisteme, avioane superso
nice, nave moderne.

Trăinicia orînduirii noastre so
cialiste, coeziunea strînsă a oame
nilor muncii în jurul partidului, 

. < legătura indisolubilă dintre arma
tă și popor constituie un izvor 
inepuizabil al tăriei forțelor noa
stre armate.

Un capitol de seamă al bogatei 
experiențe a partidului nostru în 
domeniul construcției militare îl 
constituie pregătirea și perfecțio
narea cadrelor, verigă hotărîtoare 
în rezolvarea multiplelor probleme 
care se pun în legătură cu ridi
carea neîntreruptă a forței comba
tive a armatei noastre. în institu
țiile noastre de învățămînt militar 
și în practica muncii, ofițerii noștri 
își îmbogățesc permanent cunoștin
țele politice, militare și tehnice, își 
perfecționează măiestria în arta 
instruirii și educării trupelor, a or
ganizării și conducerii lor în luptă 
în raport cu condițiile și cerințele 
războiului modern.

Despre talentul și priceperea co
mandanților, lucrătorilor politici, 
a inginerilor și specialiștilor vor
besc rezultatele bune obținute în 
instruirea și educarea trupelor. 
Unitățile sînt bine pregătite, temei
nic închegate, capabile să ducă cu 
succos acțiuni de luptă pe orice 
vreme, pe orice teren, ziua și noap
tea, în condițiile folosirii mijloa
celor de luptă moderne.

Succesele remarcabile obținute 
de armata noastră se întemeiază 
pe înalta conștiință politică a mili
tarilor. în activitatea de pregătire 
politică și militară, de ridicare a 
capacității de luptă a trupelor, de 
întărire a disciplinei militare și 
vigilenței revoluționare, un rol de 
seamă au organele și organizațiile 
de partid și ale U.T.C.

(Continuare în pag. a II-a)

TEHERAN 24. — Trimișii spe
ciali, Valeriu Pop și Nicolae Pui- 
cea, transmit : Ne aflăm în pe
nultima zi a vizitei oficiale în Iran 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer. Con
tactele și convorbirile avute pînă 
acum, și care s-au desfășurat în 
spirit de înțelegere reciprocă si 
cordialitate, converg spre rezultate 
rodnice. Aceasta a fost, de altfel, 
aprecierea comună a premierilor 
celor două țări în cuvîntările ros
tite la dineul oferit sîmbătă seara 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
în cinstea lui Amir Abbas Hoveida.

în timp ce experții pun la punct 
ultimele amănunte în problemele 
care au constituit obiectul convor
birilor, oaspeții români au conti-

nuat programul vizitei în Iran. La 
Teheran, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a vizitat în cursul dimineții 
de duminică muzeul arheologic 
care cuprinde mii de exponate 
valoroase datînd din timpuri stră
vechi pînă la începutul erei 
noastre. Următorul popas l-a con
stituit palatul Golestan, fosta re
ședință imperială, devenită astăzi 
unul din cele mai atractive obiec
tive turistice din capitala Iranului.

Tot în cursul dimineții de dumi
nică, Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, Ștefan Gabor, vicepre
ședinte al C.S.P., și ing. Ion Avram, 
adjunct al ministrului construcțiilor 
de mașini, au vizitat orașul Aba
dan, cel mai important centru pe
trolier al Iranului. Aici au fost vi
zitate marea rafinărie a Societății 
iraniene de petrol, precum și car-

fiere de locuințe. In drum spre 
Abadan, avionul s-a oprit pe Insula 
Khark, situată în Golful Persic.

’À’
Cu prilejul vizitei în Iran a pre

ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republi
cii Socialiste România la Teheran, 
Valentin Vlad, a oferit duminică 
seara o recepție.

Au participat Amir Abbas Ho
veida, prim ministru al Iranului, 
miniștri, deputați și senatori, zia
riști.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care însoțesc pe 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia în vizita sa în Iran.

sură și cefăfenii continuă 
să-și piardă vremea în și
rurile interminabile din fata’ 
caselor de bilete.

Constantin CAPRARU 
Ion CHIUJDEA
Nistor ȚUiCU 
coresp. „Scînteii"

araprov

Stafia Ploiești-sud. Dimi
neața, peronul te înfîmpină 
proaspăt curăfat. Holul cel 
mare este primitor.

Vicșani : stație C.F.R. de 
frontieră în nordul Moldo
vei. De o parte și de alta 
— flori, arbori, arbuști. Se 
vede mîna gospodarilor.

Arad. Curățenie peste tot, 
clădiri bine întreținute, as
pect civilizat.

Timișoara. Călătorul care 
descinde din tren are ima
ginea unei gări moderne, 
foarte animate și totuși stră
lucind de curățenie.

Lugoj. Săli de așteptare 
murdare, neprimitoare.

La Caransebeș, săli 
așteptare în reparație, 
un afiș scrie : „Intrarea 
prită. Șantier". Afișul
acolo din luna iulie. între
băm : Cînd terminați ?

— Dacă lucrurile merg 
bine, prin mai sîntem gafa...

Vine iarna. Pe aici se 
scurg peste 2 000 de mun
citori zilnic, spre Reșița 
Oțelul Roșu. Unde vor 
fepîa trenul ? Șantierul 
C.F.R. execută această 
crare. Regionala C.F.R.
mișoara e beneficiarul. 
Conducerile acestor unități 
nu-și pun întrebarea : ce 
vor face oamenii la iarnă ?

La Reșița situația este și 
mai grea. Acest important 
centru industrial are o gară 
mică, cu fotul necorespun- 
zăloare. Sala de așteptare 
este neospitalieră și lipsită 
de amenajări elementare.

Suceava și Suceava-nord 
au devenit în ultimii ani 
gări de mare trafic. Totuși, 
sălile de așteptare sînt ne
corespunzătoare, dotate cu 
mobilier învechit. Partea 
curioasă este că în stația 
Suceava se află un hol ma
re, frumos amenajat, dar 
inaccesibil. Nu se știe de 
ce stă închis.

Cu ce impresie pleacă un 
călător din gara Ploiești- 
vest 1 Ce face în gară în
tre două trenuri ?

în fața stației — un te
ren în paragină, acoperit 
cu buruieni. Pînă și unicul 
strat de flori de astă vară 
a fost distrus. Sala de aș
teptare a fost transformată 
într-o sucursală a TAPL Plo
iești. Alături de ghișeele de 
bilete, lumea bea și mă- 
nîncă.

Pioieșfi-sud : pe aici frec 
în 24 de ore numeroase 
trenuri, se perindă zilnic 
20 000 de oameni.

— Și, totuși, ne spune 
fov. Ion Costea, șeful sta
ției, pentru curățenia celor 
8 000 metri pătrați de peron 
nu avem decît trei oameni. 
Tot cu mătura de paie și de 
nuiele se războiesc.

putea asigura măfuraful me
canizat, cu un electrocar cu 
perii rotative, de pildă. 
Serviciul tehnic din Direc- 
fia regională C.F.R. - Bucu
rești ar putea găsi o solu
ție pentru buna înfrefinere 
a stafiei.

Se 
de 
fia I

Călătorul este, prin defi
niție, un om grăbit. Așa e 
considerat, dar nu în stafia 
Ploiești-vest. Casierii nu pri
didesc. Am fost informafi 
că s-au făcut nenumărate 
rapoarte forurilor superioa
re, cerîndu-se să se anali
zeze posibilitățile de îmbu
nătățire a deservirii cu bi
lete. Nu s-a luat nici o mă-

s știe oare 
exemplu, că 

tehnică, unde se 
garniturile locale, 
în centrul gării, 

lipsește canalizarea, că 
renul dintre linii s-a trans
format într-o adevărată mo
cirlă ? Acestei Direcfii îi in
cumbă sarcina de a lua mă
suri pentru ca gările Plo- 
ieștiului, prin care se face 
un intens trafic intern și in
ternational, să capete as
pectul corespunzător.

Tn unele gări mai mici, 
ca, de pildă, Reșifa, în afa
ra unei case de bilete nu 
se găsește nimic. Lugojul 
(ca de altfel și stafia Plo- 
ieșli-vest) n-are nici măcar 
un chioșc de ziare. Tov. 
Dumitru Barischi, tehnician 
de exploatare, ne informea
ză că a cerut de acum doi 
ani Oficiului P.T.T.R. al 
rașului să instaleze 
chioșc pentru reviste 
ziare. Călătorii ar dori 
găsească în toate gările 
gustări, răcoritoare, fructe
etc. In gările mici domneș
te însă ideea că omul nu 
are nevoie decît 
băuturi.

— Cum fi s-a părut o- 
rașul ? — l-am Întrebat pe 
prietenul meu, profesorul, 
reîntors proaspăt dinlr-o 
vizită la Bacău.

— Altul ! Uite, prima 
surpriză am avut-o chiar 
in pia{a gării. Citeva 
blocuri de nouă ori zece 
etaje se prolilau pe albas
trul generos al lui octom
brie. Oare acesta să fie o- 
rașul in care a trăit și a 
scris Bacovia ? — m-am 
Întrebat. „Aripele de 
plumb“, cenușiul și dispe- ■ 
rarea toamnelor descrise 
de poet par a fi fost des
coperite intr-un alt oraș, 
mai bine zis intr-o altă 
lume. Uritul și legile lui 
au fost înlocuite treptat de 
chipul și legile 
lui. Mă gindesc 
Casă de cultură, 
tutui pedagogic,
blocuri și magazine de pe 
calea Mărășești. Dar exis
tă o ofensivă a frumosului 
evidentă nu numai in pei
sajul urbanistic, ci

atmosfera generală a ora
șului, in preocupările oa
menilor.

— Te întrerup, proieso- 
re, dar dacă te-ai ii întors 
acum de la Suceava, de la 
Pitești sau din oricare alt 
oraș al tării, ai vorbi, sint 
convins, cu aceeași incîn- 
tare.

— Incîntare ? Nu-.i cu- 
vintul potrivit. De obicei, 
încintarea adoarme spiri
tul de observație, privirea 
lucidă, aprecierea obiecti
vă. Da, admir eiorturile 
constructorilor, mă bucură 
fantezia unei vitrine aran
jate cu gust, dar nu pqi 
să nu remarc In forfota 
cotidiană și diversă a ora
șului și unele amănunte 
nedorite. Dacă vrei, i(i pot 
relata citeva observații în
registrate, subliniez, ca 
simplu pieton prin Bacău<

Paul DIACONESCU

și in
(Continuare 
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în deșertul de ape plumbu- 
i, subpolare, din nordul 

Atlanticului plutește o întinde
re albă, un reper ferm în mij
locul oceanului — pămîntul 
Islandei, îmbrăcat în zăpadă 
și gheață. Istoria locală spune 
că descoperitorii locului au 
fost vikingii, navigatorii de pe 
coastele norvegiene, care au 
debarcat aici spre sfîrșitul ce
luilalt mileniu ; de altfel ei au 
mers și mai departe, cum era 
firesc pentru niște oameni de
prinși să umble pe apă — și, 
după cum se spune, ar exista 
dovezi că au cunoscut pămîn
tul Americii cu secole înaintea 
descoperirii ei consacrate.

Cînd se vorbește de istoria 
Islandei, nu știu însă de ce 
este lăsat de o parte un călă
tor care a cunoscut-o cu încă 
un mileniu și jumătate mai de
vreme. Că pămîntul din nordul 
oceanului ar fi sau n-ar fi e- 
nigmatica Thule, fapt greu de 
pus la îndoială este că, pe la 
anul 400 înaintea erei noastre, 
a ajuns acolo, a debarcat în 
sud-vestul insulei și-apoi a dus 
navigația mai departe, pe 
coastele apusene, Pytheas, în
vățatul și navigatorul grec din 
Massala, cum i se spunea Mar- 
siliei pe vremea aceea, cînd 
era colonie elenă.

Cunoscînd cîte ceva din as
tronomie, surprinzător de bine 
pentru timpul lui, cînd pămîn
tul era încă socotit un talger, 
Pytheas și-a ales în așa fel 
ziua plecării încît să ajungă 
vara la latitudinile înalte, unde 
se presupunea a fi tronul soa
relui, care acolo, în acest ano
timp, nu apune niciodată. 
Pytheas a înaintat spre nord, 
pe la vestul Islandei, pînă a 
întîlnit sloiuri de gheață ; fiin- 
du-i necunoscut fenomenul, și 
cum ghețurile masate se legă
nau ritmic o dată cu valurile, 
el a socotit că întinderea a- 
ceea albă ar fi plămînul mării.

Știam că în nord-vestul Is
landei sînt ghețuri ; de aceea

ne-am ales drumul prin par
tea cealaltă și am izbutit să 
ajungem cu mult mai la nord 
decît navigatorul din Massala...

