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Rubrica noastră a urmărit pînă acum cîteva 
laturi ale activității de producție care influen- 
țează într-un fel sau altul valorile productivi- 
tății. Ne oprim azi la „stopul“, rezumat în 
limbaj tehnic Ia inițialele S.D.V. (scule, dispo
zitive, verificatoare). In raport cu valoarea pie
selor la fabricarea cărora contribuie, S.D.V.-w 
rile sînt adeseori ființe minuscule. Ceea ce în
seamnă că nici nu ar putea ți n-ar trebni să 
ridice „probleme". Și totuși...

în orașul Cluj, magaziile de scule, la prima 
vedere par a asigura toate condițiile, pentru ca 
fondul de timp să fie bine folosit Cantitățile 
de S.D.V.-uri existente impresionează prin nu
mărul lor — 120 000 poziții la „Unirea", 5 000 
la Uzina de reparat material rulant — „16 Fe
bruarie". Zilnic la „Tehnofrig" se înscriu în 
fișe circa 50—60 sortimente. Dar, dincoiO de 
aceste cifre globale, fiecare din uzinele men
ționate au serioase lipsuri de scule, chiar din 
cele clasice (burghie, freze, pietre de polizor . 
în lipsa lor oamenii sînt obligati să recurgă la 
improvizații care nu rezolvă decît parțial lu
crurile ; căci confecționarea lor răpește din 
timpul care ar trebui folosit pentru munca 
efectivă la mașină.

Inginerul Gneorghe Pop — sculerul șef al 
Uzinelor „Unirea" ne dă indicații semnifica
tive. Fabrica de scule Rîșnov produce un sor
timent redus.

Din discuție se desprinde o propunere : să 
se studieze de către minister p osibilitatea în
ființării unei fabrici sau secții noi specializată 
pe producția de scule speciale. Restul de scule, 
cele universale, să se fabrice ca și pînă acum 
la Rîșnov. Experiența țărilor avansate în con
fecționarea de SDV-uri arată că o asemenea 
specializare atrage după sine substanțiale a- 
vantaje tehnico-economice.

Tot pe adresa ministerului, pe baza studiu
lui întreprins într-un mare număr de întreprin
deri din țară ridicăm o altă chestiune care 
vizează aprovizionarea. în general, sculele 
standardizate se obțin pe bază de rapartiții și 
contracte. Pentru cele mai puțin solicitate, nu 
se emit repartiții. Se creează astfel un fel ciu
dat de... cooperare. Un du-te, vino, însoțit 
de rugăminți, telefoane, deplasări. Să dăm un 
exemplu : alezoarele cu alezaj conic STAS 
3456/64 se procură în „înțelegere" cu furnizo
rul. Rîșnovul are de onorat contracte și nu-și 
ia obligația să le trimită la termenele cerute 
pentru că nu sînt prevăzute în plan. Uzina 
„16 Februarie" are nevoie anual, pentru cazan- 
gerie, de 10-15 scule speciale. Nefiind cen
tralizate, nu sînt prevăzute în contract. A fă
cut comandă specială la care i s-a răspuns : 
„nu vă putem livra decît minimum 100 bu
căți"., A trebuit să accepte situația, nefireas-

L. POPESCU
GH. GHIDRIGAN

(Continuare in pag. a IV-a)
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întreprinderea Agricolă 
de Stat Medgidia au sosit în 
vara aceasta pentru a ne ajuta 
Ia strînsul recoltei 112 studenți 
(64 băieți și 48 fete) de la Facul
tatea de drept a Universității și 
facultățile Institutului pedagogic 
din București, îndrumați de un 
colectiv de cadre didactice.

Prin grija consiliului de ad
ministrație al I.A.S. s-au luat 
toate măsurile ca tinerii să-și 
poată desfășura munca în cele 
mai bune condiții, asigurîndu-li- 
se cazarea și masa consistentă, 
posibilități de relaxare.

Din prima zi, sub îndrumarea 
cadrelor didactice tinerii au 
pornit cu tot elanul la muncă, 
fiind repartizați in toate sec
toarele care necesitau brațe de 
muncă.

Au lucrat la legatul vițel de

în pag.

Miinile harnice ale decoratoarei Domnica Moft ian desăcirțe’c fru
musețea ceramicei din Marginea

/Continuări in pag. a Il-a)
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vie, la copilitul și legatul vitei 
port-altol, la recoltat și sortat 
piersici, la recoltai ceapa. Nici 
o munci nu li s-a părut prea 
grea: de-a lungul celor 20

studenților
pe adresa

Lecție de istorie 
la muzeul me
morial din co
muna Avram 
Iancu, raionul 

Cîmpeni

> CU CE CĂLĂTORIT!
SPRE LOCUL

. Sui In «tzție si așleptL Tree minutele anul daM »’.tal, pri
vești In zare, doar, doar se va ivi mașina salvatoare. In 
sSrsit. icseste. C« chiu ea vai apuci an loc pe acari. Daci ai 
norocul poți «dunge iniuntru. Din «pate, taxatoarea Indeamnâ 
mereu : .Avansați înainte !•

încerci, dar firi rezultat Doi pasageri stau pe cele doui 
bombeuri ale pantofilor tii. ta «pate mai daci vreo doui 
persoane, ta sting* e geamul, ta dreapta te imping iar cițiva 
inși. $i taxatoarea face mereu apel la bunivoința ei li lori lor: 
_Avansati înainteȘi după ce ajungi la destinație te pri
vești in vitrina unui magazin : arăți jalnic.

.ița ne descrie criteria sa un 
corespondent coiisntar drn Timi
grară care a comit imprudența ti 
fad o plimbare la Sinmortinul 
Sirbesc. Si presupunem ci a fast 
un accident, ci marina a venii 
după +5 de minute, ața ci, să fa
cem o plimbare prin Timișoara cu 
troleibuzele p tramvaiele între
prindem locale de transport.

Mas tatii părerea citona ci-

lători: M. Predesca : „Am 4 km
pini la locul de munci. Acest 
drum ii parcurg zilnic in aproape 
o ori. De ce r Tramcaiele nu 
cin la timp sau se retrag la de
pou — fi daci totufi sosesc nu 
te poți urca, iar daci te urci nu 
mai poți cobori'. E. Stance! și 
P. lașa : „Pini la locul nostru de 
muncă sini cifico kilometri. Am

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

(Ascultam nu de mult o discuție purtată 
de cîțiva tineri care comentau drumul ur

mat în viață de cutare sau cutare fost co- 
Ileg de facultate. Se făceau aprecieri sumare, 

multe dintre ele rezumate la un singur cu- 
vînt: „parvenit".

— Ai văzut ? întreba unul. Cum s-o fi 
învîrtit așa repede ? L-am văzut la televi- 

Iziune luînd un interviu unei somități fran
ceze. Nici nu știa să pronunțe bine întrebă
rile....

— Are pile... explica altul. Prea priceput 
Inu eră nici în facultate, dar avea tupeu, se 

lăuda cu cunoștințe obținute numai din 
. surse pe care nu le avea oricine la înde- 

mînă...
Nu era un dialog obișnuit, schimbul de 

impresii era aparent lipsit de semnificații, 
Ș; aparent răuvoitor. Și totuși...

Există oare un tip de parvenit care, din 
Icînd în cînd, se încadrează unei definiții, 

cunoscută de toată lumea ? („om ajuns, 
înălțat la o treaptă superioară fără a avea 

I merite deosebite și adesea pe căi necin
stite") vz. Dicționar de neologisme — pag. 
524.

I _ _ _ _ _ _

Care sînt resorturile intime ce determină 
adoptarea unei filozofii de viață străină 
principiului societății noastre conform că
ruia fiecare se afirmă după capacități, după 
puterea de muncă ? Uneori se mai desco- 
coperă în posturi de răspundere oameni in

DE MUNCA
renunțat la tramvaie fi mergem 
pe jos, e mai sigui".

De la întreprinderea de trans
port aflăm că intr-adevăr pe li
niile 1, 2 și 6 ar trebui să circule 
90 de tramvaie dar... Și dacă e 
vorba de „dar", e clar, că după 
aceasta urmează scuzele, (nu au
tocritică și nici măsuri i).

Și-apoi de ce simplu cînd se 
poate complicat ? La troleibuze 
a fost introdusă metoda auto- 
taxârii. Aici însă se aplică o me
todă „nouă" față de metodele 
cunoscute de noi. Banii nu sînt 
introduși în aparat de călător, ci 
de șofer. Și dacă se urcă în tro
leibuz 30 de persoane e clar cit 
trebuie să staționeze autovehicu
lul respectiv. Cu asemenea mă
turi e normal ca cetățenii să pre
fere ,.autopasul“ care, se pare, e 
mai operativ. Nu vom da sfaturi 
tovarășilor din conducerea între

prinderii de transport din Ti
mișoara, ci le vom furniza cîteva 
măsuri bune, aplicate la între
prinderea de transport din Cra
iova.

Mai întîi cîteva cifre: coefi
cienții de utilizare a parcului de 
autovehicule au fost depășiți în 
primele 7 luni ale anului cu a- 
proximativ 10 la sută. In aceeași 
perioadă de timp s-au realizat 
economii la prețul de cost în va
loare de 1 600 000 lei, iar numă
rul călătorilor transportați este 
de aproape 30 000 000.

Cum s-a reușit acest lucru ? In 
primul find, printr-o temeinică 
organizare a producției. To-

N. VINȚEANU 
MIRCEA NICOLAE 

GH. NEAGU

(Continuare în pag. a Il-a)

Festivități în memoria 
lui M. Kogălniceanu

ța, iată ce-i carcaterizeazâ pe parveniți, dar 
o străduință șablon care caută avantajele 
propriei ajungeri, acoperind cu încăpățînare 
și consecvență superficialitatea, golurile 
pregătirii lor profesionale, folosind ipocri

Fișe (ne)omenești:
PAR VENITUL

capabili, nepregătiți pentru a face față unei 
munci, care s-au cuibărit acolo printr-un 
îndelungat efort, folosindu-se cu dibăcie de 
indiferența sau comoditatea celor din jur, 
apelînd la un registru larg de mijloace de 
penetrație în zona lor de interes. Străduin

zia, demagogia pînă la a goli de conținut 
orice noțiune.

Există un soi de parvenit care nu se obo
sește să folosească o recuzită proprie pen
tru a se înălța în ochii semenilor ; de cele 
mai multe ori el are la îndemînă faima pă-

rinților, a rudelor mai apropiate sau mai 
depărtate și arată mereu cu degetul spre 
soclul pe care s-au ridicat ei cu trudă și 
efort, revendieîndu-și, prin refracție, aceeași 
stimă, aceleași merite. Și se mai întîmplă ca 
un Cutare să fie repartizat într-un post 
bun pentru că tatăl este o ilustră persona
litate, să i se recunoască talente pe care 
nu le are, dar care amintesc o rudenie ce
lebră.

Nu știu cum se descurcă asemenea par
veniți, dar e cert că la ascensiunea lor, prea 
limpede și prea lineară ca să fie meritată, 
contribuie o serie de indivizi cu un simț 
al obiectivității și al dreptății tocit. Tatăl 
este șef undeva și în școală, copilul simte 
acest lucru ca pe un drept, un profesor 
(dornic și el de parvenire) îi acordă o aten
ție care-i dă certitudinea deosebirilor și 
mai ales siguranța că drumul prin școală va 
fi păzit cu strășnicie de greutăți. Și atunci 
învață, odată cu alfabetul, că munca, efor
tul, seriozitatea, nu sînt demne de el și că 
o simplă aluzie la numele celebru care-i 
este rudă, înseamnă un „sesam, deschide- 
te !" în fața oricărei perspective.

GALINA BADULESCU

(Continuare în pag. « IV-a)

IAȘI. Cel care în 1867 nota: 
„am lucrat 30 de ani pentru 
țara mea și nu este o singură 
reformă, un singur act națio
nal în care să nu figureze nu
mele meu" a împlinit in toam
na aceasta, la 6 septembrie 
150 de ani de la naștere.