Mai tîrziu am debarcat, poa
te unde debarcase și el, la 
Reykjawik, capitala Islandei 
de astăzi, și după două mile
nii și jumătate am descoperit 
încă o dată vechea Thule.

*
Un contrast violent va izbi 

de la început călătorul : Is
landa este o țară a gheții și 
focului. Printre piscurile albe, 
care nu se dezbracă niciodată 
de gheață, sau în preeriile în
velite de zăpadă, țîșnesc flă
cări. Două elemente care se 
resping și rămîn totuși alături. 
Sînt zeci de vulcani în activi
tate și sînt ghețari de zeci de 
mii de metri cubi. Gheața nu 
înăbușă vulcanii, vulcanii nu 
topesc gheața. Intre aceste 
două elemente vrăjmașe tră
iesc oameni, animale și vege- 

. tație.
Islanda este, de asemenea, 

țara apelor reci și a apelor 
calde. Perimetrul ei, în între
gime oceanic, o face să seme
ne cu o arcă la ancoră ; dacă 
de milenii n-ar fi rămas între 
aceleași coordonate, ai putea 
presupune că din cînd în cînd 
își reia navigația.

La exterior, în afara borda
jelor, e apa glacială a ocea
nului ; în interior țîșnesc iz
voare de apă fiartă. Cel mai 
mare și mai cunoscut dintre 
ele se numește Gaiser ; numele 
propriu a devenit comun în 
geografie. Amîndouă aceste fe
luri de apă sînt bogățiile ță
rii. Nouăzeci la sută din venitul 
ei Islanda îl realizează din 
pescuitul oceanic. Dacă se mai 
practică și alte îndeletniciri pe 
ici, pe colo, sînt luni cînd toată 
populația migrează spre țâr- • 
muri și se alătură pescari
lor.
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FOILETOANE
de Nicufă TÀNASE

Copie după actul 
de deces

Pe adresa mea a so
sit un colet care con
ținea : 22 iarfurii, 22 
căni, 22 linguri și o 
notă explicativă : „Ur
mează o coroană de 
flori artificiale". Nota 
explicativă era sem
nată de cineva de la 
Sfatul popular raio
nal Lugoj (oraș in 
care s-a născut și sub
semnatul).

A sosit și coroana 
însoțită de un bilet : 
„Incepind de astăzi 
ești mort. Iți mulțu
mim că ai murit pen
tru binele nostru. Ai 
tăi prieteni care-fi 
vor păstra o veșnică 
amintire : Ion Matei- 
ca, șef al serviciului 
buget, Gheorghe Ni(u, 
economist contabil și 
alții... Fie-ti lărina u- 
șoară. P.S. Trimite-ne 
urgent o copie după 
actul tău de deces".

Mort cum eram, 
m-am urcat în accele
ratul Î01 și a doua zi 
dimineață am coborit 
la Lugoj. M-am dus la 
tov. Alexandru Paloș, 
secretarul sfatului. 
I-am povestit chestia 
cu coletele. Mi-a răs
puns că nu știe nimic 
și m-a îndrumat la șe
ful secției financiare, 
Aurel Maer. Cind m-a 
văzut, era gata, gata 
să dea ochii peste cap.

— Ești nebun ? Ce 
cauți In Lugoj ? Nu 
trebuie să fii văzut 
de nimeni. Ești mort. 
Urcă-te în primul 
tren și dispari. Ai a- 
dus o copie după ac
tul de deces ?

— Nu prea am a- 
dus. N-au vrut să mi-o 
legalizeze. Dar de fapt 
pentru ce vă trebuie ?

— Atunci să-ți ex
plic, zice, și scoate din 
sertar un dosar cu 
bugetul și cheltuieli
le trimestriale. Uite 
ce scrie aici : cheltu
ieli ocazionate de de
cesul scumpului nos
tru concetățean Nicu- 
tă Tănase. Total ge
neral 199 048,77 lei.

Abia atunci mi-am 
dat seama cit am fost 
de iubit la Lugoj. Dar 
cum sînt o persoană 
modestă și suma pă- 
rîndu-mi cam mare, 
l-am întrebat :

— Chiar atlt de 
mult v-am costat ? !mi 
explici și mie de ce 
atîta deranj ?

— Te-ai născut la 
Lugoj, trebuia să fim 
atenti cu tine.

— Bine, frate, dar 
la suma asta ?

— De fapt n-ai cos
tat chiar atît, dar am 
avut noi niște în
curcături în buget. A 
venit un control de la 
regiune și suma asta 
era descoperită.

— Și-ati acoperit-o 
cu mine ? Cum ?

— Păi, 23 000 lei 
transportul.

— Ce transport ? 
M-afi adus mort aici, 
la Lugoj ?

— Vorbești prostii, 
cum o să te aducem 
aici ? Am trimis o de
legație de vreo 2 300 
de lugojeni să asiste 
la înmormintare.

— 2 300 de oameni 
la inmormintarea 
mea ? N-am văzut 
nici unul.

— Nici n-au fost. 
Nu fi-am explicat în
curcătura cu bugetul ? 
S-au consumat pe-aici 
niște bilete de tren cu 
care s-au plimbat pe 
gratis neamurile, prie
tenii... Mă-ntelegi. Și 
ne-a trebuit o acope
rire.

— Bun ! Deci 23 000 
lei s-au cheltuit cu 
transportul. Restul ?

— 27 000 lei me
sele.

— Ce mese ?
— La inmorminta

rea ta nu s-a putut de
plasa tot Lugojul. Așa 
că am dat la restau
rantele din oraș niște 
mese de adio...

— La care s-a cîn- 
tat veșnica pomenire... 
Spune mai bine : cu 
mesele astea cum a 
fost ? Cu ele ce-afi 
avut de acoperit ?

— Ai să rizi... chiar 
niște mese. Tot cu 
neamurile, cu priete
nii... Si plătite tot din 
bugetul sfatului. Înțe
legi că și astea tre
buiau acoperite. Con- 
trolu-i control...

Înțeleg. In definitiv 
meritam și eu niște 
mese de adio.

— Și restul pînă la 
199 048,77 lei?

— Pomeni.
— Ce pomeni ? Tot 

din bugetul sfatului ?
— Tot. In hîrtii nu 

apar ca pomeni. Su
mele sînt înglobate la 
rubrica „cheltuieli în- 
mormîntare".

— Așa mai zic și eu. 
Dar știi mata, eu sînt 
un mort curios. Cam 
ce s-a dat de pomană 
în amintirea mea ?

— Vrei o situație 
exactă ?

— Nu, frate, așa, în 
mare.

— Mateica, șeful 
bugetului, a primit o 
bibliotecă, o sobă de 
gătit „Vesta", 2 aspi
ratoare de praf, 3 ser
viete de piele, o bi
cicletă, aparat de ra
dio, un acordeon...

— Nu prea v-afi o- 
rlentat. Eu cind eram 
în viafă cîntam la fa
got.

— Nu contează. 
Tot instrument.

— Si mai departe ?
— Gheorghe Nițu, 

economistul contabil, 
a primit televizor, ra
dio portativ, pinze- 
turi, o bicicletă, ve
selă. Cam douăzeci și 
ceva de mii, una pes
te alta. Poți să fii 
mulțumit. S-a făcut 
o pomană frumoasă. 
Și-au aranjat oamenii 
casa din b1-getul sfa
tului și avem și aco
perire.

— Tovarășe Aurel, 
i-am zis. Eu vă mulțu
mesc încă o dată pen
tru grija pe care-o a- 
veti fată de morii. 
Un lucru a mai rămas 
neclar : de ce mi-ati 
trimis cele 22 farfurii, 
22 căni și 22 linguri ?

— Ca să-fi facă și 
familia pomană. Să fii 
un mort autentic.

— Dar bicicleta ?
— Bicicletă? Ți-am 

trimis și bicicletă ?
— Da.
— A fost o gre

șeală.
— Mi-am dat și eu 

seama. Tocmai de aia 
v-am adus-o inapoi. 
E pe coridor.

— Ai adus-o ina
poi ? Nu se poate. Ia-o 
de-aici că ne încurcă. 
Dispari cu ea cu tot... 
Și lasă-ne copia de pe 
actul de deces.

Am dispărut, dar 
le-am lăsat in schimb 
bicicleta. Am reze- 
mat-o de ușa secreta
rului.

Ce-aș ride să gă
sească controlul o bi
cicletă in plus și să-i 
întrebe de unde-o au. 
Cum o mai justifică 
și pe asta ?

P.S. Copie după ac
tul de deces nu le tri
mit. Eu încă nu sînt 
mort, dar ei sînt în 
anchetă. Dosarul jus
tiției — cu nr. 2189 
— nu vi-1 trimit, că 
e greu, are 2 679 foi 
și este în 4 volume.

multe să-și spună

Ziua Forțelor Armate 
ale Republicii 
Socialiste România

(Urmare din pag. I)

UN REMARCABIL

EVENIMENT

Aveți legătură
cu Pâmîntul

baza întregii munci politico-educa
tive în armată se află asigurarea 
cunoașterii și înfăptuirii de către 
militari a politicii Partidului Co
munist Român. Studierea și însuși
rea aprofundată a documentelor 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului au generat un avînt pu
ternic în activitatea tuturor milita
rilor. Se afirmă multilateral forța 
exemplului comunist. Membrii de 
partid din armată, prin fizionomia 
lor politică și morală și prin fap
tele lor, prin pasiunea cu care pro
movează noul, prin munca de edu
cație politică și patriotică ce o 
desfășoară, mobilizează întregul 
efectiv la îndeplinirea sarcinilor 
mari și de răspundere ce stau în 
fața forțelor noastre armate.

Comandanții, organizațiile de 
partid și ale U.T.C. dezvoltă în rîn- 
durile militarilor patriotismul so
cialist, mîndria pentru gloriosul 
trecut de luptă al poporului român, 
dragostea și devotamentul pentru 
noua noastră orînduire socială, 
pentru tot ce s-a făurit în anii so
cialismului, sub conducerea încer
cată a partidului. Pe ogorul fertil 
al patriotismului socialist se dez
voltă înaltele calități morale și de 
luptă ale militarilor : dîrzenia, cu
rajul, inițiativa, fermitatea, spiri
tul de sacrificiu. întregul personal 
al armatei este educat totodată în 
spiritul internaționalismului socia
list, al prieteniei și frăției de 
arme cu popoarele și forțele ar
mate ale tuturor țărilor socialiste, 
al prieteniei cu toate popoarele lu
mii care luptă pentru libertate și 
pace.

Poporul român încearcă, în mod 
legitim, un profund sentiment de 
mîndrie pentru armata sa, creată 
și educată de partid. Puternică, 
bine instruită, devotată cu trup și 
suflet patriei, poporului și parti
dului, ea este — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al C.C. al P.C.R., la 
adunarea activului de partid al 
Forțelor Armate — „un scut de nă
dejde al cuceririlor revoluționare 
ale poporului, al independenței și 
suveranității noastre naționale“.

Constituția Republicii Socialiste 
România, carta socialismului victo
rios, consfințește că „Serviciul mi
litar în rîndul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România este 
obligatoriu și constituie o îndato
rire de onoare a cetățenilor Repu
blicii Socialiste România“. Cetățe
nii țării noastre își îndeplinesc cu 
abnegație această datorie patrioti
că. Datorită activității desfășurate 
în fabrici și uzine, în unitățile so
cialiste din agricultură, școli, edu
cației primite prin grija organiza
țiilor de partid și ale UT.C., avîn- 
tului pe care îl cunosc învățămîn- 
tul și cultura din țara noastră, ti
nerii care se încorporează au cu
noștințe tot mai bogate, ceea ce le 
permite să învețe într-un timp 
scurt meseria armelor. Respectîn- 
du-și jurămîntul dat poporului, ei 
se pregătesc temeinic, ca apărători 
de nădejde ai .patriei.

Pătrunși de aceleași nobile nă
zuințe ca ale întregului popor, mi
litarii de toate gradele susțin în
tru totul, împreună cu toți oamenii 
muncii, politica externă a partidu
lui și guvernului nostru în rela
țiile cu alte state — politică 
bazată pe respectarea cu strictețe 
a principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne, avantajului reciproc.

Militînd cu consecvență pentru 
apărarea păcii în lume și înțele
gere între popoare, pentru micșo
rarea încordării internaționale, 
man.ifestîndu-și simpatia și solida
ritatea cu popoarele ce luptă pen
tru libertate, pentru dreptul de a 
dispune singure de propria soartă, 
poporul român urmărește totodată 
cu vigilență uneltirile cercurilor 
imperialiste care primejduiesc pa
cea omenirii ; el condamnă cu ho- 
tărîre agresiunea . S.U.A. în Viet
nam, își exprimă deplina solidari
tate cu lupta eroică a poporului 
vietnamez.

Acordînd atenția cuvenită întări
rii continue a capacității de apăra
re a patriei, partidul și guvernul 
manifestă grijă permanentă pentru 
înzestrarea și pregătirea forțelor 
noastre armate, încît ele să-și 
poată îndeplini cu cinste sacra mi
siune ce li s-a încredințat. în ace
lași timp, armata noastră — în co
laborare cu armatele țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
și ale celorlalte țări socialiste — 
își aduce contribuția la apărarea 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Conștienți de înalta lor răspun
dere față de patrie, militarii își 
reafirmă hotărîrea fermă de a-și 
spori eforturile, de a-și dărui în
treaga energie și capacitate de j 
muncă slujirii cu abnegație a l 
României socialiste. I

Concerte săptămînale cu progra
me valoroase, interpreți și soliști de 
prim plan din țară și de peste ho
tare, săli arhipline, bucurii artistice 
— iată, în cîteva cuvinte, tabloul 
vieții muzicale bucureștene în a- 
ceastă stagiune.

Concertele de sîmbătă și dumi
nică ale Filarmonicii „George Enes- 
cu' au reunit în program trei lu
crări clasice ale repertoriului sim
fonic universal : Suita a Il-a în Do 
major pentru orchestră de George 
Enescu, Simfonia „Psalmilor" de 
Igor Stravinski și Concertul pentru 
vioară și orchestră de Beethoven. 
Și de astă dată, dirijorul Mircea 
Cristescu și-a dovedit priceperea 
și bunul gust în alcătuirea unui 
program simfonic echilibrat și re
prezentativ.

Lucrare admirabilă, în care sim
țămintele unui suflet neliniștit, pa
sionat, vibrînd de lirism, se filtrea
ză și se disciplinează în formele 
limpezi ale gîndirii unui Bach, Suita 
a Il-a de George Enescu, cu care 
s-a deschis programul, ne-a fost 
tălmăcită cu grija reliefării mari
lor planuri sonore care o alcătuiesc 
și, în același timp, a bogatei sub
stanțe muzicale, de inspirație fol
clorică, ce se întruchipează de-a 
lungul celor șase părți în infinite 
și neprevăzute arabescuri. Pentru 
interpretarea inspirată, mai ales a 
părții a III-a, dirijorul și orchestra 
merită îndeosebi aplauzele noas
tre.

înrudită cu suita lui Enescu prin 
rigoarea expresiei, care înveșmîn- 
tează o gîndire elevată, hrănită de 
frecventarea clasicilor, simfonia 
„Psalmilor" trădează însă un alt 
temperament artistic. Stravinski ne 
apare în această lucrare preocupat 
îndeosebi de aspectele grave, con
tradictorii ale vieții, de intensitatea 
trăirilor sufletești. Aparatul orches
tral — din care lipsesc instrumen
tele cantabile (viorile, violele, cla
rinetele), fiind însă prezente ma
siv cele de percuție — precum și 
corul mixt pe patru voci au fost 
conduse cu o bună știință a doză
rilor, realizîndu-se pe parcursul in
terpretării reușite efecte dramatice 
și picturale.

După, un recital din toate.puncte
le de vedere excepțional, în' care 
ne-a oferit lucrări de Geminiani, 
Bach, Beethoven, Brahms, Bloch și 
Bartok, violonistul american Isaac 
Stern a apărut în programul Filar
monicii ca solist al Concertului de 
Beethoven.

Arta acestui excepțional violo
nist se dezvăluie cu toată gene
rozitatea și cu nespusă-discreție de 
la primele acorduri. Sunetul cald, 
interiorizat, dar avînd o intensitate 
pătrunzătoare, este rezultatul unui 
deplin echilibru între tehnica scli
pitoare, pe care o stăpînește cu 
dezinvoltură, și trăirea emoțională 
a tuturor sensurilor partiturii. Stern 
urmărește în primul rînd dezvălui
rea marilor linii ale construcției 
melodice. Tempoul solemn, fastuos 
în care a conceput concertul de 
Beethoven și îndeosebi partea a

Isaac Stern și Mircea Cristescu in 
concertul Filarmonicii

Foto : A. Cartojan

doua, Larghetto, vădește preferințe
le clasice pentru claritate și pro
porție ale violonistului. Grija pentru 
conturarea edificiului sonor de an
samblu, pentru comunicarea simplă 
și convingătoare a ideilor este du
blată de o atenție permanentă față 
de finisarea fiecărui detaliu. Jocul 
spontan de arcuș dă impresia că 
dantelăria frazei este o creație ori
ginală, născută sub imperiul inspi
rației. în realitate — și aceasta a 
apărut deosebit de evident în ca
dențe — nimic mai riguros față de 
litera partiturii. Este impresionant 
cum marii artiști, imprimînd lucră
rilor interpretate propria lor viziu
ne, rămîn totuși atît '■’e fideli indi
cațiilor cuprinse în partitură.

Muzica pentru Isaac Stern în
seamnă bucuria de a cînta, de a 
dezvălui și comunica frumuseți ne
pieritoare. Numai cine l-a urmărit cu 
cîtă dăruire a cîntat Sonata de Be
ethoven sau dansurile românești de 
Bêla Bartok, își poate da seama cît 
de complexă este măiestria acestui 
artist; el trece fără efort de la exu
beranță la confesiunea gravă, de 
la virtuozitate la stările de puter
nic dramatism. Alăturarea în ace
lași recital a unei piese aparținînd 
repertoriului de divertisment („Fru
mosul Rosmarin" de Fritz Kreisler) 
unei partite pentru vioară solo de 
Bach ar fi fost pentru un virtuos 
obișnuit echivalentă au o impru
dență. Isaac Stern ne-a făcut să 
descoperim însă și într-o lucrare și 
în alta miracolele aceluiași univers 
în care alături de sori sclipesc și 
aștri de mici dimensiuni.

Toți cei care au ascultat, în a- 
ceste zile, arcușul marelui violonist 
au avut sentimentul de a fi fost 
părtași la un eveniment artistic 
deosebit.

Mircea SIMIONESCU

Marșul spre Cosmos 
a început cu o troti
netă. Prin clasa 1 ele
mentară, Dorel șchio
păta la aritmetică. 7 
pe trimestrul I, 6 pe 
trimestrul II, 5 pe al 
treilea... Profund în
grijorați, părinții lui 
Dorel au finul în ulti
mul trimestru un con
siliu de familie.

— Ce facem cu Do
rel ?

Prea scumpul său 
tătic a emis o idee 
salvatoare :

— Uite ce e, dragul 
meu. Eu, în casă la 
mine, n-am nevoie de 
un repetent. Nici nu 
vreau să aud de așa 
ceva.' Știi ce ne-am 
gîndit noi ?

— Ce, tăticule ?
— In momentul 

cind ai trecut în clasa 
a Il-a, te-așteaptă la 
scară o trotinetă de 
import. Ce zici ?

— S-a făcut, tăti
cule !

Din ziua aceea Do
rel s-a pus cu burta 
pe carte și a căpătat 
trotineta.

Spre sfirșitul clasei' 
a Il-a, Dorel a dat iar 
semne de oboseală la 
aritmetică.

— Ce facem, Dore- 
le ? Eu de repetent! 
n-am nevoie in casă, 
a zis din nou același 
tătic.

— Ce facem ? Foar
te simplu. O bicicletă 
și ai scăpat de dureri 
de cap. Am bicicleta ? 
Trec într-a III-a. 
N-am? Repet clasa a 
Il-a. fti convine ?

Omul care nu putea 
suporta repetenfi în 
casă s-a învoit. In cla
sa a IV-a Dorel era 
posesorul unei bici
clete de curse. In a 
V-a se plimba pe o 
motoretă „Carpafi“, 
iar în a Vil-a avea 
scuter.

O dată cu încheie
rea învătămintului ge
neral obligatoriu, in 
familie s-a ivit o nouă 
problemă. Să rămînă 
Dorel numai cu 8 cla
se ? Ce-ar spune lu
mea ? Băiatul lui lăți- 
cu trebuie să meargă 
mai departe. S-a tinut 
din nou un consiliu 
de familie și s-a sta
bilit ca Dorel să se 
pregătească pentru e- 
xamenul de admitere. 
Dar cum ? Să mun
cească băiatul de po
mană ? Unde s-a mai 
pomenit așa ceva ? la 
să-i cumpărăm un 
ceas Schaffhausen, un 
stilou Mont Blanc și 
10 microsioane cu 
muzică de jazz.

Victoriei Dorel a 
intrat intr-a IX-a, dar 
a acceptat să continue 
studiile cu o condiție : 
la absolvirea celor 12 
clase, tăticu să se pre
zinte la el cu un „Fiat- 
600".

Și s-a prezentat tă
ticu cu un „Fiat-600".

Anii au trecut. Do
rel și-a luat maturita
tea și acum șofează.

Să rămînă Dorel nu
mai cu maturitatea ? 
Această problemă a 
constituit obiectul ce
lei de-a treia întîlniri 
a consiliului de fami

lie. Aici s-a luai tau
rul de coarne. Preșe
dintele consiliului (a- 
dică tăticu în persoa
nă) a decretat :

— Dorele, te duci la 
facultate 1

— O navă cosmică 1
Consiliul de familie 

s-a întrunit de astă 
dată în ședință secre
tă. S-a discutat și s-a 
răsdiscutat : „Ce vrea 
să spună Dorel cu a- 
ceastă navă cosmică“? 
Pînă la urmă i s-a 
pus lui Dorel între
barea :

— Cum adică o 
navă cosmică ?

— Dacă-mi cumpă
rați o navă cosmică, 
mă pregătesc pentru 
examenul de intrare 
in iacultate.

Toate neamurile lui 
Dorel au fost convo
cate intr-o nouă șe
dință secretă. Ele au 
hotărît în unanimitate 
să i se îndeplinească 
și această dorință 
S-au împrumutat oa
menii de pe la vecini, 
au mai făcut împru
muturi la C.A.R. și i 
s-a adus lui Dorel o 
navă cosmică. Dar cu 
oarecare intirziere. 
Așa că Dorel n-a avut 
timp destul pentru 
pregătire.

La examen a căzut. 
Dar navă cosmică are. 
Pînă la anu' se mai 
pregătește, mai face și 
cîte-un zbor cosmic. 
Acum e în aer. Dar 
l-am recepționat I Tre
buie să-i dăm legătura 
cu Pămîntul 1 Și nu 
numai lui.,.

poșta I 
REDACȚIEI

Instituțiile sau întreprinderile vizate în sesizările adresate 
redacției au obligația de a trimite, în termenul legal, răspun
suri care să menționeze ce au întreprins efectiv pentru înlă
turarea deficiențelor semnalate de corespondenții voluntari. 
Majoritatea răspunsurilor primite în asemenea cazuri sînl 
operative și informează despre măsurile luate.

Se mal întîmplă însă și altfel...

Si nimic nu s-a 
schimbat

Un grup de muncitori de la S.M.T. 
Podu Turcului (regiunea Bacău) au 
sesizat redacția că, deși în comuna 
Podu Turcului sînt peste 40 de te
levizoare, pentru o defecțiune cit 
de mică ești nevoit să mergi cu a- 
paratul la Adjud — cale de vreo 25 
de kilometri, „Am solicitat deseori 
conducerii cooperativei „Drumul 
nostru" din Adjud să desemneze un 
specialist care să vină periodic In 
comună pentru a executa diferite re
parații — se spune in scrisoare. Dar 
cooperativa nu ne-a răspuns".

Din partea Uniunii regionale a 
cooperativelor meșteșugărești Ba
cău, căreia i-a fost trimisă sesizarea, 
am primit următoarea comunicare : 
„Am dat dispoziții cooperativei 
„Drumul nostru“ ca un tehnician de 
la secția de reparații radio-televi- 
ziune Adjud să se deplaseze, o dată 
pe săptămînă, în comuna Podu Tur
cului pentru a depana aparatele de 
radio sau televizoarele aflate în ter
men de garanție și post-garanție“.

Redacția a informat pe semnatarii 
scrisorii despre răspunsul U.R.C.M 
Bacău.

La redacție s-a primit recent o 
nouă scrisoare de la Podu Turcului 
și iată ce aflăm : „Am tot așteptat 
să se împlinească făgăduiala 
U.R.C.M. Bacău, dar degeaba ! Coo
perativa n-a dat nici un semn de 
viață și nu a trimis nici un specia
list pentru depanarea televizoarelor. 
Nu pricepem ce s-a întimplat. Ori

s-a dat redacției un răspuns formal, 
despre care conducerea cooperativei 
din Adjud nu știe nimic, ori i s-a 
dat intr-adevăr dispoziție să trimită 
un tehnician, dar U.R.C.M. n-a con
trolat dacă această dispoziție a fost 
îndeplinită. Un lucru este însă clar: 
nu s-a schimbat nimic".