La Iași festivitățile ce au 
cinstit memoria lui M. Kogăl
niceanu au fost deschise de 
adunarea ce a avut loc în ziua 
de 6 septembrie 1967 în Casa 
Tineretului din Iași in cadrul 
căreia au fost evocate viața și 
personalitatea marelui om po
litic, istoric, pedagog și publi
cist român. La statuia lui M. 
Kogălniceanu, la mormintul 
său din cimitirul Eternitatea 
s-au depus in semn de omagiu 
jerbe și coroane de flori; lo
calitățile rurale din regiune 
care ii poartă numele au găz

duit adunări festive. In cadrul 
manifestărilor închinate eveni
mentului, Universitatea Al. I. 
Cuza" din Iași organizează o 
sesiune științifică jubiliară. 
Expoziția, amenajată cu acest 
prilej, a întărit cu exponate 
concrete, fotografii și docu
mente comunicările ce vor fi 
expuse.

Școlile de diferite grade și 
facultățile umanistice au întă
rit prin expuneri amintirea 
marelui patriot care, acum, la 
150 de ani de la naștere, cu- 
noscind influența binefăcătoa
re a activității sale asupra ac
tivității urmașilor, caracterul 
ei activ și creator, ar putea 
nota mulțumit faptul că lu
crează încă pentru țara sa.

ION CHIRIAC

Tr. Severin: modernul local al poștei noi
Foto : AGERPRES
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Vedere nocturnă a Librăriei centrale din Iași

IOAN Pentru

producția
Scrisoare de mulțumire

Tovarășe loan Grigo- 
rescuj sînteți ziarist, sce
narist, beletrist, în sfîrșit
— sau mai ales, dacă-mi 
permiteți — reputat re
porter. Iată cîte posibili
tăți de discuție I Și totuși, 
nu pot începe conversația 
cu dv. decît cu întrebări 
despre acea temerară ac
țiune culturală pe care o 
întreprindeți: ați transcris, 
pentru ecran, Enigma Otâ- 
liei. îmi mărturisesc inte
resul, emoția și, de ce n-aș 
recunoaște-o, teama.

— Teama ! Vă asigur că 
rtât eu, cit fi Iulian Mihu, 
ne-am străduit să nu con
tinuăm lanțul de impietăți
— suportat de peliculă — 
zare s-a săvîrșit în repetate 
•înduri cu Caragiale, Sa- 
loveanu, G. M. Zamfires- 
m, Jean Bart, și — mult 
nai puțin *— Rebreanu. De 
iltfel, nu este un film 
teris de Ioan Grigorescu
— ci autorul venerat, ne
contestat, este George Că- 
inescu,

— Distribuția ? E poate 
nai importantă decît ori- 
:înd, indiferent de manie- 
a în oare ați conceput fil- 
nul.

— Desigur, fi tocmai de 
tceea o căutăm cu o deo* 
ebită grijă. Nu este ușor 
ă găsești o Otilte ideală. 
Opiniile In privința inter
pretei posibile rămîn încă 
mpărțite. Dar aici, ulti- 
nul cuvînt cred că tre
buie acordat regizorului.

— De altfel nu «în- 
eți la primul film și ar fi 
□arte interesant de ascul- 
at un scenarist care să 
orbească despre cinema- 
□grafie și nevralgia ei e- 
mțială — dacă ar fi să 
e luăm după multele opl- 
ii — care o constituie 
)cmai scenariul.
— Scenariul șl scenariș

ti / Rolul acestuia din ur
lă este mult exagerat din 
^mărturisite considerente, 
cenaristul este Ubretistul 
oerei — care nu există 
Iră compozitor. Discuția, 
■bucnită dintr-un inutil 
'goliu, este de mult de- 
fyită, anacronică. Nu vi 
r pare ciudat că, avînd o 
teratură de foarte buni 
ilitate, acum, ca și-n is
tria ei, n-avem ^ce- 
irii" ?
— Deci creatorii efee- 
ri — regizorii, actorii — 
■au prea mult har...
— Departe de mine 
ndul acesta. Dimpotrivă, 
isțin — poate pentru u- 
i paradoxal — ci exiști 
ari talente în rîndul ci- 
'aștilor noștri, din neferi- 
te irosite tn hățișul im- 
isibilităților, al unei sul-
întregi de furci caudine 
din care pricini unii 

dează, obosesc, se im- 
că cu gindul de a ri- 
Ine mediocri.
— Nu prea înțeleg cum 
te posibil ca un regizor 
■ talent cum spuneți, a- 
id un scenariu bun —

admirabilii acton pe 
re-i avem — să produc# 
film prost.

Spiritul de creație se 
mține prin manifestarea 
tnari a unor talente, 
tn diversa, variata lor e- 
tlație. Din picate, mai 
mnește uneori o atmos- 
■i funcționireasci, eite- 
ară artei — in jurul u- 
i film se creează atitea 
se probleme, incit nu-i

de mirare să auzi cum șe
ful de producție dă indi
cații regizorale. De aceea, 
scritorii de prestigiu re
nunță la colaborarea cu 
cinematografia cînd ea se 
dovedește atît de anevo
ioasă. Mă gîndesc la ener
gia cheltuită de Titus Po- 
povici, la greutățile întâm
pinate de Eugen Barbu — 
și devine explicabil de ce 
scriitori ca Marin Preda, 
Zaharia Stanca, profund 
influențați — ca de altfel 
toată arta secolului — de 
cinematografie, au ocolit-o. 
Și, am toată admirația față 
de aceia care „au rămas'1 
din dragoste pentru a- 
ceastă splendidă posibi
litate de exprimare ar-

— La urma urmii, ni
meni nu se aștepta ca to
tul să fie de la început 
„roz“. Am avut cîteva «uc- 
cese incontestabile. Există 
toate datele ca ele să nu 
fie singurele. Poate îmi 
spuneți totuși ceva despre 
literatură. Sînt sigură că 
discuția se va „însenina".

— Intr-adevăr, literatura 
noastră se afirmă plenar, 
cu o excepțională diversi
tate de talente și modali
tăți de exprimare. După 
părerea mea, trei sînt con
dițiile indispensabile — 
care vor duce te continuul 
ei progres. Întâi, redștiga- 
rea respectului cititorului 
— prin impunerea cîtorva 
cărți mari — care să nu

i mărînd cîteva talente 
(marcabile. Am ascultat te 

Paris, păreri extrem de elo
gioase la adresa Anei 
Blandiana, Ștefan Bănu- 
lescu, Marin Sorescu, care 
au reușit din primul con
tact cu acest centru de 
cultură, să se impună. A- 
cest fapt e corelat cu suc
cesele muzicii și plasticii 
românești (mai e nevoie 
de amintii că de la Ion 
Gheorghiu la Apostu, toți 
tinerii artiști plastici pre
zentați peste hotare au 
fost primiți cu elogii ?) și 
aș spune chiar, în ciuda 
lipsei dovezilor, dar cer să 
fiu crezut pe cuvînt, cu 
succesele cinematografiei 
noastre. •
• S - Y* ■-

FARMAZONUL 
DIN 

GHEBOIAIA

Cunoscuta scenetă 
irică a lui Alecsan- 
, ce biciue moravu- 
» celor care, plecați 
t satul natal se poar
ta întoarcere anapo- 
(„Farmazonul din 

rlău“) se joacă în 
care duminică în 
3 de cinematograf a 
nunei Gheboaia (cu 
ui schimbat spre 
sumstanță). In rolul 
ilar apare, spre hazul 
ieral, tânărul Nico- 
Leana, absolvent al 

Iii medii, venit să-și 
reacă vacanța în sat. 
» repertoriul invo- 
tarului „comedian* 
im expresii cu to- 

picante ca: „fă",
oaco“, „proasto", a- 
sate fetelor din sat. 
Cetățeni din Ghe- 
lia ! E drept, nu l-ați 
audat pe „farmazo- 

dv., dar de ce 
l trageți puțin de 
chi ?

INE LE VEDE, 
fU LE CREDE...

Iste vorba de cele 
te 6 500 volume a-

GRIGO
RESCU

automobi

lelor

românești

pe adresa studenților
(Vrmon din pag. I)

Noutăți 
pentru 

studenți
La 1 octombrie, odată 

cu începerea noului an u- 
niversitar, studenții vor 
beneficia de noi construc
ții cu caracter social, de 
lărgire a spațiului de în- 
vâțămînt. Astfel, 1188 de 
studenți ai Politehnicii 
bucureștene vor locui tn 
două cămine noi; la Ora
dea va. fi dat.yi folosință 
un cămin cu 328 locuri și 
o cantină la care vor pu

ntea, servi masa 800 stu
denți. La lași, două cămi
ne vor primi 792 studenți, 
iar la Craiova se va inau
gura o modernă cantină 
în care vor lua zilnic 
masa peste 1 500 de stu
denți. Alte construcții cu 
acekiși caracter vor fi ter
minate în trimestrul IV al 
acestui an ; un cămin avîțid 
396 locuri la iași, și-două 
cămine în orășelul studen
țesc timișorean.

Spațiul dte învățământ 
universitar ' ieșean se va 
lărgi anul acesta cu încă 
15 000 m.p. O primă tran
șă de aproape 5000 m.p.,- 
reprezentând clinici, pavi
lioane de spitalizare, săli 
de cursuri fi laboratoare 
pentru Institutul agrono
mic vor fi date în folosin
ță la 1 octombrie, restul 
urmînd să fie gata pînă la 
finele anului. O creștere a 
spațiului de învățămînt 
cunoaște și Institutul agro
nomic din Cluj. La Insti
tutul politehnic din Galați 
se construiește un bazin 
pentru studiul staticii și 
dinamicii navelor în timp 
ce la I.M.F. București, stu
denții vor beneficia de un ' 
nou laborator de chirurgie 
pentru transplant renal.

r

>

Â

nlle Eforie Nord, Eforie Sud *1 
Mamaia.

Munca lor s-a concretizat In 
peste 2 200 zile lucrate și îti- 
tr-un cîștig de 66 000 lei repre
zentând 30 lei pe zi. Dar valoa
rea ei este mult mai mare de 
fapt și aceasta nu se poate cal
cula In lei ; abnegația, entuzias
mul, spiritul de răspundere sînt 
valori de ordinul nestematelor. 
Nu le putem înapoia decît mul
țumirile noastre, Invitația de a 
veni și în anii viitori în număr 
și mal mare, în mai multe serii, 
pentru a ne ajuta în muncă.

rile cit au lucrat In întreprinde
rea noastră și-au dat toată si
lința. ca munca lor să fie de o 
calitate superioară. Au fost 20 
de zile de muncă, cîntec și ve
selia specifică vîrstei lor. Lucră
torii întreprinderii an regretat 
plecarea studenților, la sfîrșitul 
silelor de muncă.

Drept răsplată, în timpul li
ber, duminica, conducerea în
treprinderii noastre i-a invitat 
in excursii pe litoral oferindu-le 
posibilitatea să cunoască stațiu-

In«. TUDOBAN MARIN 
director

peetra 
-*• și

w se ear-
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rtcretar al comitetului de partid

CU CE CĂLĂTORIȚI
SPRE LOCUL DE MUNCA ?

*

parținînd bibliotecii din 
comuna Salcia, regiu
nea Oltenia. Degeaba 
le văd amatorii de lec
tură din comună, fere
cate cu lacătul sub e- 
coperămintul ușilor de 
sticlă. Asemenea lui 
Toma necredinciosul, 
pot afirma că cor crede 
că au bibliotecă numai 
atunci cînd vor acea in 
mina lor volumul do
rit. Dar pentru a „paș
te cunoaște" cete 
6 500 volume este ne
voie de un bibliotecar. 
Deci, atențiune amato
ri, se caută un biblio
tecar în comuna Sal
cia ! De unde se vede 
că vechea zicală nu 
poate fi modificată ast
fel : „cărți să fie, că 
bibliotecar se găsește F*

LA CHEIA 
SE CAUTĂ 
O CHEIE...