Așteptăm un nou răspuns de la 
U.R.C.M. Bacău, care să dezlege 
această „enigmă".

Nu rimează 
dar se potrivește

Redacția a trimis Sfatului popular 
al regiunii Argeș o scrisoare pri
mită de la un corespondent voluntar 
care semnala degradarea totală a 
unui drum.

„în legătură cu sesizarea care se 
referă la starea proastă a șoselei din 
comuna Negrești — ne-a răspuns 
sfatul popular regional — vă comu
nicăm : din cercetările făcute s-a 
constatat că sesizarea a fost justă. 
S-a cărat pietriș și s-a nivelat. în 
prezent drumul e amenajat și se 
poate circula în bune condiții cu 
orice fel de autovehicule".

Parcă pentru a furniza o explicație 
la eventualele sesizări ulterioare, în 
legătură cu acest drum, răspunsul 
nu uită însă să ne prevină : „Preci
zăm că, datorită frecventelor trans
porturi de tonaj mare, această șosea 
devine repede impracticabilă“. Sem
nează : secretarul sfatului popular și 
șeful biroului de sesizări.

Mare lucru simțul prevederii I To

tuși, ceva nu au prevăzut... Același 
corespondent voluntar ne-a scris din 
nou : „Vă mulțumesc pentru răspun
sul pe care ni l-ați trimis. Din pă
cate, însă, cele arătate de organele 
sfatului popular regional nu cores
pund realității. La începutul lui oc
tombrie am trecut din nou pe drumul 
de care vorbeam și am fost foarte 
contrariat : nu era nici urmă de pie
triș, de nivelare. Gropile au rămas, 
podețele sînt tot stricate. Călătorii 
au de suferit aceleași neajunsuri. 
Cum vi s-a putut răspunde că șo
seaua este reparată?“

La această întrebare este simplu 
de răspuns : citind superficial scri
soarea corespondentului voluntar, 
care vorbea de drumul spre comuna 
NEGRASI, tovarășii de la sfatul 
popular s-au simțit cu musca pe că
ciulă pentru drumul de la... NE
GREȘTI I

Fantezie sau 

minciună ?
„Locuiesc în comuna Repedea, ra

ionul Vișeu, regiunea Maramureș, 
ne-a scris Ion Saver. în luna iunie 
1964 am lucrat, pe bază de contract, 
împreună cu alți zece muncitori fo
restieri, la cooperativa agricolă „în
frățirea" din Leordina. Pentru mun

ca prestată nu am primit banii cu- 
veniți. De fiecare dată cînd ne ce
rem drepturile, președintele și con
tabilul cooperativei agricole ne 
spun să venim peste o săptămînă. 
Zadarnic am apelat la toate forurile 
competente din raion. Pînă acum 
nu am primit plata pentru lucrările 
executate".

Sesizat de redacție, Sfatul popular 
al raionului Vișeu ne răspunde :

„La data de 10 aprilie problema a 
fost rezolvată. Ion Saver nu mai are 
acum nici o pretenție față de C.A.P. 
Leordina“.

Redacția a considerat definitiv în
chisă această chestiune. Iată însă 
că recent — după atîta timp ! — 
ne-a sosit o altă scrisoare de la Ion 
Saver : „în legătură cu cele sesizate 
de mine, vă comunic că nici pină 
acum nu s-a rezolvat nimic. Banii 
nu i-am primit. încă o dată vă rog 
să mă ajutați să-mi obțin drepturile. 
Mereu mi se spune că cererea mea 
este întemeiată, mi se fac promi
siuni că se va rezolva — și atît“.

Ciudat : pe ce bază a întocmit 
sfatul popular raional răspunsul tri
mis redacției ? Tovarășii președinte 
și secretar, care și-au pus semnă
tura, au controlat oare cum a fost 
soluționată situația ? Evident că nu, 
de vreme ce sîntem din nou sesizați 
că nu s-a rezolvat nimic. Cei care 
au contribuit cu atîta ușurință la 
întocmirea răspunsului să fie trași 
la răspundere.

Este lesne de înțeles ce balast creează pentru munca de 
rezolvare a scrisorilor acest gen de răspunsuri, care în loc 
să lămurească lucrurile mai rău le încurcă. Cui servesc răs
punsurile inexacte bazate pe o verificare superficială ? Ele 
nu reușesc să inducă în eroare, ci doar — cel mult — să ter
giverseze soluționarea unui caz.

Semnînd răspunsurile adresate presei, conducerile între
prinderilor și instituțiilor vizate în sesizări au obligația să 
controleze minuțios cum sînt rezolvate scrisorile, să se con
vingă de autenticitatea afirmațiilor făcute. Munca de rezol
vare a scrisorilor implică responsabilitate și un control per
manent, soluționarea exemplară a oricărei solicitări înte
meiate.

• Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sal* 
Studio) : 8CAUNELE — 20.
* Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 20.

IELEV I ZI UNE
• 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
® 19,20 — Emisiune de știință șl 
tehnică pentru pionieri și școlari 
o 20,00 — Colecții șl colecționari 
0 20,30 — Gong ! • 21,30 — Seară 
de muzică preclasică a 22,00 — 
Jurnalul televiziunii (II) șl bule
tinul meteorologic.

CINEMAT06RAFE
• CINE EȘTI DUMNEATA. DOM
NULE SORGE 7 — cinemascop : 
Sala Palatului (seria de bilete 
1559, orele 17 și seria 1534, o- 
rele 20,15), Patria, București.
• MARILYN — cinemascop : Re
publica (completare Ceramica din 
Oboga), Feroviar (completare Au 
fost salvați).
• UNCHIUL MEU : Luceafărul.
• JUDEX : Capitol, Excelsior, 
Tomis.
O DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop : Festival, 
Arta, Modern.
« CĂLĂTORIE IN JURUL PÄ- 
MINTULUI : Victoria, Flamura.
• CLIMATE — cinemascop : Cen-i 
trai.
e CARTIERUL VESELIEI t Lu
mina, Grlvița, Melodia.
• CINEVA, ACOLO SUS, MA IU
BEȘTE : Union, Buzeștl (la am
bele completare Știați că...).
• PROGRAM PENTRU COPII« 
Doina.
• CINTIND IN PLOAIE : Doina.
• GESTAPOVISTUL SCHMIDT, 
ORAȘE VECHI BULGĂREȘTI, 
VIN CĂTRE VOI. CHIBRITURI, 
SPARGERE ÎN ZORI, AU FOST 
SALVAȚI, GURA LUMII. PIO
NIERIA Nr. 5/1965 — Timpuri Noi. 
a CORBII : Ciulești (completare 
Călătorie tn paradisul păsărilor). 
e NEVASTA Nr. 13 : Cultural.
a SAMBA ; înfrățirea între po
poare (completare A cul e vina 7)
• CULORILE LUPTEI — cinema
scop : Dacia (completare Zîmbe- 
tul).
• WINNETOU — cinemascop : 
Crîngași (completare Pionieria nr. 
5/1965).
O FEMEIA NECUNOSCUTA : Bu- 
cegi (completare Să păstrăm cu
rate apele țării).
• GHEPARDUL — cinemascop 
(ambele serii) : Unirea (comple
tare Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R. p. Bul
garia).
O VESELIE LA ACAPULCO : Fla
căra (completare Artiști amatori). 
G CAIDUL : Vitan (completare 
Trăiește-ți viața).
® RUNDA 6 : Miorița (completare 
Sultă bănățeană).
© HATARI (ambele serii) : Munca 
(completare Pionieria nr. 5/1965). 
o ROMULUS ȘI REMUS : Popular 
(completare Melodiile străzii — ci
nemascop).
0 LOCOTENENT CRISTINA : Mo
șilor (completare Călătorie în pa
radisul păsărilor).
• HOCHEIȘTII — cinemascop : 
Cosmos (completare Acolo unde a 
trăit Hemingway).
a HOȚUL DE PIERSICI : Viitorul 
(completare Fata de pe Someș).
0 AGENTUL DE LEGĂTURA : 
Coientina (completare Pictorul 
luminii).
© ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Volga (comple
tare Prima zi), Lira (completare 
Căciula fermecată),
© CEI MAI FRUMOȘI ANI — ci
nemascop : Floreasca (completare 
Vizita delegației de partid șl gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.).
• A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : Rahova (completare E- 
levul de serviciu).
• OMUL Mafiei î Progresul 
(completare Simetrie).
a CAMERA IN FORMĂ DK „L“> 
Drumul Sării.
a UN CARTOF. DOI CARTOFI: 
Ferentari (completare Lecție In 
infinit).
O La ORA 5 DUPĂ AMIAZA : 
Cotrocenl.
O PINĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop : Pacea 
(completare La o parte, taiga !).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în

chisă în jumătatea de est r' .ărli, 
unde cerul a fost mai mul aco- 

. périt și azi dimineață s-au sem
nalat ploi izolate și burniță. In 
Transilvania, Banat și Oltenia 
vremea s-a menținut în general 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. După-amiază vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit, cu 
intensificări temporare pe litoral, 
predominînd din sectorul nordic. 
Temperatura aerului la orele 14 
era cuprinsă între 3 grade la In- 
torsura Buzăului și 15 grade la 
Turnu-Măgurele și Alexandria. In 
București : Vremea a fost schim
bătoare, cu cerul temporar aco
perit. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de 14 
grade.

Timpul probabil pentru zilele do 
26, 27 șl 28 octombrie a.c. In țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, mai ales în jumătatea de 
nord-est a țării, vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul estic. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 
4 și plus 6 grade, iar maximele 
între 8 și 18 grade. Ceață locală 
șl brumă. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.
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DOUA DERBIURI, UN SINGUR
CIȘTIGÂTOR; JOCUL SPECTACULOS

deschidere rapida a mijlocașului Pila (Dinamo) Foto : M. Cioc

M LA AHKARA

Pentru iubitorii sportu
lui cu balonul oval, cu
plajul interbucureștean 
desfășurat ieri pe stadio
nul Dinamo a oferit un ve
ritabil recital de rugbi, 
cum ar fi de dorit să ve
dem cit mai des. La acest 
lutru a contribuit, desigur, 
și programarea (în sfîrșit) 
pe același teren a două 
meciuri. însă reușita spec
tacolului se datorează în 
primul rînd preocupării e- 
chipelor pentru acțiuni 
variate, deschise — așa 
cum trebuie să fie adevă
ratul joc de rugbi. Spec
tatorii au aplaudat în re
petate rînduri faze de 
toată frumusețea, indife
rent dacă ele erau opera 
echipei preferate sau a ce
lei adverse. Pe drept cu- 
vint. principalul rezultat 
al partidelor de ieri este

cel indicat pe tabela 
marcaj, ci etalarea po

sibilităților reale pe care 
le au jucătorii noștri frun
tași atunci cind fac efor
tul de a scăpa de obsesia 
punctelor. Păcat că în cla
sament nu există un punc
taj și în acest sens I

în legătură cu desfășu
rarea celor două meciuri, 
arbitrii ne-au declarat ur
mătoarele : Silvio Pozzi 
(Italia), 
Gri vița 
„La impresia frumoasă lă
sată de rugbiștii români în 
int Unirile internaționale
(i-am arbitrat de li ori în 
asemenea ocazii) s-a adău
gat astăzi cea a evoluției 
lor valoroase și în campio
natul intern, la care am 
fost invitat pentru prima 
dată. Am rămas plăcut 
surprins de calitatea teh-

despre partida 
Roșie—Steaua :

nică a jocului, cît și de 
comportarea 
de pe teren, 
federației dv.
litate pentru 
cută. îmi va 
oricînd să-i 
rugbiștii români, 
jucătorii celor două echipe 
mi-au plăcut în mod spe
cial Pendu (Steaua) și Iri- 
mescu (Grivița Roșie)“ ; 
Ștefan Constantinescu, 
despre partida Dinamo— 
Progresul : 
bire 
tor ii 
azi 
prin 
(mai
la Progresul), in conduce
rea partidei, Aceasta le-a 
permis și lor să realizeze un 
joc spectaculos, aplaudat. 
Dinamoviștii au ciștigat 
pe merit, beneficiind de o

disciplinată 
Mulțumesc 
de specia- 

invitația iă- 
face plăcere 
arbitrez pe 

Dintre

„Spre deose- 
de alte ocazii, jucă- 
pe care i-am arbitrat 
m-au ajutat efectiv, 
buna lor comportare 
puțin Craioveanu de

HALTfiRE

„Sportul celor puternici" — hal
terele — a programat la sfîrșitul 
săptămînii finalele campionatului 
republican pe echipe.