Brazi, o cabană sin
guratecă, vîrfurile 
ronii ale munților, norii 
albi și scămoșați, 
rul albastru și înalt... 
Toate acestea ar putea 
intra și într-o carte 
poștală ilustrată. Ar pu
tea, dar nu intră pentru

ma-

ce-

trepnssderi • JEtectropvtere", „7 
Noiembrie", Combinatul de te 
Ifabuța spre e cunoaște exact o- 
rele de intrare și ieșire din 
scAtonb, numărul celor care fo
losesc autobuzele întreprinderii, 
traseele pe care circulă. Pe baza 
acestor informări s-au stabilit 
mașinile necesare diferitelor tra
see, graficele de circulație. Chiar 
în ziua cînd am fost la întreprin
derea de transport se inaugura 
un nou traseu: cartierul „Brazda 
lui Novac" — „Elect roputere". 
Motivul ? în acest cartier s-au 
mutat de cutând în noile blocuri 
un mare număr de muncitori de 
la „Electroputere*. Pentru a a- 
junge la lucru, ei trebuiau să fa
că o transbordase. Aceasta lua 
timp și mai ales producea aglo
merație pe alte linii.

Ne-am propus să fim două zile 
locuitori ai orașului Craiova și 
în tot acest timp am folosit, 
poate mai mult decît normal, au
tobuzele întreprinderii de trans
port. Spre Uzina „Electroputere 
mașinile soseau la cel mult 5 
minute, spre gară la 3 minute, 
spre parc, de asemenea. Am cre
zut că vom întâlni unele neajun
suri privind transportul celor 
cîteva mii de muncitori care lo-

caMc tn Craioca ri lucrează la 
Combinatul de la I^lnifa.

E •inirat, la or» 530 pwfa 
V'aiM • arfiSpimd de

muncitori. Dar, la aceeați oră, 
cu o precizie matematică sosesc 
autobuzele. In 10 minute piața e 
goald- Pentru a se ajunge aici, 
în afara măsurilor amintite mai 
sus, s-a aplicat fi se aplică un 
riguros control. Din oră în oră, 
prin telespicher, se ia legătura 
cu capii de linii, se introduc sau 
sînt retrase mașini, în funcție de

cerințele populației. Intr-un cu- 
vint m intervine operativ atunci 
dnd e nevoie.

Acertea ar fi cîteva din mă- 
șurile aplicate la Craiova, măsuri 
care arigurd călătorilor un trans
port rapid, comod. Să ținem insă 
seama și de faptul că numărul 
loouitorilor craioveni e mult mai 
mare, iar orașul nu are linii de 
troleibuze și nici tramvaie.

Există, deci, și în acest dome
niu experiență bună care me
rită cunoscută și generalizată.

mite spre 
mătoarele

CURIER CETĂȚENESC
j?

• .Tnr-.rp
U tel Hi

TELEGRAMA 
FULGER

fta~

d»
ta

che Angela și~ Nicules- 
cu Anastasia.

SALUTARI 
DIN...

Pe sub mină...

rezolvare ur- 
probleme:

La șezătoare

va repara t 
o va face-r

drumul pînă

Către ccrbern 
păzesc televizorul 
minului cultural 
comuna Richiș, raionul 
Mediaș. Stopf Televi
ziunea înseamnă ceva 
ce se vede la distanță. 
Stop ! Adică se poate 
vedea programul din 
București chiar și la 
Richiș, în sala căminu
lui cultural. Stop ! Cu 
o singură condiție. 
Stop! Să nu se organi
zeze vizionări pe sprin
ceană. Stop ! Și să nu 
se încuie ușa la încă
perea în care se află 
televizorul. Nu'mai în
cheiem însă cu obiș-

care 
că- 
dtn FETELE

ÎN HALATE
ALBE

T rei scrisori sosite 
din Făurei, Brăila și 
Lupeni elogiază mun
ca pasionată a persona
lului medical feminin. 
La rugămintea lor 
transmitem felicitările 
noastre tinerelor docto
rițe Bădulescu Con
stanța, Carmen Gilea, 
Matetovici Gabriela și 
surorftor medicale Ce- 
resnea Maria, Țudora-

Cititorii noștri Adrian 
Vasile și Mișu Avanu, 
plecați în excursie prin 
țară, ne roagă să-i a- 
nunțăm pe această cale 
pe prietenii lor să nu 
se supere că nu vor 
primi obișnuitele „salu
tări" scrise pe cărțile 
poștale ilustrate cu ima
gini din Munții Bucegi 
sau din Bîrlad. Moti
vul : în plină vară, ilus
tratele ce se vînd la ca
banele Padina, Peștera, 
Babele și Scropoasa 
cuprind imagini de iar
nă, iar la Bîrlad nu se 
gdsește decît o singură 
imagine

1. Dacă
la gara Lunca Bradului 
măsoară 200 m și 98 de 
gropi, să se afle cîți 
pietoni sînt stropiți cu 
noroiul băltoacelor 
formate în gropi, știut 
fiind că pe acest drum 
trec camioanele cu ma
teriale pentru construc
ția șoselei naționale din 
vecinătate la care lu
crează „Lotul de dru
muri (sic!) Brașov".

PLECAT 
FĂRĂ 

ADRESĂ

PROBLEME

Un profesor din
Lunca Bradului ne tri-

2. Podul peste Mureș 
de la Lunca Bradului 
aparține Sfatului popu
lar, dar pe el trec și 
camioanele cu bușteni 
ale întreprinderii fores
tiere care prin frecven
ța lor îl deteriorează. 
Știind că nici unul nici 
altul din cei doi părinți 
vitregi ai podului nu se 
interesează de balustra
dele lipsă și distruse, 
de spărturile și găurile 
din partea sa carosa
bilă, să se afle : cînd se.

Mama se numește 
Feraru Augustina, din 
comuna Pufești, raionul 
Adjud, și l-a crescut cu 
dragoste și grijă pe 
Gheorghe Feraru pînă 
cînd acesta a împlinit 
18 ani și a plecat să 
lucreze la întreprinde
rea Construcții Montaj 
din Bulevardul Muncii, 
sectorul 2. Gheorghiță 
însă s-a plictisit de 
muncă și a plecat în 
lume fără să-i scrie 
mamei de 3 luni. O 
mamă își caută fiul. E 
firesc. De ce oare nu 
își caută și fiul mama ?

(Rubrica a fost rea
lizată de AT. TOMA, 
după scrisorile cores
pondenților voluntari: 
Gh. Bozu, Feraru 
Augustina, Aurel Tre- 
bici, Mișu Avanu, A- 
drian Vasile, Avram 
Gh., Ion Marin, Oan- 
cea Aurel, I. Vă- 
deanu).

Miercuri, 16 august, in 
gara Bacău. Ora 10 di
mineața. La Singura casă 
deschisă stau la rînd 
vreo 20 de oameni. Ne
răbdător, întreb, peste 
capul celorlalți, dacă mai 
sînt bilete pentru acce
leratul'de Suceava. Ca
sierul, Vieru Nicolae, fa
ce un semn din care în
țeleg că mai sînt. Dar 
ajungînd în fața ghișeu- 
lui, mi se răspunde re
ce : nu mai sînt bilete.

— In picioare, vă rogi 
Numai pînă la 
Roman I Pri
virea lui trece 
peste mine, 
sivă.

Altul 
rînd

Mă zbat 
zadar. Mă 
inutil i 
loc; uit loc in 
picioare. Am 
delegație, sînt așteptat j 
in interes de serviciu, 
urgent". Nimic! Ca un 
sfinx, casierul Vieru Ni
colae privește în altă 
parte, nu mă aude...

Alerg la șeful gării t 
absent. Absent este și a- 
jutorul său. Nu sînt sin
gur ; cu mine îl mai ca
ută încă 5—-6 inși, dele
gați ctr treburi urgente. 
Impiegatul de serviciu, 
Bălăiță Georgeta, ne ex
pediază fără menaja
mente.

Și totuși a fost posibil. 
Am obținut cu toții bile
tele de care aveam ne
voie. Dar nu de la ghi
șeu. Conspirativ, ni le 
arătăm unul altuia bu
curoși. Primul am fost 
eu. Intervenție prin.., 
responsabilul restauran
tului. Îmi privesc atent 
biletul. Are seria 5456 
supliment 9054, tichet 
5456. Mă felicit în gînd 
că am avut ideea cu res
ponsabilul. Am luat pri
mul bilet. Dar un delegat 
al Ministerului Indus
triei Materialelor de 
Construcții N.B. surîde : 
vă înșelați, al meu e pri
mul. Are seria 5453, su
plimentul : 9051. M-a
costat 20 lei în plus.

— Pe mine m-a costat 
numai 19 lei. Cred că a

greșit la numărătoare, 
glumește tinăra Eugenia 
Groza, din Orașul 
„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“. Apar și alte bile
te. Oamenii comentează 
faptul ca pe o victorie.

Se apropie de mine un 
bătrîn localnic. „Dum
neata n-ai luat bilet ? 
Dă-mi repede să-ți iau, 
te costă 20 de lei; că 
trebuie să-i dau și Iul"...

— Lui Vieru Nicolae? 
•— Nu, ăluilalt, de ală

turi, că

A

Pa~

in 
rog 

„un

MINI
ATURI'

eu cu el lucrez. 
Dar să nu spui, 
că am pățit 
zilele astea, cu 
unii, m-a re
clamat la șef..." 

Mă aplec și 
citesc tăblița 
de lingă gea
mul casei a 
doua. Casier, 
Herlea Nicolae. 
îl privesc. E 

om tînăr. La 
așteaptă

un 
rind, nu mai 
nimeni. Se ridică, închi
de geamul și trece la co
legul său Vieru Nicolae. 
își surid. Peste geam o 
perdea mică se lasă ca 
o cortină.

La înapoiere de la Ro
man, a doua zi, l-am 
căutat pe șeful gării. 
Lipsea. Absentă era și 
impiegata Bălăiță Geor- 
geta. Voiam să le arăt 
că ceea ce nu obținusem 
la ghișeu, realizasem pe 
din dos. Bătrînul inter
mediar se apropie de 
mine zîmbitor ; „Ai ne
voie de bilet la accele
rat ? Dă-mi 
iau, Da’, in

repede să-ți 
picioare".

N. D. CARPEN

-1

P. S. Am primit scri
sori la redacție în oare 
corespondenți voluntari 
ne sesizează că „servi
ciul pe ochi" sau „pe 
ușa din dos", cu micile 
sau marile lui avantaje, 
se practică și in alte 
stații C.F.R,, mai ales pe 
liniile foarte solicitate. 
Motiv pentru care «oli- 
cităm fi noi Ministerului 
Căilor Ferate să ia mă
suri pentru întărirea dis
ciplinei și sancționarea 
corespunzătoare a unor 
astfel de salariați.
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Vara aceasta, poate mai mult ca în alți ani, vacanța șco
lară și-a ieșit din tiparele obișnuitului, cu inițiative alături 
de care organizațiile U.T.C. și-au înscris numele de autori. 
Unele și-au ciștigat dreptul deplin la generalizare. Taberele 
pe specialități, bunăoară, organizate de C.C. al U.T.C. în 
colaborare cu Ministerul Invățămintului și societățile de 
specialitate. Despre debutul lor cititorul a fost informat la 
momentul oportun. Acum, însă, după consumarea celor 
două săptămîni de viață comună, în activități de interes co
mun, ne îndeplinim promisiunea și revenim cu amănunte.

FANTEZIE și COMPETENȚA

Cartea de onoare a vacanței recomandă;

CONCRET despre
290 (x + y + z) = vacanță ideală

Rezolvarea ecuației de 
mai sus am găsit-o un
deva, în nordul țării, a- 
colo unde s-au adunat 
să-și petreacă vacanța 
290 de finaliști ai con
cursului național de ma-

tematică. In program al
gebra a fost la egalitate 
cu sportul, trigonometria 
a făcut bună casă cu 
poezia și rezolvarea pro
blemelor s-a contopit cu 
muzica și dansul.

x = 4 x 14 + 48 4-1

Să însemnăm cu X 
partea așa-zis profesio
nală, această mare necu
noscută care este mate
matica. în tabăra de aci 
X este format din 4 ore 
pe zi în care au fost 
dezlegate o sumedenie 
de probleme (48), s-a or
ganizat o „olimpiadă a 
taberei'1 și a luat ființă 
o gazetă „Hiperbola" a 
cărei secretară de redac
ție a fost Elena Feraru, 
deținătoarea unei men
țiuni la concursul pe 
țară. Băieții și fetele 
și-au schimbat impresii
le, metodele, s-au luat la 
întrecere. Au fost 25 de 
premianți dintre care 
trebuie amintiți: tîrgo- 
vișteanul Cornel Popa, 
severineanul Costică Se- 
vici și bucureșteanul Fă- 
nică Grădinaru, dețină
torii premiului I, la ega
litate de punctaj ma
xim.