Iată cîștigătorii: categ. cocoș : 
Ion Panait (Steaua) 295 kg. La sti
lul „împins" a stabilit un nou re
cord republican: 105 kg (vechiul 
record: 102 kg); categ. „pană": 
Alexandru Toma (Steaua) 320 kg; 
categ. „ușoară": Fiți Balaș (Steaua) 
395 kg — nou record republican 
(v.r. 390 kg). La stilul „împins", ri- 
dicînd 132,500 kg el a îmbunătățit 
vechiul record — 130 kg care-i a- 
parținea ; categ. „semimijlocie" : 
Niță Pană (Steaua) 360 kg ; categ. 
mijlocie" Daniel Dolofan (Steaua) 
392,500 kg. Cu performanța de 135 
kg, el a stabilit un nou record re
publican la stilul „împins", categ. 
„semigrea" : Gheorghe Teleman 
(Dinamo-Buc) 380 kg;
„grea": Gheorghe Mincu (Dinamo 
Buc.) 395 kg. Titlul de campioană 
republicană pe echipe a revenit 
formației clubului Steaua (pentru a 
12-a oară consecutiv), urmată de 
Dinamo București și C.S.M. Cluj.

Cu toate străduințele organizato
rilor de a programa această com
petiție într-o sală de sport care să 
ofere condiții bune de concurs, fi
nalele s-au disputat în sala de 
spectacole (1) din str. Șelari nr. 8.

In timp ce, spre regretul nostru, tre
buie să constatăm că o sală de 
sport ca Floreasca II este ocupată 
de o expoziție de mobilă (1)

Rezultate scontate

categ.

Reuniunea voleibalistică de du
minică, găzduită în condiții exce
lente de sala „Dinamo“, a fost aștep
tată cu interes justificat, mai ales 
pentru că inaugura și campionatul 
feminin. Echipele feminine Partiza
nul Roșu-Brașov și Metalul Bucu
rești au fost învinse, după cum era 
de așteptat, de Dinamo și, respec
tiv, Rapid. Ambele întîlniri s-au în
cheiat cu același scor : 3—0. Meciul 
masculin Dinamo—Steaua (scor 3—1), 
considerat derbiul etapei, nu s-a ri
dicat la valoarea scontată. Dinamo- 
vișlti, în fața unui adversar medio 
cru, nu și-au putut etala potențialul 
în preajma turneului pe care-1 vor 
întreprinde în Franța. Rezultatele 
partidelor desfășurate în țară: Mine
rul Baia Mare-Rapid 0—3, Știința Bra- 
șov-Farul Constanța 3—0, Știința 
Timișoara-Tractorul Brașov 2—3, Pe
trolul Ploiești-Constructorul Brăila 
3—2, Știința Galați-Știința Cluj 3—0, 
(masculin); Știința Cluj-C.P.B. 3—1, 
Farul Constanța-Penicilina Iași 3—0, 
Știința Craiova-C.S.M. Sibiu 3—2 
(feminin).

echipă mai omogenă, cu o 
orientare tactică superi
oară. Cu toate acestea. 
Progresul putea să furni
zeze o surpriză dacă nu 
rata trei lovituri de picior 
foarte favorabile.“

Consîantin AN!

Rezultatele tehnice ale 
etapei : Gloria—Construc
torul 22—5 ; Dinamo—Pro
gresul 8—3 I Grivifa Ro
șie—Steaua 8—6 ; Știința 
Cluj—C.S.M.S. lași 5—9 ; 
Știința Timișoara—Știința 
Petroșani 6—3.

■fc
La Birlad, echipa locală 

Rulmentul a intîlnit într-un 
meci amical formația Lo
komotiv Leipzig. Scor fi
nal 6—3 (0—0) pentru bir- 
lădeni.

Revirimentul întîrzie
„Matineul“ baschetbalistic de ieri, 

desfășurat în sala Floreasca din 
Capitală, n-a fost urmărit de un 
public prea numeros. Cîteva zeci 
de spectatori, nelipsiți de la orice 
rnéci de baschet, au țintit totuși să 
asiste la cele 4 întîlniri, care — 
trebuie spus din capul locului — 
i-au dezamăgit.

Nivelul jocurilor de ieri nu con
stituie o excepție, el fiind caracte
ristic acestui debut de campionat, 
iar revirimentul așteptat întîrzie. 
Situația ar trebui să dea de gîndit 
antrenorilor și federației de spe
cialitate, cu atît mai mult cu cit, 
nu peste multă vreme, echipele 
noastre reprezentative vor trebui 
să-și apere șansele în întrecerile 
Balcaniadei.

Este cazul, credem, ca pregătirile 
echipelor să fie mai atent suprave
gheate pentru a putea evita din 
timp rezultate analoage celor ob
ținute la „Europenele" de la Mos
cova sau la Universiada de la Bu
dapesta.

ANKARA (prin telefon de la tri
misul nostru). — Cînd apar aceste 
rînduri fotbaliștii români care au ju
cat sîmbăiă la Ankara cu reprezen
tativa Turciei își fac bagajele pen
tru a 
ei își 
mînd 
nou în cadrul campionatului republi
can. Totul va reveni deci la „nor
mal”. Reînceperea activității compe- 
fifionale interne va trebui să însem
ne însă o mai mare seriozitate în 
pregătire pentru toate echipele din 
categoria A, pentru toți jucătorii și 
antrenorii. Acest lucru este cu atît 
mai necesar, cu cît returul meciului 
cu naționala Turciei (ca și partida de 
la Praga cu echipa Cehoslovaciei) a 
scos din nou în evidență, poale mai 
mult ca oricînd, că în fotbalul nostru 
problema cea mai acută rămîne în 
continuare ineficacitatea înaintărilor.

Sîmbăiă la Ankara specialiști ai 
fotbalului turc remarcau că jucătorii 
români au arătat un plus de tehnică 
generală, unele incursiuni ale afacan- 
ților i-au pus în încurcătură pe a- 
părăforii adverși. Ce folos însă — 
spuneau gazdele noastre, iar noi in
sistăm asupra acestui lucru — dacă 
a lipsit finalitatea ? Intr-adevăr, ju
cătorii noștri n-au fost capabili să 
ducă la bun sfîrșit decît unul din 
atacurile inițiate, și acela datorită 
unui mijlocaș (Georgescu). S-a con
tat în mod deosebit pe aportul înain
tașilor centrali de la clubul Rapid, 
Ion lonescu și Dumitriu II, dar nici 
unul dintre aceștia n-a întrunit con
dițiile unui astfel ds post în echipa 
reprezentativă. Dumitriu II, este drept, 
a reușit unele lucruri bune, însă a 
renunțat prea repede la luptă, spe- 
riindu-se de talia și de intrările torte 
ale adversarului direct. înaintea me
ciului de la Ankara, specialiștii fe
deralei au fost avertizați că acest 
cuplu nu s-ar putea impune în fața 
unor adversari care, după insuccesul 
de acum cîteva săptămîni pe teren 
propriu (0—6 cu echipa Cehoslova
ciei), vor face totul pentru un rezul
tat favorabil, De ce totuși au fost 
preferați acești jucători ? în meciul 
de sîmbătă nici Pîrcălab n-a depășit 
mediocritatea ; s-a angajat într-o se
rie de incursiuni de-a latul terenu
lui, a pasat stereotip, anunțînd astfel 
adversarul de intențiile ce le are.

Slăbiciunea echipei noastre în 
meciul de sîmbătă a fost subliniată 
și de ziarele apărute ieri la Ankara 
și Istanbul. Cronicarii apreciază 
echipa rorpână avea totuși ocazia 
obțină un alt rezultat (favorabil, 
reșfe) dacă lupta mai mult pentru 
ceasta, dacă atacanfii fructificau 
caziile create.

Fapt este că echipa noastră a fă
cut la Ankara cel mai slab meci clin 
cele susjinute în preliminariile cam
pionatului mondial. De fapt, această 
comportare nesatisfăcătoare este ur
marea firească a încetinelii, inconsec
venței și nesiguranței cu care spe
cialiștii noștri pun în aplicare mult 
discutatele măsuri de redresare a 
fotbalului.

se reîntoarce acasă. De mîine 
vor relua antrenamentele, ur

ca duminică să evolueze din

că 
să 
fi- 
a- 
o-

Ion DUMITRIU

M. POPESCU

Rezultatele tehnice ale etapei : internaționale
MASCULIN : Dinamo Oradea— 

Știința București 81—72 ; Steagul 
roșu—Știința Cluj 55—48 ; Rapid— 
Știința Tg. Mureș 101—74 ; Steaua— 
Știința Galați 102—75 ; Aurul 
Brad—Știința Timișoara 56—72 ; 
Farul— Dinamo București 
FEMININ : Rapid—Voința 
85—59 ; Știința București—Voința 
București 64—57 ; Constructorul— 
Crișul 55—70 ; Știința Cluj—I.C.F. 
81—57 ; Mureșul Tg. Mureș—Pro
gresul 51—48.

„Olimpicii" învingători
la Brasov...

Aurul

61—76 ;
Brașov

e e a

Dan GÎRLEȘTEANU

hotare. La re- 
Iugoslavia și 
dominat auto- 
respectiv, 13

Pe stadionul Tractorul din Bra
șov, în prezența unui numeros 
public, s-a desfășurat duminică 
partida internațională de fotbal 
dintre selecționata olimpică a Ro
mâniei și selecționata de tineret a 
Turciei. Prestînd un joc mai teh
nic, îndeosebi în repriza secundă, 
fotbaliștii români au învins cu

-0 (0—0). Golurile au fost mar
te de Frățilă (2) și Boc.

.si juniorii la Torun

Astăzi, la Sibiu, se atribuie titlurile 
de campioni republicani învingători
lor in „proba completă“ — ultimul 
concurs oficial al sezonului. Finalul 
activității competiționale la călărie- 
sport (ramură cuprinsă în programul 
Jocurilor Olimpice încă din anul 
1900) invită la o scurtă retrospec
tivă.

Mai întîi despre „obstacoliști". 
Progresul realizat de ei, atît la se
niori cil și la juniori, este remarca
bil. Seriozitatea muncii de pregătire 
a sportivilor fruntași din această 
s rctaculoasă probă este certificată 
de rezultatele lor bune, atît in cam
pionatul republican cît și cu prilejul 
unor concursuri peste 
centele întreceri din 
Turcia, de pildă, ei au 
ritar, cîștigînd 6 și, 
locuri I.

Dar. după cum se

la Sibiu să... nu se mai dispute. Deci, 
doar două concursuri de dresaj și 
unul de probă completă într-un în
treg an de activitate competițională, 
deosebit de bogată în toate celelalte 
sporturi olimpice.

Situația arătată nu reflectă altceva 
decît dezinteresul cluburilor care au 
posibilități să asigure o activitate în 
aceste ramuri de călărie (Dinamo, 
Steaua, Petrolul Ploiești, C.S.M. 
Sibiu), comoditatea antrenorilor, dar 
și o inadmisibilă îngăduință din 
partea fedeiației de specialitate. fi
nind cont de prioritatea ce trebuie 
acordată sporturilor olimpice, pre
cum și de faptul că hipismul nostru 
are o veche și bogată tradiție, se 
pune în mod firesc întrebarea dacă 
este privită cu suficientă seriozitate 
pregătirea călăreților pentru vii
toarele Jocuri Olimpice.Dar. după cum se știe, echitatia 

(călăria) cuprinde incă două probe 
prezente în programul J.O. : „dresa
jul“ și „proba completă“ in aceste 
ramuri lucrurile stau, din păcate, 
altfel decît în probele de „obsta
cole". întrecerile de dresaj, de exem
plu. au fost în acest an mai rare de
cît, oricînd, concurent ii participînd 
nt/mai la una (!) dintre etapele cam
pionatului republican și la finala 
competiției, iar ia proba de categorie 
grea au luat startul doar... 2 sportivi 
(nici măcar aliția cîți sînt necesari 
pentru formarea unei echipe). Tot 
atît de restrinsă. chiar mai sărăcă
cioasă, a fost și activitatea compe
tițională la proba completă. Unele 
dificultăți de organizare, dar in pri
mul rînd lipsa de pregătire a con- 
curenților au făcut ca cele două 
etape de calificare oentru finalele de

PRONOSPORT
Concursul din 24 octombrie 1965

România (t)—Turcia (t) 
Siderurgistul—Dynamo Dresda 
C.S.M.S. Iași-Wisla Cracovia 
Poiana Cîmpina—Dinamo Victoria 
C.F.R. Roșiori—Dinamo Bacău 
Gaz metan Mediaș—A.S.A. Tg.