Au sosit în ospeție la 
finaliști acad. Caius Ia- 
cob, prof. univ. Gh. Gal-

bură și Gh. Chiș, dr. Ser
giu Rudeanu, care au lă
sat elevilor amintirea u- 
nei întîlniri de neuitat, 
întîlnire de consistentă 
specialitate.

„Hiperbola11 a mai pu
blicat în scurta ei activi
tate probleme originale, 
generalizări și note ma
tematice propuse de cei 
290 de tineri matemati
cieni și desigur că în al 
loilea an de apariție, 
care va fi în 1968, va 
avea experiența anului 
unu și va fi un demn 
vlăstar al „Gazetei ma
tematice11.

Ar fi desigur o eroare 
(nu numai matematică) 
omisiunea numelor celor 
mai talentați rezolvitori 
ai acestui x : Dan Rales- 
cu (cu premiul II națio
nal și unul II internațio
nal — la olimpiada din 
Iugoslavia), Marin Dincă 
(premiul I pe țară pe 
care l-a dus la Titu), 
Mircea Rogalski și Nico- 
lae Manolache.

y - 3 x 273 + 96

• Să se organizeze tabere pe specialități, 
cu caracter permanent, care să ființeze in fie
care vacanță, și care să fie amenajate petri» it 
profilului disciplinei. Fiecare regiune să stu
dieze posibilitatea organizării unor asemenea 
tabere.

• Taberele sâ cuprindă disciplinele : isto
rie, științele naturii, desen etc.

• Să se stabilească criterii de conca 
tru cei care sînt trimiși in taberele pe 
litate : rezultate obținute Ia concursei 
ționale școlare, realizarea unor loc
cercurile pe obiecte, și. fără îndoială, rezulta
tele școlare la disciplinele respective.

• Să Se pună la dispoziția taberelor fon
duri stimulatorii pentru concursurile organi
zate aici.

• Să se transfere taberelor biblioteci de spe
cialitate. să li se asigure laboratoare bine în
zestrate. aparatură de proiecție, aparatulâ 
pentru laboratoare — foto șî autobuze pentru 
excursii.

PROPUNERI:

trajului, cu eroi care au i 
reușit adevărate perfor- ! 
manțe în rapiditate și . 
codași care s-au încurcat i 
in hățișurile pădurii. 
Dar toate semnele și ' 
plicurile care urmau sâ . 
fie descoperite pe traseul 
turistic stabilit făceau 
parte din lumea fizicii 
și a chimiei, cerînd de
monstrarea unei teore
me. recunoașterea unui 
simboL rezolvarea unei 
probleme, care și ea, la 
rindul ei. fusese conce- | 
pută aici. în tabără. A i 
fost ideea lor și, ca a- ■ 
tare, jocul a fost viu și 
pasionant pentru că a- . 
pe‘a la preocupările pe I 
care nu le-au abandonat ' 
r.ki in vacanță. Sau un j 
al: exemplu: tabăra a • 
fost deservită de un di- j 
■M propriu care asigu- I 
ra. destul de rudimentar, i

câiârieL Elevii insă și-au • 
ad_s magneto loaze, vo
iau sâ danseze in fiecare 1

seară, aveau nevoie de 
lumină în laboratorul 
foto și, în general, nu 
suportau să depindă de 
mijloace rudimentare 
cînd, ei, vezi bine, se in
teresează de problemele 
cuceririi spațiului cos
mic. Și atunci, au intrat 
în legătură cu o între
prindere din apropiere,

au împrumutat un grup 
electrogen și și-au reglat 
lumina la intensitatea 
de care au avut nevoie. 
In acest fel, s-a putut lu
cra nu numai în labora
torul foto, ci și în cercul 
de radio, s-a putut folosi 
biblioteca pînă tîrziu și... 
s-a dansat aproape sea
ră de seară.

Concurență la Năsăud

Tabăra de la Năsăud, 
a finaliștilor concursu
rilor de literatură româ
nă. ar putea fi replica, 
necesară, aceleia de la 
Buștenii Văii Prahovei. 
La Bușteni, poeți, proza
tori și critici, la Năsăud, 
istorici literari. Delimita
rea r.u este numai orga
nizatorică, dovadă și lo
cul ales: plaiurile na
tale ale lui Coșbuc și 
Rebreanu — vechea Țară

a Năsăudului, leagăn al 
unor nepieritoare tradi
ții și obiceiuri, cu portul 
neschimbat de secole, cu 
o istorie vie pe care și 
acum o povestesc, ca ni
meni alții, bătrîni sfă- 
toși, purtînd două răz
boaie cicatrizate pe fețe, 

întreg programul tabe
rei s-a întrepătruns cu 
peisajul istoriei acestor 
locuri alese ca sediu de 
tabără pentru iubitorii

literaturii tocmai pen
tru mărturiile apropiate 
și vii. Peste un deal al 
Năsăudului, 140 de elevi 
au coborît în satul lui 
Coșbuc pe aceleași că
rări ca și poetul. I-a în- 
tîmpinat aici casa memo
rial, ospitalitatea ru
delor poetului, tine
rii și bătrînii comunei. 
Un popas Ia moară. Vu
ietul apelor cheamă poe
zia. Și versurile poetu
lui curg ca pîrîul, dezvă
luind sentimente care 
numai în acest loc pot fi 
bine deslușite. Din satul 
lui Coșbuc drumul spre 
Salva coboară pe Valea 
Sălăuței. La Salva, ele
vii au fost întâmpinați de 
tot satul. Sclipeau iile 
înflorate și zadiile, se ri
dicau semețe în vînt pe
nele de păun în pălă
riile flăcăilor. Folclorul 
local s-a dezvăluit în 
toată splendoarea pe o 
scenă improvizată în aer 
liber. „O zi de neuitat”

Trecînd mai departe, 
peste granițele matema
ticii, am însemnat cu y 
activitatea de sport și 
drumeție. S-au organizat 
trei excursii însemnînd 
tot atîtea lecții de istorie.

Pe traseul a aproape 
trei sute de kilometri 
matematicienii au respi
rat aerul tare al înălți
milor și miresmele bra
zilor, au luat pieptiș Car- 
pații și s-au oglin
dit în repezișul pîrîuri- 
lor sprințare, au făcut să 
răsune văzduhul de 
chiuituri și cîntece deloc 
sobre semănînd cu cele

ale unor veritabili dru
meți...

în tabără, febra între
cerilor sportive, la șah 
sau la volei, la tenis de 
masă, la fotbal sau la 
alte discipline sportive a 
adunat laolaltă sportivi 
și suporteri la aproape 
100 de meciuri.

Dintr-o regretabilă o- 
misiune, reporterul nu 
și-a notat performerii a- 
cestor întreceri, dar 
știind că tabăra a fost în 
totalitate terenul unor 
largi activități sportive 
nu-și face prea mari re
proșuri.

2 720 + 214 000 + 18 000 000

împreună cu tinerii 
mei prieteni am hotărit 
să notăm cu Z activita
tea literar-artistică. Frac
ția a apărut datorită 
unei glume matematice, 
care reflectă însă o pro
punere pentru tabăra a- 
nului 1968. Această acti
vitate s-a desfășurat pe 
jumătatea dorinței celor 
290 de elevi. Și, mai ales, 
a fetelor... matematicie- 
ne. Deci, reducînd cu 
doi, aflăm că la cele 
două montaje literar-ar- 
tistice (în care au excelat 
Rodica Bogdan, Dorel 
Livescu, Ionel Costă- 
chescu, Daniela Cordo- 
veanu, Elena Beko, Cris
tian Brăcăcescu) s-au re
citat 1 360 de versuri din 
erotica lui Eminescu și 
Coșbuc și din poezia pa
triotică românească. 
S-au cîntat peste 11000 
de note muzicale și s-au 
relevat aptitudini regi
zorale și actoricești, la 
nivel de cercuri teatrale, 
de cea mai curată auten
ticitate, infirmînd rigidi
tatea și sobrietatea de 
pomină a matematicie
nilor. Mergînd în plinul 
rezolvării ecuației, aflăm 
că in tabără s-au citit

• Profesorii de specialitate să fie selecțio
nați din rindul acelora ai căror elevi au cele 
mai bune rezultate la cursurile școlare.

• Invitațiile pentru oamenii de știință și 
cultură să fie făcute încă în timpul anului 
școlar, pentru a satisface dorința elevilor de a 
avea în mijlocul lor numeroși specialiști care 
să răspundă interesului lor de informare știin
țifică și culturală.

• Durata taberei să fie de trei săptămîni. 
pentru a se realiza un program mai complex 
de activitate.

• Revistele editate în tabere, materialele 
culese sau realizate de elevi să parvină fiecă
rei școli și să fie valorificate în cadrul unor 
simpozioane.

• Să se creeze un cineclub al elevilor, care 
să realizeze un prim film din viața taberelor 
pe specialități.

• Societățile de specialitate să studieze pro
blema creării unui semn distinctiv — insigne, 
de pildă — pe care, stimulativ s-o poarte ma
tematicienii, fizicienii, istoricii...

• Activitățile reușite din tabără să se ini
țieze pe tot parcursul anului în școli.
ALTE PROPUNERI SÎNT AȘTEPTATE

peste 100 000 de file be
letristică.

Iar al treilea factor 
(la sugestia Laurei Chi- 
văran. a Gabriele! Bar
bu, a Elenei Zelghin și a 
Valentinei Olteanu) re
prezintă pașii de dans 
(ideea să transformi se
ratele în pași de dans nu 
poate să vie decît unor 
matematicieni). Deci, în 
ritmurile cele mai varia
te s-au făcut 9 000 000 
de pași de dans însem
nînd poate 360 km de 
14- ș + t (tango + șeic + 
twist ?!!).

N-am calculat cîte e- 
rori s-au strecurat în 
dansul „îndrăgostiți ce
lebri11, nici cîte voturi au 
desemnat cîștigătorul 
concursului de muzică 
ușoară și nici cîte grame 
de grafit au cheltuit cei 
din juriu atunci cînd au 
hotărit soarta concuren- 
ților celor mai talen
tați.

Nu vom trece la cal
cule de probabilitate 
pentru a afla cîte din a- 
mintiri se vor păstra și 
cîte din făgăduieli se 
vor uita. Vom consemna 
numai că matematicienii 
doresc să se reîntîlneas- 
că în fiecare vacanță.

plicticoase, că beneficia
rii au adoptat un aer de 
mici savanți, și încă din- 
tr-aceia opaci la bucu
riile cele mai obișnuite 
ale vieții. Dimpotrivă ! 
Totul a fost făcut fără ' 
ostentație, cu farmecul 
de neegalat al spontanei- 1

tății. Iată o mostră : am 
fost martorii unui con
curs de orientare turisti
că. Un concurs ca toate 
concursurile, cu echipe 
interesate de întrecere și. 
mai ales, de victorie, cu 
dispute aprinse privitoa
re la obiectivitatea arbi

s-a notat, mai târziu, în 
jurnale. în altă zi a fost 
vizitat satul lui Rebrea
nu. L-au întîlnit pe Ion 
și pe Ana, bătrînă azi, 
care și-a amintit de ti
nerețe, de domnișoru Li- 
viu și, stângaci, au răs- 
pîndit slovele numelui 
său în zeci de caiete. Iată 
uri alt izvor al literatu
rii, văzut de aproape. 
Cîte impresii inedite nu 
s-au adăugat în jurnale ! 
Printre oaspeții elevilor 
s-au numărat Augustin 
Z. N. Pop, Dan Simio- 
nescu, Gavril Istrate, 
care au schimbat cu ele
vii opinii literare intere
sante, povestind amă
nunte semnificative și 
emoționante din viața u- 
nor scriitori. Alți oaspeți, 
scriitorii Dumitru Mir
cea, Ion Rahoveanu și 
Vasile Rebreanu au sus
ținut cu elevii un schimb 
de impresii literare, iar 
apoi cei care au citit din 
operele lor n-au fost nu
mai oaspeții, ci și o par
te a elevilor. Acest cena
clu n-a fost singurul. Sub 
conducerea profesorului 
Costin Vintilescu, în 
multe seri s-a citit poe
zie și proză originală iar 
discuțiile înflăcărate au 
uitat de tâmp. O revistă 
a taberei, „Condeie”, a 
publicat — deocamdată 
în tiraj restrîns la un 
singur exemplar — cele 
mai reușite creații origi
nale prezentate la cena
clu. în jurul focurilor de 
tabără distanțele de ani 
și kilometri au fost șter
se de versurile unor 
maeștri ai liricii univer
sale și românești.

Sâ nu uităm folclorul 
și etnografia. Oamenii de 
pe aceste meleaguri au 
mereu pregătită o poe
zie, o strigătură sau o 
poveste frumoasă. Caiete 
întregi au fost umplute 
cu producții populare, 
între elevi și localnici 
s-au stabilit legături ar

tistice. Un spectacol co
mun a fost prezentat în 
noua casă de cultură a 

I orașului. E și aceasta o 
• amintire frumoasă, ca și 

altele nenumărate. Ca și < 
carnavalul care a adus 
pe scenă și în mijlocul - 
elevilor specificul regio-.G 
nai, de prin locurile de 
unde veneau elevii, în 
planul literaturii, firește. 
Chirița s-a întîlnit cu 
eroii lui Caragiale, iar 
personajele poeziilor 
„Spinul”, „Rea de plată”, 
„La moară”, „La oglin
dă” ale lui Coșbuc, au 
apărut în sală îmbrăcate 
în costume locale.

★
începutul a fost făcut. 

El nu poate rămîne o ex
periență de o vară, de o 
vacanță, și nici nu se 
poate accepta ideea unui 
experiment îndelungat. 
Doyă săptămîni în trei 
tabere pe specialitate au 
fost .suficiente pentru a 
certifica idealitatea unor 
asemenea tabere de 
mult propuse, de mult 
dorite. Subscriu la aceas
ta organizatorii, profeso
rii și, mai ales, elevii.

Programul taberelor, 
cu toate imperfecțiunile 
sale, inerente începutu
lui, a satisfăcut. Comu
nitatea intereselor spiri
tuale a găsit cadru de 
manifestare specific. O 
anchetă realizată în ta
bere, ne-a dezvăluit sa
tisfacțiile pe care le au 
elevii pasionați de stu
diul diferitelor discipli
ne, de a fi reuniți, ca și 
sportivii, în tabere nu
mai ale lor: vor duce în 
școli amintiri pe care le j 
vor împărtăși colegilor, 
simțindu-se onorați pen- 
tru prețuirea pasiunilor — 
lor științifice.

Și elevii și organizate- - 
rii, și cei care au condus 
taberele au făcut nu
meroase propuneri pen
tru întregirea primei ex
periențe.

MARIETA VIDRAȘCU
VIOREL BURLACU 

ION RUSU

între noi fizicienii și chimiștii11
Cîntec, dans, sport, 

excursii... Pină aici, nu 
vă puteți da seama ce 
pasiuni s-au întîlnit la 
Păulesca. Dar, cum pa- 
iiunile nu „admit“ să fie 
peglijate, trecute pe un 
plan secundar, fizicienii

și chimiștii le-au impus 
vieții de tabără. Activi
tățile erau raportate la 
ceea ce-i interesa în mod 
deosebit — fizica și chi
mia. Să nu se înțeleagă 
de aici că zilele de ta
bără erau monotone și

ACTIVISTUL U.T.C - INSPECTOR

SAU ÎNDRUMĂTOR COMPETENT ?

Cei doi tineri ingineri cu care 
stau de vorbă într-un birou al 
cunoscutei întreprinderi „Clu- 
jana“, sînt niște interlocutori 
foarte amaioili. O amabilitate 
vizibilă nu numai în politețea 
cu care răspund deselor mele 
întrebări, ci și în dorința de a 
da relații cît mai exacte. Dar 
bunăvoința lor se poticnește în 
cele din urmă, în fața unei în
trebări inofensive la prima ve
dere. Iată întrebarea : „în ce 
mod folosiți cunoștințele dv de 
specialitate în munca de acti
viști ai U.T.C. ?“

Pauză nesigură. Va urma o 
încercare de a evita răspunsul 
adevărat ? Nu, mărturisirea 
care mi se face este la fel de 
deschisă și sinceră. Iată și răs
punsul : „N-am avut senzația că 
e nevoie de cunoștințe de ingi
ner pentru ceea ce am eu de 
făcut. Este suficientă o pregăti
re medie...” (tovarășul IOSIF 
SZEKELY. membru al biroului 
comitetului orășenesc U.T.C.). 
Imediat după aceea, temeinicia 
afirmației iese întrutotul la 
iveală. Tovarășul Szekely n-a 
fost niciodată solicitat decît în 
componența unor colective care 
au analizat cîndva activitatea 
organizațiilor U.T.C. din școli, 
a altor colective care au pregă
tit alegerile de anul trecut, sau 
pentru înmînarea carnetelor ce-

vieții de organizație, ci, în pri
mul rînd, pentru a asigura re
zolvarea competentă a proble
melor sale specifice. Complexi
tatea acestor probleme presu
pune și o abordare corespun
zătoare.

Și totuși paradoxul amintit se 
repetă supărător. Cei mai mulți 
activiști cu care am avut un 
dialog asemănător subliniau ne
cesitatea utilizării unor specia
liști, nu numai în organizarea 
diverselor acțiuni, ci și pentru

U.T.C. decît o muncă măruntă, 
funcționărească într-un fel, 
care le solicită doar eforturi mi
nime.

Explicația aceasta. întruto- 
tul valabilă, se cere totuși, și 
ea, completată. Cel mai bun 
răspuns, care constituie totoda
tă și o cerință calitativă a acti
vității U.T.C. actuale, este acela 
ca activiștii să fie ei înșiși spe
cialiști într-un domeniu sau al
tul a! vieții de organizație. Cu
noștințele lor să nu se limiteze

PLEDOARIE

blemă, căutîndu-se cauzele nea
junsurilor și posibilitățile de a 
le înlătura. Unul cîte unul, in
terlocutorii ajungeau la aceeași 
concluzie : ni se pune din ce în 
ce mai des întrebarea — în ce 
anume ești specialist ? Sau ne-o 
punem noi înșine, ceea ce nu 
e același lucru, fiindcă răspun
sul e și mai dificil. De multe 
ori, în loc de răspuns.' ridicăm 
pur și simplu din umeri.

— Activistul nostru, spunea, 
de pildă, primul secretar al co
mitetului raional al U.T.C., to
varășul VICTOR SURDU, nu 
poate da acum o îndrumare com
petentă unei formații artistice, 
nu poate organiza o întrecere 
sportivă pentru că el este ..pro-

PENTRU SPECIALIZARE
lor mai proaspeți membri ai 
organizației. E și firesc ca, pus 
numai în fața unor asemenea 
situații, concluzia sa să nu fie 
alta.

„Și mi se pare paradoxal lu
crul acesta, adăuga tovarășul 
ZOLTAN KENYEREȘ. deQarece 
cred că, devenind activiști 
U.T.C., tocmai la aceste cunoș
tințe trebuia să se apeleze, să 
fim consultați îndeosebi în pro
bleme legate de specialitatea 
noastră și modul de aplicare a 
lor la viața de organizație”.

Iată, așadar, și un proce§ fi
resc, necesar, profund. Apelul 
frecvent la tinerii specialiști, 
la experiența lor profesională, 
se impune nu numai pentru a 
imprima un anumit prestigiu

consultarea atentă, în probleme 
ale vieții de organizație. „Avem 
nevoie de specialiștii noștri” — 
susțineau vocile într-un cor pe 
mai multe tonuri. Pentru ca, pe 
de altă parte, atunci cînd îi a- 
vem cu adevărat. în comisiile 
de pe lîngă comitetele U.T.C., 
în organele alese, în activul 
nesalariat de la diferite nivele, 
să hu-i folosim pe măsura ca
pacității lor. Se naște astfel pe
ricolul căderii în anonimat a 
unei contribuții care p'Ogt0 ț. 
sursă inepuizabilă dQ exi)ldrar§ 
încercările unorâ Sau altor^ 
dintre tinerii profesori, ingi
neri, cercetători de â ieși dea- 
supra acestui nivel se izbesc dă 
inconvenientul că nici nu li se 
cere din partea multor organe

la cîteva generalități care se 
potrivesc oriunde, ci să pătrun
dă în profunzime în sectorul 
unde își desfășoară activitatea, 
în mod firesc, pentru a ști să 
muncești cu specialiștii, trebuie 
să ai, la rîndul'tău, o pregătire 
corespunzătoare, ca sa știi ce 
anume să ceri altora. Sau, așa 
după cum afirma și tovarășul 
MIHAI BRATU, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bra
șov al U.T.C. :

— Activistul U.T.C. nu are 
dreptul să mimeze &mmite cu
noștințe, să dea numai i&pre- 
siă că le are, ci să le posede 
cu adevărat.

Iar la raionul Hațeg, discuția 
avută cu mai mulți activiști s-a 
oprit îndelung la această pro-

filat“, ca sâ zic așa, pe adunări 
generale și cotizații.

Pornind de aici, părerea una
nimă la care s-a ajuns a fost 
aceea că sarcinile sporite ce au 
fost încredințate organizației 
U.T.C. în domeniul activității 
sportive, precum și complexita
tea înregistrată de întreaga 
viață de organizație în etapa 
actuală, solicită și din partea 
activiștilor o pregătire la ace
lași nivel, o calificare, ca în 
orice profesie. Perioada activiș
tilor „buni la toate” a rămas 
undeva în urmă, altele erau ce
rințele de acum cîțiva ani nu
mai și altele sînt cele de astăzi. 
Competența maximă, aceea pe

care o poate asigura numai în
sușirea unei profesii, este o no
țiune care își cere din ce în ce 
mai imperios acoperirea în ac
tivitatea concretă.

Activistul U.T.C., spunea și 
tovarășul FILIMON ȘERB, se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Hațeg, trebuie să fie 
nu numai un bun cunoscător .al 
muncii U.T.C. în ansamblu, ci 
în același timp, specialistul, în
drumătorul competent, al unei 
ramuri bine stabilite, capabil să 
intervină cu priceperea sa ori
unde în raion. Iar cea mai 
bună dovadă a trecerii unui ac
tivist printr-o comună trebuie 
să fie lanțul de activități care 
rămîne în urma sa.

— De aceea, conchidea tova
rășul Victor Surdu, este foarte 
important ca în viitoarea pro
fesionalizare să se țină seama 
de pasiunile activistului, de 
preferințele și înclinațiile sale. 
In felul acesta, el se va simți 
dator să se perfecționeze fără 
întrerupere, nu dintr-o obligație 
profesională, ci în primul rînd 
din pasiune pentru munca de 
organizație, din dorința de a-și 
îndeplini cît mai bine misiunea 
sa de răspundere.

Exigentele crescînde ale reali
tății noastre sînt cele care cer 
acest lucru. Cer ca în orice pri
lej în care va fi nevoit să-și 
decline profesia, lucrătorul or
ganizației de tineret să poată 
răspunde cu un sentiment de j
incontestabilă satisfacție : „Da, 
sînt specialist”. Specialist în
tr-un domeniu sau altul al 
muncii politico-educative în rîn- 
du.1 tinerilor.

D. MATALA

J
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PYGMALION

CUVINTE

AÎIRĂ • UMOR • SATIRĂ M UMOR • SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ

Venii primăvara ți înfloriră 
arborii. Și îți arătară lumii 
marea lor frumusețe:

pe plan 
munci făcute < 

pare că acesta

vorbește

TRAGICUl

(Urmare din pag. I)

Umor

de-a

lungul

anilor

CAPITOLUL xxm 4de AL MIRODAN

trandafirul petalele albe
fi roții,

E LeCJI
Pentru Horațiu trebuia un actor mal înalt, iar pentru Scipio, 

tăios la față. L-ar ft putut juca pe Othelo, dar nu era brunet.
Și, cînd, In sfirșit, ceru rolul lui Mefisto, regizorul îi spuse 

că n-are coame.