Mureș
A.S.A. Cugir—Minerul Baia Mare 
Atalanta—Lazio
Brescia—Internazionalo
Catania—Bologna 
Spa!—Juventus 
V arese—Lanerossi 
Roma—Napoli

(0-0) 
(2-2) 
(1-11 
(2-2) 
(0-2)
(0-0)

Simetrie sub panou... Fașă din par
tida Știința București—Voința 

București

La Torun s-a disputat duminică 
meciul internațional de juniori Po
lonia—România. întîlnirea s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 (1—0) în 
favoarea sportivilor români. Auto
rul golului: Lupulescu.

GALAȚI (coresp, „Scînteii"). — Pe 
o vreme rece, în (ața a peste 6 000 
de spectatori, Siderurgistul a întrecut 
cu 2—0 (1—0), pe Dynamo Dresda 
(R. D. Germană). Au înscris Stătescu 
în minutul 29 și Voinea în minutul 
79.

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — întîl
nirea internațională de fotbal dintre 
echipele C.S.M.S. și Wisla Cracovia 
(R. P. Polonă) s-a încheiat cu scorni 
de 2—1 în favoarea gazdelor. Au în
scris : Stoicescu (minutul 73), Rusi- 
neck (minutul 81) și Viorel Popescu 
(minutul 86).

ERFURT. Echipa Steaua Bucu
rești, aflată în turneu în R. D. Ger
mană, a jucat duminică la Erfurt 
cu formația locală S.C. Turbine. 
Meciul s-a terminat la egalitate : 
1—1.

1
1
1
1
1

2 
1 
x 
X 
X 
X
2
X

Rezultate din categoria B
SERIA I : Metalul București— 

Oțelul Galați 5—1 ; C.F.R. Paș
cani—Metalul Tîrgoviște 3—0 ; 
Poiana Cîmpina—Dinamo Victoria 
5-1 ;
Bacău
Neamț—Știința
Progresul București—Flacăra Mo
roni 5—0 ; Constructorul Brăila— 
Unirea Rîmnicu Vîlcea 1—0.

C.F.R.
3—0 ;

Roșiori—Dinamo 
Ceahlăul Piatra 
București 0—0 ;

C.S.M. Sibiu— 
Arieșul—C.F.R. 

metan Mediaș—

SERIA a Il-a :
Clujeana 1—1 ; 
Arad 2—0 ; Gaz
A.S.A. Tg. Mureș 0—2 ; Recolta Că
rei—Industria sîrmei Cîmpia Turzii
2— 0 ; Jiul Petrila—C.S.M. Reșița
3— 1 ; Vagonul Arad—Minerul Lu- 
peni 1—0 ; A.S. Cugir—Minerul 
Baia Mare 1—0.

Ö

In portul Constanța

Instantanee 
feroviare

(Urmare din pag. I)

Răbdarea călătorilor este pusă la 
grea încercare și la restaurantul gă
rii Ploiești. Pe peroanele gării Plo- 
iești-șud nu se găsesc nici telefoane, 
nici ceas.

O problemă care continuă să nu 
fie privită peste tot cu interesul cu
venit este aceea a asigurării mijloa
celor de transport între gări și cen
trul orașelor. De multe ori, la Sucea
va, autobuzele I.G.O. nu sosesc la 
orele fixate, iar în foarte multe ca
zuri nu sînt nici pe departe suficiente 
în raport cu numărul de pasageri. O 
altă necesitate a călătorilor își aș
teaptă aici rezolvarea : înființarea u- 
nei stații de taxiuri.

Nici la Arad, Craiova, Bacău, că
lătorii n-au la dispoziție mijloace de 
transport suficiente. Orarele acestor 
mijloace nu sînt corelate, mai ales 
seara, cu mersul trenurilor ; la lași, 
legătura de tramvai pe traseul Co- 
pou—Socola—Gară a rămas, pe cît 
se pare, un proiect uitat.

A
■/ ■ :

■ Din cele cîteva notații se vede că 
mai sînț destule de făcut pentru ca 
unele gări să asigure condiții opti
me de deservire călătorilor. Apropie
rea iernii face și mai acută lip
sa acestor condiții. Este nevoie ca 
direcțiile regionale C.F.R. și Ministe
rul Transporturilor și Telecomunicați
ilor să urmărească finisarea lucrărilor 
începute în diferite stații. Cît priveș
te alte capitole ale deservirii, în care 
aceste foruri continuă să rămînă de
bitoare, șe impun, de asemenea, mă
suri.

șului. Na, na pot concepe ca lntr-an 
local nou, elegant, să se mențină 
obiceiurile și proasta deservire din 
fostele birturi Întunecoase și ne- 

. igienice, nu pot ii de acord ca auto
buzele să circule fără orar, nici dacă 
se invocă mersul... diligentelor. în 
fond, exigențele nu pot rămîne la 
nivelul zilei de ieri, ci se acordă cu 
condițiile de azi, se inspiră din po
sibilitățile de mîine.

Industria, peisajul urbanistic, con
fortul, noile instituții de cultură în
scriu orașele de provincie în cir
cuitul vital al întregii țări. Cu alte 
cuvinte, înapoierea, stagnarea, cau
zele obiective ale provincialismului 
au dispărut. De ce să accept atunci, 
pe ici-pe colo, menținerea unor 
mentalități, comodități, neglijențe 
provinciale ?

— Pe care le mai întîlnești, a- 
neori, și la Suceava, la Pitești și în 
alte orașe — l-am completat.

...Trebuie să recunosc că opi
niile profesorului nu mi se par de
loc niște „pretenții''.

Controlul de calitate 
produce 
rebuturi ?

(Urmare din pag. I-a)

însemnări 
de pieton

(Urmare din pag. I-a)

Era o dimineață friguroasă. Am 
intrat într-un lacto-bar și am cerut 
un ceai. „Nu servim nimic cald, mi 
s-a răspuns. S-a terminat butelia“. 
După 'cițiva pași mi-a ieșit în cale 
o cofetărie mare și elegantă. „A- 
veți butelie ?" „N-avem".

Sau, un alt amănunt. Ca pieton 
am parcurs numeroase străzi, Ei 
bine. îri afară de un mic perimetru 
central, m-a surprins peste tot pra
ful. Străzile sînt pavate, trotuarele 
— asfaltate, dar praful învinge. In 
sfîrșit. orașul e destul de mare, pie
tonul e obligat adeseori să devină 
pasager. M-am oprit într-o stație de 
autobuz și am așteptat. Abia după 
jumătate de ceas un localnic bine
voitor mi-a explicat că între 13.30 
și 14.30 toate autobuzele se duc la 
garaj pentru alimentare. Nu ți se 
pare ciudat ?

— Ba da dar.,.
— Știu, vei spune că sînt lucruri 

mărunte, probabil întîmplătoare, că 
sînt pretențios. Nu-i adevărat. Sini, 
din păcate, trăsăturile unei menta
lități rămase în urma realităților. 
Știi ce mi-a spus un prieten local
nic ? „Bine, dragă, dar pretențios 
mai ești I în definitiv, acest lacto- 
bar nici nu exista în urmă cu cîțiva 
ani. autobuzele nici ele nu prea 
erau, iar cil privește praful, ce să 
mai vorbim.. Dacă ai fi văzut ce 
ulițe desfundate a moștenit Ba
căul !"

Acum înțelegi ce mă supără? Nu 
amănuntele mat mull sau mai. pu
țin intimplătoare ci această menta
litate. pe care o bănuiesc acceptată 
în mod tacit și de gospodarii ora

Am avut prilejul să constatăm 
veridicitatea celor spuse de șeful 
controlului de calitate de la me
canică grea. Nu neapărat la repe
rele motoretei, ci la atelierul pen
tru furci de biciclete. La o masă 
se purta o vie discuție. Ce se în- 
tîmplase ? Controlorul Mihail Filip 
refuza să aplice ștampila „C.T.C.“ 
pe un lot de furci. Pe bună drep
tate. Acestea prezentau asperități, 
lustruiri neuniforme, pori. în po
fida defectelor evidente, maistrul 
Gheorghe Dobrescu, pînă nu de 
mult chiar el unul dintre cei mai 
exigenți controlori din întreprin
dere, își susținea „argumentele“. 
L-am întrebat dacă furcile, în- 
tr-adevăr, merită să pătrundă mai 
departe pe fluxul producției. Abia 
a îngînat :

— Pe ziua de azi, la nimic nu 
s-a dat drumul !

Dar . cui va folosi dacă furcile 
trec la finisaj și sînt apoi respinse 
la montaj, după ce s-au cheltuit 
bani și muncă ? Nu se cunosc con
secințele ? Procentul rebuturilor 
la prelucrări mecanice, de pildă, a 
sporit în nouă luni de la 1,5 la 
sută la 3,54 la sută. Depășirea cu 
numai doi lei a cheltuielilor* pen
tru remedieri tehnice în termenul 
de garanție, din cauza defecțiuni
lor survenite la motoretele aflate 
în exploatare, a diminuat benefi
ciul întreprinderii cu cîteva zeci 
de mii de lei.

— Ar fi' inexact să spunem că 
în întreprindere nu se întocmesc 
planuri de măsuri privind ridica
rea calității — intervine în discu
ții Constantin Udroiu, controlor de 
calitate. Practic, însă, prea puține 
se aplică. Deseori, se pierde chiar 
și ce-am reușit să cîștigăm.

Cum adică se pierde un bun cîș- 
tigat ? Pentru argumentare, ni se 
înmînează un dosar cu derogări. 
Curioase cazuri ! Dintre ele spi
cuim: la operația de profilare a 
jenții de motoretă se înregistrau 
dese refuzuri din partea controlu
lui de calitate. Serviciul tehnologic, 
în loc să găsească cea mai bună 
soluție de execuție a jenților, a 
socotit că-i mai nimerit să suprime 
din planul de operații șablonul de 
profil, care bara lucrul de proastă 
calitate.. Un alt exemplu. în secția 
mecanică grea există o arhivă cu 
registre în care sînt cuprinse note
le interne întocmite de controlul 
tehnic al secției. Zilnic, sînt con
semnate observațiile controlorilor

asupra fluxului de fabricație. A ți
nut conducerea secției seama de 
ele? Nicidecum. într-una dintre 
notele interne se arăta: „înaintăm 
(conducerii întreprinderii — n.r.) 
copiile de pe sesizările făcute cu 
cîteva luni în urmă privitor la de
fecțiunile constatate de către con
trolori pe fluxul de fabricație. Ma
joritatea problemelor ridicate, și-n 
special cele de care depinde buna 
calitate, au rămas nerezolvate. Con
siderăm că așa nu vom reuși să 
progresăm în privința calității. Nu 
facem altceva decît, zi de zi, să se
sizăm, iar piesele se fabrică tot ca 
mai înainte, cu abateri de la do
cumentația tehnică“. Conducerea 
tehnico-administrativă a uzinei, în 
loc să intervină prompt pentru a 
înlătura deficiențele, a lăsat ca lu
crurile să se desfășoare mai depar
te de la sine.

într-o consfătuire de producție, 
muncitorii din secția mecanică' 
grea au cerut ca serviciul tehnolo
gic să organizeze o demonstrație 
tehnică privind execuția saboților 
de frînă. Aceasta, deoarece docu
mentația de fabricație era necores
punzătoare. Printr-o dispoziție, 
conducerea întreprinderii a stabilit 
ca demonstrația respectivă să fie 
efectuată neîntîrziat (dar a omis 
să precizeze și cine s-o facă). S-au 
prevăzut, în schimb, sancțiuni (?!). 
Aceasta se întîmpla la 21 iulie 1965. 
Care era situația la 21 octombrie ? 
Ne-am adresat tov. ing. Constantin 
Sofronescu, directorul tehnic al 
uzinei, care semnase dispoziția.

— Omologarea saboților de frî
nă s-a realizat de mult timp. Pu
tem chiar verifica.

A urmat o scurtă discuție telefo
nică. Jocul de umbre și culori de 
pe fața interlocutorului arăta însă 
cît se poate de bine ce efecte avu
sese avertismentul de sancționare. 
Totul a rămas ca mai înainte: ni
meni nu s-a ocupat de îmbunătăți
rea vechii documentații, iar cît pri
vește demonstrația tehnică, aceas
ta nu s-a ținut nici pînă astăzi.

După cum se vede, conducerea 
uzinei se limitează la a da dispo
ziții,. în dreapta și în stînga, fără 
a se interesa apoi și de 
felul în care ele se realizează. Ea 
nu a urmărit îndeaproape îndepli
nirea operativă, în cele mai bune 
condiții, a măsurilor luate, nu a an
trenat cadrele cele mai pricepute la 
rezolvarea problemelor tehnice ivi
te în procesul de producție. Conclu
dentă este, în acest sens, următoa
rea apreciere din darea de sea
mă prezentată într-o recentă adu
nare generală a organizației de 
partid din secția montaj-motorete: 
„Conducerea uzinei vine în secții 
doar spre sfîrșitul lunii și cere să 
se realizeze cît mai multe motorete, 
dar nu se îngrijește niciodată, cu 
toate că promite mereu, să ia și 
măsurile corespunzătoare“.