Nimeni nu ftia oe anume soulpta. In atelierul de la jubsolul 
unei vile veniseră aproape toți prietenii săi, dar nu le dădu nici o 
explicație. Opera trăia In el fi In piatra pe care-o cioplea fiind 
ou spatele, astfel oă, intorcindu-se, fu surprins el însuți de crea
tura oare începu să tremure fi să-l îmbrățișeze cu mîinile ei por
nite din genunchi.

Și, oa odinioară Pygmalion, strigă: „O, tei, mare e puterea 
voastră".

Și strigi fi ea ceva, ți-l înghiți.

piaoA

PICTfl©INlA^y!L
dar și ghimptl; 
cactusul frunzele mari, 

albii de
Auri, dar ți ghimpii, săgeți în 
aer;
fMmul florile mărunta, 

bune da 
dar fi ghimpii, ace 

lungi ți vineții, 
producătoare do

tetania.

• Interesantă meJocta U— Dar parcă aeeataA 
cu jerk-ul lui Sanjy Divier— ila ecm 1 rsce : 
My Iove is...

• Măi, băieți, eu tot nu pncep. 
bătut elvețienii cu 7—1 ?

Fiecare arbor, ți arbuti tyl 
avea mijlooul de apărare ți 
numai de apărare fitndcd ni- 
oiodatâ un ralotm nu t-a re- 
petit din locul tiu tprt cela
lalt de-alâtvri.

Plnd otnd li te didurt pi
cioare.

Și te tăiard unii pe alții.

obiectelor cunoscute sub numele ds

• Ajb

da

• Mona ? Lui-te ptguba*. Xn m «a* ea b 
unul ca tine...

Nu mai vreau să fiu
SURDO MUT!

Medicii — specia
liști adunați de la cinci 
clinici — mă consultă 
de cinci ore. Îmi pun 
zeci de întrebări. Cum 
a început boala ? Care 
sînt antecedentele P 
Dacă mai am pe cineva 
în familie care a sufe
rit de aceeași boală P 
Medicilor nu le-am pu
tut răspunde la ultima 
întrebare. Scriu aici, 
negru pe alb, că mala
dia este molipsitoare. 
S-a extins și asupra 
neveste-mi, și asupra 
fetiței, și asupra veci
nilor și mă tem că s-a 
extins și în cartierele 
Șulea, Drumul Taberei.

Și asta dintr-o noap
te — „noaptea de pe 
urmă" — pentru că 
nopți din astea au mai 
fost, dar am rezistat 
ca un erou. Noaptea 
de pe urmă a început 
așa...

Vecinii mei — (mă 
tem să-mi dau adresa) 
sînt oameni de viață. 
Petrec ca la., carte. A- 
dică organizează totul 
științific. Și-au electri
ficat. curtea, și-au pre
lungit cablul de la pi-

cup pînă afară, în 
curte, au instalat un 
difuzor de mare... pu
tere. Mă rog, organiza
re nu glumă. Mai greu 
a fost cu cumpărarea 
plăcilor. Vecinii mei, 
v-am spus, știu să pe
treacă. Or, muzica este, 
orice ați zice, „mama 
petrecerii". Cinci zile 
au cotrăbăit toate ma
gazinele de sport și

că nu-ți suflă în nas și 
te duc.

Să revin însă la 
noaptea de pe urmă. 
Era ora două diminea
ța și difuzorul împrăș
tia pentru tot cartierul 
melodia „M-am furat 
să nu beau țuică". (Ce 
bine ar fi fost, dar ve
cinii mei nu s-au oprit). 
Pîlnia difuzorului era 
proiectată direct pe fe-

foileton
muzică și au cumpărat 
1001 de plăci cu melo
dii de petrecere (de ti
pul „Lumeee, lumeee") 
spre a le ajunge 1001 de 
nopți. Petrecerile încep 
la orele 20—21 și se 
termină cînd dă Dum
nezeu. Nu mint. Sîm- 
bătă spre duminică, 
cînd doborîți de bău
tură, cad oamenii sub 
mese. Duminică spre 
luni, la ora 6 diminea
ța, cînd trebuie să 
meargă la servici. Nu 
știu unde lucrează, dar 
tovarășe portar, fii atent

restrele balconului meu. 
In cea de-a 100-a noap
te de veghe (mi-am pus 
și vată în urechi, mi-am 
vîrît și capul în pernă, 
mi-am blocat și gea
murile, am băut și eu 
pînă la ore tîrzii încît 
era să devin alcoolic — 
dar n-am putut să as
tup gura acelui difu
zor) am telefonat și 
responsabilului de bloc, 
și responsabilului de 
stradă și miliției. Toți 
mi-au închis telefonul, 
și au spus că sînt ne-

ilustrate

C. PRIESCU

Proverbe

(Urmare din pag. 1)

Trăiește pe... picior mare

l-a ieșit... părul prin căciulă

Desene de AL. CLENCIU.

bun, că-i deranjez din 
somn la acea oră. Lor 
ce le pasă, stau in alte 
blocuri. Am ieșit a- 
tunci pe balcon și am 
strigat în gura mare : 
„opriți odată difuzorul 
ăla blestemat!" Am 
auzit de la celelalte 
balcoane, în aceeași cli
pă, alte zece voci. Par
că era un cor antic. A 
fost ceasul fatal. Che
fliii m-au asaltat și pe 
mine și pe ceilalți cu 
pietre, sticle și 1001 — 
le place cifra asta și 
gata — de înjurături. 
Așa am rămas surdo
mut și medicii nu pot 
să-mi găsească leacuL

P.S. Dacă miliția, 
responsabilul de stradă 
și sfatul popular al ra
ionului „N. Bălcescu" 
vor să mă ajute, îmi 
dau, cu orice risc, a- 
dresa; Șoseaua Giur
giului, blocul B — 
blocul din fața imobi
lelor de pe strada Mă- 
gurei.

Șl-apot sentimentul prinde rădăcini, par
venitul risipește cu generozitate o faimă 
care nu-i aparține, dar niciodată dezintere
sat Se adapă din ea pentru a obține un 
post bun, o primă, o călătorie de studii în 
străinătate etc. Și pe fiecare treaptă, îl aș
teaptă o mină întinsă, căci un parvenit care 
să se zbată singur pentru a parveni, să se 
poată descurca fără ajutorul binevoitor al 
altora, nu mai e parvenit. Am auzit un tînăr 
$cuzîndu-și un act reprobabil de huliga
nism în fața tovarășilor de muncă, astfel;

„Tatăl meu este vechi membru de 
partid, ilegalist, îl cunoaște toată uzina ca 
pe un om serios și muncitor...." Și mulți au 
înclinat să-l ierte, gîndindu-se la adevărul 
unei vechi zicale : sîngele apă nu se face. 
Dar totuși uneori se face, și întreaga zes
tre morală a tatălui poate să devină, la fiu, 
o apă de ploaie binefăcătoare care-i spală 
păcatele. Fiul aspiră spre o aureolă morală 
pe care, de fapt, o contrazice prin întreaga 
sa comportare, dar ce importanță are, dacă 
cei din jur îi acordă credit pe garanția ta- 
tfkn?!

Există ierburi care sufocă și usucă grf- 
nde sau florile : oamenii îi compară adesea 
pe parveni ți cu buruienile care sug seva al
tor plante, înălțîndu-se mîndre peste ele, 
urfte și inestetice, supărătoare prin semeție 
și inutilitate.

încurajat, parvenitul prinde aripi; totul 
se obține ușor, n-ai 
nevoie de eforturi 
pentru a-ți asigura 
un trai liniștit, cînd 
„sursa*' de faimă 
părintească se ter
mină, în virtutea 
inerției, știe să ac
ționeze și singur. 
Uneori 
tare și-i asurzește 
dorința să pătrundă dincolo de cuvintele 
lui alunecoase, alteori își face autocritica 
cu un ales obiectivism, modestie țintind 
clar spre coarda sensibilă a celor din jur. 
Și, se știe, doar începutul e greu...

Dar cum să deosebești la început, un tf- 
năr dornic să realizeze ceva în viață prin 
propriile puteri, prin seriozitate și integri
tate, de unul care-și pregătește ascensiunea 
cu o spoială de cunoștințe, dar cu un bagaj 
greu de ipocrizie, cinism și instabilitate 
principială ? Cînd dă primele roade sămîn- 
ța parvenitismului ?

Despre un parvenit nimeni nu va putea 
afirma că are doar acest unic defect; tot
deauna el va cumula încă unele trăsături 
complementare, ca o răsfrîngeie a domi
nantei în întreg caracterul.

Un tînăr inginer îmi spunea că ascen
dența sa profesională rapidă și încununată 
de succese era bănuită de carierism și une
ori binevoitorii îi reproșau tendința spre 
parvenitism. Făcuse cîteva inovații la care 
lucrase nopți în șir, muncitorii din uzină îl 
vedeau uneori rămînînd acolo două schim
buri la rînd, urmărind încordat rezultatul 
indicațiilor sale. Cîțiva colegi zîmbeau :

— Intr-un an își cumpără mașină, a lua
t-o pe drumul cel bun, a știut să speculeze 
momentul....

N-am înțeles niciodată din ce rezerve de

toți cei care ar avea

înțelepciune își permit unii oameni să 
facă judecăți definitive asupra celorlalți. Și 
dacă ați observat, un calificativ favorabil, 
excepțional nu este atît de indubitabil ca 
imul răuvoitor, într-o laudă se ascund tot
deauna rezerve pe cînd o critică pare o 
idee emisă în urma unei analize fără 
echivoc.

Inginerul de care spuneam, era de alt
fel, un om prietenos care se bucura de suc
cesul tovarășilor de muncă ca de al său 
propriu, îi ajuta cu plăcere cu un sfat sau 
chiar intervenind în desfășurarea lucrărilor 
lor. Nimic din comportarea lui nu susținea 
opinia conform căreia ar fi fost un parve
nit ; pasiunea cu care muncea era sinceră. 
Se gîndea, intr-adevăr, ciim va întrebuința 
banii care i se cuveneau pe inovații dar 
era un gînd ca oricare altul, o bucurie pen
tru împlinirea unor visuri profesionale, o 
satisfacție pentru realizarea unei bunăstări 
dorite.

Există o anumită categorie do oameni 
care își ia dreptul să clasifice pe unul sau 
altul în categoria parveniților : nerealizații. 
Cei care așteaptă să le pice de undeva 
norocul, care nu găseso de cuviință să sa 
străduiască pentru nimic, care urmăresc 
drumul ascendent al altora bănuind în spa
tele realizării lor nu pasiunea pentru mun
că (pentru că ceea ce-ți lipsește ție refuzi 
să crezi că există la alții) ci interese mes
chine, aspirația spre o situație mai bună, 
parvenitismul, cu alte cuvinte.

Cred că parveni
tul nu poate fi con
fundat cu cel care 
se ridică prin pro
priile puten, cel care 
muncește cu tragere 
de inimă înțelegînd 
corelația dintre 
realizarea lui pe 
plan profesional și 

material. Rodul 
cu pasiune (mi 

i este cuvîntul
unei 
se 
care-1 desparte pe parvenit de ceilalți) este 
concretizat în bani și nu e nimic nefiresc în 
această echivalare. Dar banii pot fi, de 
multe ori scop final, pot fi himera după 
care aleargă unii ocolind cu grijă străduința 
creatoare, acumulările cinstite și temeinice, 
folosind calea bătătorită a parvenitului. 
Căci, oricît ar fi de ingenios un aspirant 
la această trăsătură de caracter, recuzita lui 
este ușor de identificat, parvenitismul trans
pare, mai devreme sau mai tîrziu, într-o at
mosferă care-1 refuză, care nu-i este 
propice.