Din cele relatate se desprinde că 
în uzină și-a făcut .loc. automulțu- 
mirea — fapt cu. totul nejustificat, 
dacă avem în vedere că rezultatele 
dobîndite anul acesta în domeniul 
calității produselor sînt categoric 
sub posibilitățile ei reale. Indiscu
tabil, îndeplinirea cantitativă a 
planului constituie o sarcină im
portantă. Dar, așa cum se constată, 
conducerile unor secții și factorii 
de răspundere din întreprindere 
neglijează latura calitativă a pro
ducției, tărăgănează aplicarea unor 
măsuri tehnice și organizatorice 
care să permită îmbunătățirea per
formanțelor motoretelor, nu țin 
seama de sugestiile controlorilor 
tehnici de calitate. Comitetul de 
partid al uzinei a sesizat unele ne
ajunsuri ale activității de produc
ție, dar s-a limitat numai să le 
constate, nu a cerut conducerii 
uzinei să le lichideze în mod ho- 
tărît, nu a urmărit eficacitatea mă
surilor tehnice și organizatorice 
stabilite în plan.

Este necesar ca conducerea uzinei 
să analizeze cu exigență actualele 
prevederi tehnologice și documen
tații tehnice care stau la baza fa
bricației motoretelor, să urgenteze 
omologarea unor repere și suban- 
samble, să stimuleze inițiativa co
lectivului pentru a ridica pe o 
treaptă mai înaltă calitatea produ
selor, prestigiul „mărcii“ fabricii.



PROBLEMA RHODESIANÄ
PENTRU A „REGLEMENTA REZONABIL

Un colț românesc în nordul Europei... La Copenhaga 
s-a deschis zilele trecute un birou al O.N.T. „Carpați"

PREMIERUL BRITANIC A PLECAT LA SALISBURY ? MAGINI DIN VIATA
! NTERNATIONALÀ

LONDRA 24 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, a părăsit duminică Londra 
plecînd pe calea aerului la Salis
bury în Rhodesia de sud unde ur
mează să ducă „tratative dificile“ 
cu primul ministru rhodesian Ian 
Smith, pentru a-1 determina să re
nunțe la intențiile de a proclama 
unilateral independența acestui te
ritoriu. Cu o oră și ceva înainte de 
plecare, Wilson a fost primit la pa
latul Buckingham de regină pe care 
a informat-o despre problemele pe 
care le va aborda în întrevederea 
cu primul ministru rhodesian. Pe 
aeroportul din Londra el a decla
rat ziariștilor că va face „tot ce va 
fi posibil pentru a ajunge la o re
glementare rezonabilă“ a acestei 
probleme. Referindu-se la propu
nerea rhodesiană privind un tratat 
de garantare a respectării consti
tuției din 1961 în schimbul renun
țării la declararea independenței

unilaterale, Wilson a spus că 
examina această propunere foarte 
atent“.

Nemulțumiri în rândurile 
statelor africane

ACCRA 24 (Agerpres). — Hotă- 
rîrea premierului britanic, Harold g 
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ASTĂZI

Consiliu ministerial
al Pieței comune 
în absența Franței

Astăzi, luni, precum și in ziua 
următoare, ia Bruxelles se Întru
nește Consiliul ministerial al Pie
ței comune. Agențiile de presă 
anunță că reprezentanții țărilor 
membre se vor intilni in lipsa ce
lui francez. După cum se știe, in 
urma nerezolvării cererilor sale cu 
privire la finanțarea politicii 
agrare comune, Franța este absen
tă, cu începere de la 1 iulie, de la 
activitatea organismelor C.E.E.

Wilson, de a face o vizită 
bury, a format 
delegaților la c 
înalt a O.U.A.
France Presse, care citează cercuri 
din apropierea conferinței, țările 
africane, membre ale Common- 
wealthului, sînt deosebit de nemul
țumite, și misiunea lui Wilson este 
considerată de șefii de state ai 
O.U.A. ca o tentativă 
mis cu guvernul lui 
Această misiune nu 
după părerea lor, un 
definitiv al Marii Britanii dat 
Rhodesiei cu privire la consecințele 
pe care le-ar avea pentru aceasta 
o declarație unilaterală de indepen
dență, ci un demers în vederea 
acordării independenței pe baza 
constituției din anul 1961. Criticile 
cele mai vehemente au fost formu
late de reprezentanții mișcării 
rhodesiene „Zanu". „Noi nu ne vom 
putea asocia niciodată unui acord 
între Wilson și Smith“, a declarat 
un purtător de cuvînt al delegației, 
care a subliniat că „vederile noas
tre sînt împărtășite de țările afri
cane membre ale Commonwealthu- 
lui și de toți membrii O.U.A.“. 
Surse diplomatice din apropierea 
conferinței, afirmă agenția France 
Presse, declară că țările din estul 
Africii, membre ale Common- 
wealthului, consideră că decizia lui 
Wilson le obligă să-și revizuiască 
atitudinea.

Cuvântarea
lui L. I. Brejnev 

la Kiev

de compro- 
Ian Smith, 

constituie, 
avertisment

I

Agenția Reuter, citind surse 
apropiate organelor comunitare din 
Bruxelles, relatează că Consiliul 
ministerial urmează să discute pro
bleme curente și nu va adopta 
nici o hotărîre în absența Franței. 
Pe ordinea de zi nu figurează, așa 
cum se aștepta, „planul de com
promis“ lansat de ministrul de ex
terne al Belgiei, Spaak, urmărind 
readucerea Franței la masa trata
tivelor. Din aceleași surse se apre
ciază că „planul Spaak“ va face 
totuși obiectul unor discuții între 
miniștrii de externe prezenți, însă 
în afara Consiliului ministerial. 
(„Planul Spaak“ preconizează con
vocarea unui consiliu ministerial în 
noiembrie, fără participarea Co
misiei C.E.E., împotriva căreia se 
pronunță Franța pe motiv că se 
erijează într-un organ suprastatal).

Delegația româna 
primită de conducători 
ai R. P. Chineze

PEKIN 24 (Agerpres). — Pre
ședintele R.P. Chineze, Liu Șao Ți, 
și premierul Consiliului de Stat, 
Ciu En-lai, au primit duminică pe 
membrii delegației române condu
să de Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor 
din Republica Socialistă România, 
care fac o vizită în R.P. Chineză. 
Cu acest prilej, menționează agen
ția China Nouă, a avut loc o con
vorbire cordială și prietenească.

Santo Domingo

ATMOSFERĂ AGITATĂ
Cînd 6 1 O I

cu întrunirile 
fără Franța, 
să determine 

să mintă luni 
Cu greu s-ar

In ziarul „LE MONDE“. Pierre 
Drouin comentează :

„6—1=0", scria deunăzi un ziar 
german, în legătură 
ministeriale europene 
Cei cinci vor încerca 
ca această aritmetică 
și marți la Bruxelles,
putea vedea cum vor reuși ei, în- 
tr-atita de profundă este tulburarea 
pătrunsă în cugete la 30 iunie, re
înnoită la 9 septembrie de generalul 
de Gaulle și apoi miercuri de către 
Couve de Murville.

SANTO DOMINGO. — Referin- 
du-se la atmosfera politică agitată 
din Republica Dominicană, agențiile 
de presă relatează că circulă zvo
nuri despre o nouă 
mentală și demisia <_ 
membri ai Comisiei O.S.A., sosiți în 
capitală, vor proceda, împreună 
președintele comisiei, la < 
privitoare la aplicarea „actului de 
reconciliere". Conducătorii forțelor 
armate, anunță Associated Press, se 
opun modificărilor cerute de repre
zentanții constituționaliști din guver
nul provizoriu. Se relatează că pe 
o șosea a fost găsit cadavrul ciuruit 
de gloanțe al lui J. Haddad, noul gu
vernator al provinciei Valverde.

criză guverna- 0
guvernului. Doi 0
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“• fr 11111 5 rîza “

Sute de mii de locuitori din capitala 
Japoniei s-au perindat pînă acum 
prin fața parlamentului spre a pro
testa împotriva tratatului cu Coreea

sentimente ale populației africane

înainte de sosirea premierului britanic la Salisbury autoritățile rasiste s-au pus în miș
care. Garda teritorială a fost mobilizată spre a „preveni" orice demonstrații care să dea 

glas adevăratelor

caldă Ia◄

//

cînd „expoziția

de masă, 
localități, 
parto la

O unitate din divizia a 173-a aeropurtată a S.U.A. îșl aduna raniții după o recenta bătălie, „undeva" în 
Vietnamul de sud. Despre sentimentele cu care privesc tinerii americani astfel de imagini vorbesc recentele 

demonstrații împotriva agresiunii din Vietnam care au avut loc în numeroase orașe ale S.U.A.

KIEV 24 (Agerpres). — în cadrul 
unei festivități care a avut loc cu 
prilejul acordării medaliei „Steaua 
de aur“ orașului Kiev, pentru con
tribuția adusă de acest oraș la 
zdrobirea cotropitorilor hitleriști în 
cel de-al doilea război mondial, 
a luat cuvîntul L. I. Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. După 
ce a evocat eroismul popoarelor 
sovietice, vorbitorul s-a referii la 
probleme actuale ale construitei 
economice din U.R.S.S. și la efortu
rile îndreptate spre îmbunătățirea 
conducerii economiei și a eficacită
ții producției.

Abondînd unele probleme inter
naționale, vorbitorul a arătat că 
oamenii sovietici cer încetarea 
războiului agresiv al S.U.A. împo
triva poporului vietnamez și că for
țele imperialiste se străduiesc să 
folosească în interesele lor situația 
care s-a creat în Indonezia. „Inrîn- 
durile tuturor prietenilor sinceri ai 
Indoneziei, a spus L. I. Brejnev, nu 
poate să nu stîrnească neliniște 
faptul că în ultimele zile acolo se 
desfășoară o campanie îndreptată 
împotriva organizațiilor de stânga, 
inclusiv împotriva partidului co
munist“. Vorbitorul a arătat că 
„unitatea șl coeziunea tuturor for
țelor sănătoase progresiste cores
pund intereselor vitale ale po
porului indonezian și nădăjdui#,.‘că 
nici reacțiunea Internă nici cea ex
ternă nu vor reuși să abată Indo
nezia de pe calea aleasă de ea, să 
o distragă de da rezolvarea sarcini
lor puse de revoluția Indone- 
ziană".

întrunire festivă 
la 0. N. U.

In satele Columbiei mocnește revol
ta țăranilor. In unele locuri Izbuc
nesc mișcări rovendicatlve 
La Hlnodot, ca șl în alte 
întreaga populația a luat 

demonstrați!

0
de gheață
si» foc

(Urmare din pag. I)

Apa fiartă a gaizerelor înlocuieș
te toate celelalte surse de căldură 

! cunoscute în lume ; pentru un ținut 
fără cărbuni, fără petrol și cu prea 
puțină pădure este o binefacere, o 
compensație a naturii. în oraș ra
diatoarele de calorifer sînt alimen
tate pretutindeni cu apă pompată 
de la gaizere în cisterne mari, izo
terme. La țară, apa fiartă îngăduie 
fermierilor să cultive în sere de 
mare întindere legume și fructe 
care n-ar putea să crească altmin
teri acolo unde vara soarele nu a- 
pune niciodată și îmbracă ținutul 
în lumini strălucitoare, dar nu dă 
destulă căldură.

Se face și puțină agricultură sub 
cerul liber, fiindcă și în omul de 
aici se păstrează înclinarea ances
trală în fața pămînfului : să-l sape 
și să-l semene.

Drumul de la o așezare la alta 
duce mai mult pe apă: cu barca, 
șalupa sau vaporul ; țărmurile sînt 
mai populate decît ținuturile din- 
lăuntrul țării. Există totuși șosele 
și unele modernizate, pentru cerin
țele noi ale automobilului. Pe vre
muri se călătorea călare, pe acele 
animale blînde și mult cunoscute 
în Islanda — 
și astăzi, dar 
tractorul...

poneii. Mal sînt ponei 
la iermă se preferă

Reykjawik, port în sud-vestul 
insulei și capitala țării, este locul 
unde a debarcat primul viking ; de 
atunci se păstrează numele orașu
lui care înseamnă „Golful fumuri
lor". Fără îndoială, pe vremea a- ■ 
ceea, fumegau acolo vulcanii, iar 
gaizerele scoteau aburi.