Spuneam la început că un om pe care 
îl caracterizăm pe drept ca parvenit include 
în modul lui de comportare o serie de ati
tudini care cresc, ca mușchiul pe coaja tare 
a idealurilor sale de ajungere. El se con
fecționează, sau cine știe, deseori și cei 
din jur îl ajută prin indiferență sau încu
rajare din aparențe, din șabloane, din sen
timente care, în mod ciudat, conduc spre 
aceleași țeluri. Un parvenit nu va fi nicio
dată modest (decît pentru a crea impresie), 
nu va da semne de exigență cu sine însuși 
sau cu alții, nu va rezista unei discuții în 
contradictoriu cu un superior în funcție, nu 
va îndrăzni să admire altceva decît admiră 
toată lumea etc. etc.

• Tradiționala com
petiție de box, Dina- 
moviada, începe luni 
11 septembrie în ora
șul maghiar Szomba- 
thely, cu participarea 
echipelor Dinamo Mos
cova, Dynamo Berlin, 
Dinamo București, 
Gwardia Varșovia, 
Spartak Sofia, Ruda 
Hvezda Praga și Do- 
zsa Budapesta. Echipa 
bucureșteană va avea 
următoarea componen
ță : Davidescu, Nico- 
lau, Nedelcea, Bădoi, 
Antonio, Ghiță, Co
vaci, Olteanu și Ale- 
xe. Dinamoviștii bucu- 
reșteni nu prezintă 
boxer la cat. semi
grea. deoarece Monea 
este 
vor avea 
de 11, 12, 
tembrie.

suferind. Galele 
loc în zilele 
13 și 15 sep-

Programul concursului
Pronosport nr. 36

ETAPA DIN 10 SEPTEMBRIE 1967

Pentru această etapă pronosticurile au 
fost acordate de maestrul emerit al spor
tului Ion Voinescu.

I 
II 

III
IV

V
VI 

VII 
VIII

IX
X

XI 
XII

XIII

„U“ Craiova—Progresul 1
„U“ Cluj—Rapid x 1
Dinamo București—Dinamo Bacău

1
1
1
1
1
x î 

_____ „_ , __ ,_______  X * 
A.S. Cugir—Politehnica Timișoara

1 2
C.S.M. Reșița—Vagonul 1
C.F.R. Cluj—Industria sîrmeî C. T.

1
Olimpia Oradea—Metalul Hunedoara

1

Petrolul—U.T.A.
Steaua—Steagul roșu
Jiul—Farul
A.S.A. Tg. Mureș—F.C. Argeșul 
Chimia Suceava—C.S.M. Iași 
Metrom Brașov—Siderurgistul

Turneul de box 
al armatelor prietene

Înaintea
FINALELOR...

Printre scule, dispozitive, 
verificatoare

că să-și creeze stocuri supra- 
normative, să blocheze fonduri, și 
spații oare puteau fi productive.

Nu ar fi oare mai firesc să se 
asigure centralizarea tuturor scu
lelor și D.G.A.D. să ceară din 
timp tuturor întreprinderilor ne
cesarul pe trimestru, să le cumu
leze — să ceară uzinei furnizoare 
să Ie asigure la vreme, prin con
tract ? Ar fi un impuls care ar 
dinamiza pozitiv curba producti
vității muncii.

Privind modul de aprovizionare 
cu S.D.V., tovarășul Mihai Iuliu 
— șeful magaziei centralizate de 
la „Tehnofrig" ne-a prezentat o 
altă.anomalie.

— Trimestrial, cu multă vreme 
înainte ca să intre în fabricație 
un produs, uzina întocmește ne
cesarul de scule, încheie contra
cte etc. Pe parcurs însă planul 
suferă modificări. Unele scule nu 
mai sînt necesare dar trebuie să 
fie stocate pentru că... au fost 
comandate. Așa se face că există 
în prezent un stoc supranorma- 
tiv de tarozi, freze biconice, co
nice (nici o altă uzină nu le cere) 
în vreme ce uzina duce lipsă de 
freze deget pentru canale etc. 
Nu ne îndoim că modificările ci

frelor de plan au o motivare

temeinică, dar odată cu ele tre
buie asigurate și toate condițiile 
pentru realizarea lor. Principiul 
„fiecare se descurcă cum poate" 
nu-și are o fundamentare logică. 
Și este cazul să fie înțeles bine 
acest lucru.

Interlocutorii noștri (Andrei 
Halmaghi — directorul Uzinei 
„16 Februarie", Mihai Iuliu și 
Alexandru Zagoni „Tehnofrig", 
Alexandru Balogh, Ganga Vasile 
și inginerii Petru Popteanu, 
Gheorghe Pop „Unirea") au făcut 
unele sugestii care să permită 
aprovizionarea ritmică și cu chel
tuieli reduse a S.D.V.-urilor. 
Reținem, S.D.V.-urile să se ridice 
direct de la uzina furnizoare, 
fără a mai trece prin bazele in
termediare.

Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini ar trebui să a- 
corde o mai mare atenție modu
lui cum se proiectează S.D.V.- 
urile, dacă numărul lor este în 
concordanță cu cerințele uzine
lor. Un studiu făcut la „Tehno
frig" arată că în 1966 nu au 
fost mișcate din loc 954 de pozi
ții (340 au fost deja scoase din 
evidență) pentru oare s-a consu
mat timp, material, energie elec
trică. Cine, deci, aprobă și, mai 
ales, cine suportă acest joc de-a

„trebuie, nu trebuie noi să le 
facem" ?

La fel de importantă este 
asigurarea magaziilor centrali
zate cu cadre calificate. Excep- 
tînd Uzina „16 Februarie-*, în 
celelalte, calificarea lucrătorilor ce 
deservesc magaziile e socotită 
un lucru minor. Dacă un tînăr 
n-a reușit să-și realizeze planul 
sau a fost indisciplinat a fost 
mutat la magazie. La „Unirea", 
din 9 distribuitori de scule 5 au 
categoria a IlI-a, la „Tehnofrig" 
3 nu sînt calificați. încadrarea cu 
personal bine pregătit reclamă 
revizuirea salarizării acestuia. 
Este una din cauzele pentru care 
la „Unirea" s-au schimbat anul 
trecut 25 de oameni. Fluctuația, 
slaba calificare stingheresc în 
bună parte mersul producției.

Raidul întreprins la unele fa
brici clujene ne-a pus în fața a 
numeroase puncte. vulnerabile în 
aprovizionarea, păstrarea și utili
zarea sculelor. Existența acestora 
facilitează strecurarea în timpul 
de lucru al muncitorilor a repe
tate infuzii de spații goale. în 
acest fel, productivitatea suferă. 
Și implicit, cîștigul fiecăruia din
tre ei. De aceea sînt necesare 
măsuri eficiente care să suprime 
asemenea posibilități de fragmen
tare a orelor destinate producției.

2

2
2

• La Subotica au 
început întrecerile tur
neului candidatelor la 
titlul de campioană 
mondială de șah, la 
care iau parte 18 ju
cătoare printre care și 
reprezentantele Ro
mâniei, Alexandra Ni- 
colau și Margareta 
Perevoznic.

© Peste 1 200 de 
sportivi și sportive re- 
prezentind 12 țări, 
participă la tradițio
nala competiție inter
națională Jocurile Me
diteraneene care a în
ceput. la Tunis. Spor
tivi din Maroc, Alge
ria, Tunisia, Libia, Li
ban. Turcia. Grecia, 
Iugoslavia, Italia, Mal
ta, Franța și Spania, 
se vor întrece în de
curs de 10 zile pentru 
cucerirea celor 269 de 
medalii la 13 discipli
ne sportive.

cea de a doua semifinală,în __ .
de joi seara, „bătaie'* multă dar 
din păcate, prea puțin box. In 
ce ne privește, oarecari satis
facții ne-au adus cei trei boxeri 
români care s-au calificat pen
tru finală : Ulucă, Gruescu și 
Silberman. Așadar, astăseară, 
în ultimul asalt al acestui dîrz 
și disputat turneu internațional 
de box, celor trei li se mai a- 
daugă și Chivăr, învingător in 
prima semifinală.

Meciurile cele mai frumoase 
ale serii au fost cele dintre Vic
tor Silberman — Beyer Ulrich 
(R. D. Germană) și Borodulin— 
Ghenadii (U.R.S.S.)-Kazdi Ianoș 
(R. P. Ungară). Boxerul nos
tru, Victor Silberman, a lovit 
mult, variat, cu forță obligin- 
du-l pe antrenorul adversarului 
său să-și abandoneze elevul, 
aflat, in repriza a doua, în vă
dită inferioritate.

Cele mai slabe meciuri le-au 
oferit cuplurile Stumpf Horst 
( România f-Tregubov Valerii 
(U.R.S.S.), Kernel Tomas (R. S. 
Cehoslovacă)-Kim Zang Sa 
(R.P.D. Coreeană) și Simion 
Aurel (România)-A. Saskov 
(U.R.S.S.).

Turnel, in ansamblu, e util, 
interesant, departajează valo
rile și servește lecții bune atit 
sportivilor cit și antrenorilor. 
Finala, credem, ne va oferi po
sibilitatea lărgirii reflecțiilor 
și a constatărilor.

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 

DE NATAȚIE

Campionatele internaționale de 
natație ale țării noastre încep as
tăzi după-amiază de la ora 17, 
în bazinul olimpic de la Dinamo.

La competiție participă record
mani din 10 țări: U.R.S.S., R.D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Au
stria, Ungaria, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Polonia, Iugoslavia și 
România. în cele două zile se 
vor disputa și meciurile amicale 
de polo pe apă România—Bul
garia. Duminică întrecerile încep 
la ora 17.

(Agerpres)
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impunător oratoriu
Fantezie 

și confort
primei lor ucenicii 
sculptând în piatră de 
calcar si lemn de ulm. I

AZI VĂ RECOMANDĂM- UN FILM oare va Intra

săptămîna viitoare pe ecrane

românesc
Forum M artoi In

terpretative, Festi
valul enescian repre
zintă prilejul unal 
ample dimensionări 
a creației contempo
rane românești.

Remarcabile forțe 
artistice se întrec zi 
de zi pentru a ne o- 
feri în tălmăciri săr
bătorești reprezen
tative lucrări ale re
pertoriului nostru 
simfonic, vocal sim
fonic și instrumental. 
Din acest punct de 
vedere, unul din ma
rile momente din a- 
genda de opusuri ro
mânești ale Festiva
lului a fost readuce
rea după 2 decenii a 
unei lucrări, în fon
dul de aur al litera
turii muzicale ro*, 
mânești : Oratoriul 
bizantin de Crăciun 
de Paul Constanti
nescu.

Oricare dintre ju
decățile de valoare 
pe care le-au emis 
în ultimii ani croni
carii în legătură cu 
creația Iul Pi Coh- 
stantlnescu au fost 
desigur deficitare a- 
tîta timp cît nu au 
ascultat oratoriile —* 
componentă esenția
lă a creației compo
zitorului.

Vigoarea șl bogă
ția cîntului lui Paul 
Constantinescu, oft* 
ginalitatea țesăturii 
sale orchestrale, ex
cepționalul său meș
teșug componistic 
sînt cuprinse la cel

mai înalt nivel în pa
ginile oratoriului, pe 
drept cuvînt socotite 
de Ilarion Coeișiu 
drept o magistrală 
replică contempora
nă la marile modele 
vocal-simfonice ale 
Renașterii europene.

Inspirîndu-se din 
datările cultice or
todoxe, pornind de la 
Izvoare melodice de 
o seculară tradiție, 
Râul Constantinescu 
a compus o impună
toare frescă «onoră, 
de o adîncă rezonan
ță dramatică, umană.

Dincolo de simbo
lurile cUltice ale des
fășurării acțiunii, în 
paginile oratoriului 
pulsează inima unui 
compozitor care vor
bește cu pasiune 
oamenilor despre 
viată și bucurie.

Capodoperă a cre
ației religioase ro
mânești* oratoriul — 
(remarcabil, de altfel, 
analizat de Vasile 
Tomescu în recenta 
monografie închinată 
iui Paul Constanti- 
neSCU) este construit 
din trei părți: pro
logul *,Buna vestire" 
— „Nașterea" și 
„Magii" constituind 
încheierea dipticului 
oratorial debutat CU 
„Patimile Domnu
lui".

dperă de adîrtcă o- 
riginalltate, rezultan
ta unei remarcabile 
sinteze între mijloa
cele artei contempo
rane și cîntecul

popular românesc, o- 
ratoriile lui Paul 
Constantinescu reali
zează în istoria mu
zicii vocal-simfonice 
românești saltul cali
tativ visat de com
pozitorii români ai 
veacului trecut.

Paginile corale pe 
cuvintele „De fru
musețea fecioriei ta
le", cvartetul vocal 
din „Nașterea", into
națiile de colind cu 
care încep „Magii", 
recitativele evanghe
listului, corul păsto
rilor, corul „O, Iroa- 
de împărate", iată 
doar cîteva din mo
mentele de inegala
bilă expresivitate ar
tistică care ni s-au 
părut cu totul deose
bită în această reau
diere.

Colectivul simfonic 
al Filarmonicii bucu- 
reștene condus de 
MlrCeâ Basatab, bu- 
curîndu-se de con- 
cursul corului exce
lent pregătit de diri
jorul D. D. Botez 
ne-au dăruit orato
riul în parametrii de 
6 elevată autentici
tate stilistică.

O contribuție deo
sebită au avut-o gru
pul de soliști — ex
celenți dotați pentru 
genul oratorial : E- 
milia Petrescu. Mar
tha Kessler, Valen
tin Teodorlan, Helge 
Bdmches.

In orașul Baia Mare 
se apropie de sfîrșit 
construcția celui mai 
modern cinematogral 
din regiunea Maramu
reș, după proiectul 
tânărului arhitect Vio
rel Neagu. Cinemato
graful va fi dotat cu 
ecran panoramic, iar 
sala, cu o capacitate 
de 800 locuri, va asi
gura condiții optime 
de vizionare spectato
rilor : sonorizare ste
reofonică. ventilație 
etc. Prevăzut cu gar
derobă. bar si sală de 
expoziție de pictură, 
grafică și fotografii, 
clădirea cinematogra
fului se remarcă prin 
confort și fantezie ar
hitectonică.

Scrisoare 
din tabără

Peste 300 de elevi 
din regiunea Oltenia 
și-au dat întâlnire la 
Halînga — lîngă Tur- 
nu Severin — într-o 
tabără de odihnă. E- 
chipe de elevi denu
mite — după zonele 
de unde provin — 
Dolj, Mehedinți, Du
nărea, Jiu. Ror.ianați 
și Gorj își dispută în
tâietatea în discipline 
sportive. Programul 
mal cuprinde activi
tăți artistice și dis
tractive, drumeții, dis
cuții metodice, schim
buri de experiență etc.

i
i
i
i
i
i

Ucenicesc 
împreună

Premiere 
ale cine- 
amatorilor

I
I

raderea

De an an și jumă
tate la școala generală 
Coșereni, raionul Ur- 
ziceni. fii&țează un 
cerc de artă plastică. 
Peste 40 de lucrări 
formează deja obiec
tul expoziției școlii.

Cineamatorii din ca
drul cineclubului „Vii
torul"-Oradea au avut 
anul acesta pe șantier 
mai multe filme. Ei 
au hotărît ca cele mal 
bune să fie prezenta
te, într-o gală, pe 
data de 13 septembrie 
a. c. Printre acestea 
se numără „Ceasul u- 
zinei", „Da și NU pen
tru constructori". „Fi
le din jurnalul unui 
șantier", „Praștia", 
„Povestea unei note". 
Realizatorii : Valentin 
Buzlea, Bela Salzber- 
ger, Doina ” ’
lescti, Tiszai Coioman 
și Gille Szombati-Otto.

Stănciu-

I
I

I
I

Fata 
moartă

letul ctt ?t basmu
lui iul Perrault pen
tru care Ceatkov- 
tkt a tcrU mutica, 
reprezentația

într-o montare 
luxuriantă, tn ega
lă măsură proprie 
spectacolului com
plet care este ba-

Spectacol de

RADULESCU
Ileana Iliescu 

Văzută de NEAGU

1OSIF SA VA

balet
„Frumoasa din Pă
durea adormită" a 
fost primită căldu
ros de public.

In spectacolul 
bucureștean trebuie 
subliniată in primul 
tind prezență Ilenei 
Iliescu desfășurin- 
du-și splendid ro
lul. Cristina Hamei 
și-a invesmîntat cu 
discreție și candoa
re atit de poeticul 
personaj al zinei Li
liacului. Nu putem 
trece peste citarea 
selectivă a soliștilor 
fără a-l releva pe 
fantasticul Dan Moi- 
Se, un fel de Valeri 
Brumei al baletului, 
strălucitoare apari
ție episodică în ro
lul Păsării albastre, 
și a consemna mo
desta apariție a 
Martei Hertzog in 
rolul „Briliantului". •

Dirijorul Cornel 
Trăilescu a sus
ținut cu Seriozita
te spectacolul. Or
chestra a materiali
zat intenții judici
oase, probînd preci
zie ritmică, și into- 
națională.

Unele dintre ele Că. 1 
„Flori dascălului meu", 
„Copilul si florile", 
„De la pămînt la ste
le", „Cap de bour", 
„Stema partidului" 
etc., au fost expuse la 
Urziceni șl București 
cu prilejul „Zilei Pio
nierilor" si „Ziua în
vățătorului", bucu- 
rîndu-se de succes.

Animatorul acestui 
cerc este profesorul 
de limba română, 
Petre Jucu. care, îm
preună cu cîtiva en
tuziaști elevi (Jipescu 
Petre, clasa a Vî-a, 
Mănailă Puiu, clasa a 
Vll-a, Dumitru Ion. 
clasa a VIi-a, Radu
lescu Stan, clasa a 
Vllt-a) au pus bazele

Nou drum 
turistic

Pe ruta Mogoșu-Va- 
lea Stînii, din cadrul 
întreprinderii fores
tiere Mîneciu, a fost 
terminat de curînd un 
nou drum turistic și 
auto-forestier. Acesta 
are lungimea de 7 km 
și servește la trans
portul masei lemnoa
se exploatate din trei 
parchete aflate în a- 
ceasță zonă pentru 
producția anului vii
tor. Pentru amatorii 
de turism facem men
țiunea că de-a lungul 
său se găsesc peisaje 
de o frumusețe deose
bită.

M. ȘTEFANESCU

I
I
I

L

în colecția „Ro
mane de ieri șl de 
azi“ a apărut o carte 
puțin cunoscută al că
rei titlu induce în e- 
roare asupra conținu
tului. Fata moartă de 
Ioan Missir e un jur
nal de front, un jurnal 
plecînd de la fapte au
tentice. Ioan Missir a 
participat la primul 
război mondial ca ofi
țer și cartea sa e ro
dul amintirii cumpli
tei campanii la care a 
luat parte.

Cartea e un docu
ment vibrant al zilelor 
celui de-al doilea răz
boi mondial, 
pasionantă.

o lectură

EXAMENE DE ADMITERE/]
întreprinderea de hoteluri și restaurante, 

din cadrul Oficiului Național de Turism al 
Republicii Socialiste România recrutează tineri 
In vederea calificării în meseriile de bucătar și 
cofetar.

Se primesc candidați și din mediul rural în 
vîrstă de 15—18 ani, absolvenți ai școlii gene
rale de 7—8 ani.

Durata școlarizării este de 3 ani.
Examenul de admitere va avea loc in pe

rioada 20—30 septembrie a.c. la școlile profe
sionale comerciale de alimentație publică din 
orașele București str. Viilor nr. 38, Constanța 
și Brașov, care constă din :

— probă scrisă și orală la limba română și 
matematică.

Pe durata școlarizării, elevii vor fi salarizați ca ucenici, 
înscrierile se primesc la sediile :
— I.H.R. Ambasador din București bd. Grai. Magheru 10.

— I.H.R. Lido din București bd. Grai Magheru 5
— I.H.R. Athene Palace din București str. Episcopiei 1—3
— I.H.R. București din București Calea Victoriei 56
— I.H.R. Sibiu din Sibiu Piața Unirii nr. 4
— I.H.R. Sinaia din Sinaia str. Furnica nr. 1

I.H.R. Eforie din stațiunea Eforie Nord str. Brizei 6
— T.A.P. Carpați Brașov din Brașov str. Republicii 62.
Informații suplimentare se primesc prin Biroul Personal al în

treprinderilor menționate mai sus.

I.H.R.

*dsnmiu
$

J. WMsermann I
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..—.cazul 
maurizius

Cazul 
Maurizius

eroa- 
Omul 
vina, 
sînt 
mai

Cazul Maurizius, apă
rută în 1928, a devenit 
în timp scurt o carte 
de faimă mondială 
fiind tradusă în nenu
mărate limbi. Pe scurt, 
un necunoscut e con
damnat printr-o 
re judiciară, 
nu-și recunoaște 
deși aparențele 
împotriva lui, și
ales fiindcă justiția, 
prin procurorul ei, a 
făcut o demonstrație 
riguroasă a vinei. Cu 
toate acestea... Și în 
această situație cineva 
se apucă să depene de 
la capăt firele întâm
plărilor, cineva care 
crede în nevinovăția 
părăsitului, Maurizius. 
Romanul ia un aspect 
detectivistic. Justiția 
trebuie pusă în fața 
propriei sale erori I

Ceea ce la început 
ar părea o ecrani
zare a piesei lui 
SutO Andras, „Nun
tă la castel", jucată 
în urmă cu dțiva 
ani pe scena Teatru
lui de Comedie, e 
de fapt un scenariu 
original în care 
doar personajele au 
aceleași nume cu 
cele ale piesei.

Comedia satirică 
regizată de Gheor-

ghe Turcu „Castela
nii", este o șarjă vi
rulentă la adresa 
impostorilor.

Conflictul, inspi
rat din lumea satu
lui contemporan, ex
celează într-un co
mic de replică și si
tuație. într-un. nou 
cuplu se reîntîlnesc 
Marcel Anghelescu 
și Tudorel Popa, 
actori care au jucat

și în primul film al 
regizorului Gh. Tur- 

comedia „O 
intîmplare" 

acum 10realizată 
ani.

Din 
mai fac . 
Radu Beligan, Golea 
Răutu și Ștefan Ta- 
palagă.

Și cum aproape 
in nici un film care 
se respectă nu lip-

distribuție 
parte și

sește o poveste de 
dragoste, nici „Cas
telanii" nu uită pre
zentarea unei idile: 
aici el și ea răs
pund la numele de 
Ștefan și Măriuca. 
Interpreții rolurilor: 
o actriță binecu
noscută cinefililor 
noștri, Ilinca Tomo- 
roveanu, și un de
butant, Traian Stă- 
nescu.

VARIETĂȚI PE GLOB
mici cai din lume

dnd ta urm» cu dolspreieoe ani fermierul argentinian Juț 
llo Falabella țl-a anunțat prietenii că are de gind •» se ocu
pe de obținerea unei rase de oai foarte miol, aceștia au zîm- 
bit Ironic. Falabella însă nu glumea : anul trecut a obținut 
prima generație de oai ultra-pltiol, cei mal miol din lume. 
Cătații aceștia măsoară 40 de centimetri înălțime *1 au • 
greutate de 20—22 kilograme.

Desigur, asemenea oai nu au valoare_ ______ ___ ___ __________ de tracțiune. In 
schimb el’ oonetituie excelenți „prieteni" de joacă pentru co- 
©ii. De pe acum fermierul argentinian • asaltat de cereripil. Do pe aonm fermierul argentinian 
pentru livrarea de eal pitici.

• Amatori 
da 
aventură

eioletă înzestrată 
cu două aripi pli
ante. nu preamări, 
si cu două accele
ratoare reactive.

CE 
UNDE» cumpăra

CINEMA. RADIO. TELEVIZIUNE

lâULlt
FILME DE ANIMAȚIE 

rulează la Union (orele 18), 
PESCARUL DIN LOUISIANA 

rulează la Doina (orele 11.30;
13.45 ; 16 : 18,30 : 20).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN

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

CUM SA FURI UN MILION
rulează la Republica (orele 8 ; 
10,30 ; 13,15 ; 18,45 ; 21,30), Ca* 
pitol (orele 9,15 ; 11,45 : 14,30 ;
17.15 ; 20,15), Feroviar (orele
8 ; 10,30 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ;
21,15), Excelsior (orele 9,15 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20,15), Modern 
(orele 9,30 ; 12,15 i 15,30 