Azi nu mai sînt în vecinătate 
vulcani care să erupă, iar cel mai 
apropiat gaizer e la 40 de kilome
tri, de unde de altfel se și pom
pează apa pentru încălzirea ora
șului. Am văzut însă lavă adevă
rată, stinsă de mult, o rocă spon
gioasă ca un cocs dur, cenușiu, cu 
vagi nuanțe albastre pătrunzînd 
pînă printre case.

Orașul are peste o sută cincizeci 
de mii de locuitori și adăpostește 
aproape jumătate din populația 
Islandei. E o tendință pe care am 
descoperit-o și în insulele Faeroe ; 
așezările mici sînt părăsite încetul 
cu încetul — viața izolată e grea 
pe un sol aspru; lumea se îndreap
tă spre orașe, ca să supraviețu
iască.

La Reykjawik casele vechi sînt 
construite temeinic, din piatră, care 
se alătură locului, gheței și apei 
spre a întregi peisajul și a contura 
viața Islandei. Parlamentul țării e 
o clădire masivă de piatră ; pri
mul ei parlament, pe cînd nu se 
ridicaseră casele și orașele, a fost 
tot de piatră ; adunările obștei se 
țineau sub cerul liber, la adăpos
tul unui perete stîncos care ampli
fica glasul vorbitorilor, iar aceștia, 
cînd vorbeau, se urcau pe o stîncă 
rostogolită spre a avea înălțime ; 
piatra a fost în Islanda tribună.

A existat așadar aici un parla
ment, încă de la data cînd nu exis
tau orașe, ci doar așezările risi
pite ale emigranților. Faptul are 
explicație, iar semnificația lui se 
întinde pînă asupra zilelor noastre 
Oamenii care au populat insula 
veneau de pe coastele- Norvegiei,

„Situația este
Aden" transmit agențiile 
de presă. Iată rezultatul 
unei „vînâtorl” efectuate 
de trupele engleze : sute 
de arabi în țarcul de 

sfrmă ghimpată

NEW YORK 24 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 24 octombrie, 
în sala de ședințe a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a avut loc o întru
nire festivă organizată cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a O.N.U. 
Secretarul general U Thant a rostit 
o cuvîntare î>n care a evocat anul 
1945, cînd a fost semnată Carta 
Națiunilor Unite. Participanții la 
festivitate au ascultat, în aceeași 
sală, tradiționalul concert prin care 
este marcată Ziua Națiunilor Unite. 
Cu același prilej, președintele ac
tualei sesiuni a Adunării Generale, 
Amintore Fanfani, a adresat un 
mesaj către toți delegații țărilor 
membre, în care s-a referit la prin
cipiile ■ Cartei O.N.U.

Numai eșec financiar?
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într-o navigație dramatică, fiindcă 
nu voiau să îndure asuprirea re
gală și religioasă. Neprimitoarea 
Islandă nu le oferea atunci decît 
libertate. Fiindcă o plăteau așa de 
scump, înțelegeau să și-o apere. 
Parlamentul, adunare a 
împiedica să ia naștere 
care să-și asume puterea în pagu
ba altora. Abuzul, denunțat de pe 
acea vestită tribună de piatră, era 
curmat pe loc și pedepsit cu bru
talitate, așa cum povestesc vechile 
„saga", care sînt mai degrabă 
cronici, istorie autentică, decît le
gende sau basme...

Descendenții unor pionieri așa 
de mîndri și aprigi au acum pe 
pămîntul lor o bază militară, în 
cadrul acelui pact numit al Atlan
ticului de nord. în noaptea cînd 
am sosit acolo și am stat în radă, 
așteptînd dimineața, m-au uluit lu
minile unui aerodrom, lîngă Reyk
jawik, disproporționat de mare pe 
lîngă orașul pașnic. Avioane tur
boreactoare decolau și aterizau, 
fără întrerupere, umplînd cerul 
flăcări, care se suprapuneau 
flăcările vulcanilor din zare. E 
altfel de vulcan baza aceea 
erupție și pe islandezi îi neliniș
tește mai mult decît vulcanii natu
rii, cu care s-au deprins de un mi
leniu. Ei au acceptat de mult 
Oceanul Atlantic de Nord, căruia îi 
aparțin geografic ; nu înțeleg însă 
să accepte o strategie contrarie 
aspirațiilor străvechi de a avea 
libertate deplină. Glasuri de pro
test s-au auzit ; lumea le știe... 
între atîția vulcani e și unul care 
freamătă surd și fumegă.

Ce se întîmplă între timp cu via
ța ? Casele noi au părăsit arhitec
tura nordică și au adoptat, ca mai 
pretutindeni în lume, liniile pris
matice, moderne. Cînd pătrunzi pe 
străzile care au luat naștere de cu- 
rînd și se nasc într-una, la perife
rie, te-ai putea socoti oriunde, dar

obștii, 
clanuri

de 
pe 
un
în

nu la Reykjawik, dacă n-ar fi va
lurile de lavă, rămase pe alocuri, 
poate ca o garanție a autentici
tății solului.

Casele sînt scumpe, mi s-a spus, 
dar islandezii, care sînt austeri cu 
toate nevoile lor, chiar și cu hra
na, cînd e vorba de locuință nu 
fac economie. Interiorul familiei e 
prima lor preocupare, explicabilă 
într-un ținut unde vara, oricît de 
fastuoasă, oferă prea puțin timp 
pentru contemplarea naturii. Casa 
înlocuiește mult timp din an peisa
jul; ea e un adăpost, dar trebuie 
să fie și o evadare.

Pentru a încheia liniile mari șl 
sumare ale explorării, mai am de 
adăugat că Islanda este o țară 
modernă și civilizată ; luptînd cir 
greutăți mai mari decît în altă par
te, oamenii aici se străduiesc, și 
izbutesc, să nu lie în urma altora, 
nici în ce privește tehnica zilelor 
noastre, nici în ce privește cultura.

Izbînda, în mijlocul unei naturi 
negeneroase, se explică numai 
prin muncă. în om este o for
ță uneori ignorată; islandezul 
este dator s-o cunoască și s-o 
folosească. Nefiind brațe de prisos, 
fiecare braț își găsește o întrebuin
țare care să producă un maxi
mum... Bunăoară, cineva trebuie să 
vîndă ziare, fiindcă numai în ca
pitală apar cinci, și toate sînt cău
tate. Le vînd copiii, dimineața, în 

după- 
ghioz- 
proas- 
umplu 
în ca- 

împînzesc

drumul spre școală, sau 
arhiaza cînd vin acasă. Cu 
danele la spinare, cu foile 
păt tipărite sub braț, ei 
străzile, intră în .magazine, 
fenele, în restaurante, 
orașul, în fugă, cu sufletul la gură, 
conștienți că fac o treabă și că îi 
așteaptă alta acasă. E o muncă, 
un sport și o joacă. Și dacă în a- 
cest fel adaugă un ban la bugetùl 
casei, mai important este că eli
berează pe alții, oameni maturi, 
îngăduindu-le să-și folosească

altunde, din plin, forța minții șl a 
brațelor.

La o fermă, lîngă Reykjawik, am 
văzut un copil de șapte ani con- 
ducînd cu îndemînare micul trac
tor casnic, în timp ce membrii cei
lalți ai familiei făceau treburi mai 
grele — fiindcă, într-adevăr, a con
duce o mașină docilă într-o gos
podărie modernă și cu oameni 
care și-au însușit spiritul motoru
lui e socotit o muncă ușoară.

Nu-i o constrîngere, ci o tradiție, 
ca de la 15—16 ani tinerii să-și 
plătească, din munca lor, întreține
rea în familie, chiar dacă nu și-au 
terminat învățătura. Iar învățătura 
este nu doar o tradiție, ci o obli
gație socială.

în această țară nordică unde 
viața înseamnă asprime, pe măsu
ra asprimii solului și oceanului, se 
tipăresc, raportate la numărul de 
locuitori, mai multe cărți decît ori
unde în lume. Poate că în carte 
oamenii caută și ceea ce nu le dă 
natura, dar, oricum, faptul dove
dește setea lor de cultură. Și apoi 
Islanda are literatura ei, și ea a 
dus peste hotare spiritul țării. Lă- 
sînd la o parte secolele din urmă, 
numai secolul nostru a dat cinci 
sau șase nume de scriitori care au 
să rămînă, iar printre ei Halldor 
Kiljan Laxness, cu premiul Nobel 
de acum un deceniu, a obținut pen
tru literatura Islandei recunoaște
rea mondială.

★
Islanda are instituții puține și 

organizate cu maximum de econo
mie. Fiind republică, are un preșe
dinte ; reședința lui e o vilă 
situată pe colinele de lîngă 
Reykjawik. Are un parlament și un 
guvern, foarte redus ca număr... 
Administrația e minimă...

în afară de acestea, care pot fi 
trecătoare, există o instituție defi
nitivă și . supremă : munca pe care 
islandezii o depun fără preget.

Expoziția mondială 
și-a închis porțile

Zilele trecute, 
mondială“ de la New York își în
chidea porțile, se năruiau și ulti
mele iluzii ale organizatorilor ei.

E-adevărat, în răstimpul din 
aprilie 1964 pînă în octombrie 
1965 cît a fost deschisă, expoziția 
a fost vizitată de aproximativ 50 
de milioane de oameni. Investi
țiile făcute de organizatorii ei au 
fost uriașe, iar unele din „atrac
țiile" oferite publicului n-au fost 
lipsite de fantezie. Printre ele se 
numără îngroparea, la o adîncime 
de 17 metri, sub un monument de 
granit, a așa-numitei „Capsule a 
timpurilor" — un cilindru în for
mă de torpilă, cîntărind 213 kilo
grame și conținînd mărturii ale 
civilizației actuale — capsulă me
nită a fi deschisă de descendenții 
de peste cinci milenii ai omului 
de astăzi.

Și cu toate acestea, organiza
torii sînt nemulțumiți. Ziarul 
englez „Times" arăta că „ex
poziția mondială de la New York 
s-a închis înglodată în datori^. 
Zeci de expozanți mai caută încă 
cu înfrigurare cumpărători care 
să achiziționeze pavilioanele și 
instalațiile grele, la un preț nu 
mai mare decît costul degajării 
terenului pe care sînt amplasate".

de la New York

Afluența de vizitatori, apreciată 
cu anticipație la cel puțin 70 de 
milioane, a fost considerabil mai 
mică. Deși în 1965 prețul bilete
lor de intrare a fost majorat, or
ganizatorii n-au putut restitui di- 
feriților creditori decît o mică 
parte a împrumuturilor contrac
tate, corporația respectivă înre- 
gistrînd o pierdere de 17 500 000 
dolari (în loc de profitul scontat 
de 49 milioane dolari). „Motivele 
esențiale ale acestui eșec — ara
tă același ziar — sînt multiple... 
De asemenea, expoziția a coincis 
cu multe probleme dureroase pen
tru New York ca, de pildă, difi
cultățile în transporturile publice, 
unele probleme fiscale, scăderea 
numărului slujbelor și o serie de 
alte dificultăți cronice aflate în 
centrul discuției opiniei publice 
în acea perioadă".

Cu privire la același subiect, zia
rul „New York Times“ adauaă 
că expoziția a prilejuit numere 
se critici, arătîndu-se că ea a fost 
„nesugestivă din punct de vedere 
cultural, mediocră și lipsită 
originalitate".

Așadar, eșecul ei financiar 
se datorează unui simplu joc 
hazardului.
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MOSCOVA. Duminică, delegația 
parlamentară a Republicii Socia
liste România care în drum spre 
patrie s-a aflat timp de două zile la 
Moscova, la‘invitația Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
vizitat Expoziția unională a realiză
rilor economiei naționale. Parla
mentarii români au fost însoțiți de 
G. G. Abramov, adjunct al minis
trului construcțiilor de mașini 
utilaje petroliere și chimice 
U.R.S.S., și de alte persoane 
riale.

Seara, parlamentarii români, 
soțiti de G. G Abramov, au asistat 
la un spectacol la Palatul Congre
selor din Kremlin.

sprijini candidatura lui François 
Mitterrand, din partea stîngii, pen
tru funcția de președinte al repu-1 
blicii.
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PARIS. Congresul Partidului ra
dical a adoptat hotărîrea de a

TIRANA. Cu prilejul Zilei Forțe
lor Armate ale Republicii Socialiste 
România, în seara zilei de 23 oc
tombrie, la Casa Centrală a Arma
tei Populare din Tirana a fost orga
nizată o gală de filme documentare 
despre armata română. Au asistat 
reprezentanți ai Ministerului Apă
rării Naționale și ai Ministerului 
Afacerilor Externe,

BERLIN. La 24 octombrie, la in
vitația guvernului Republicii De
mocrate Germane, a sosit la Ber
lin ministrul afacerilor externe ol 
U.R.S.S., Andrei Gromîko.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii" Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzor!! voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteil


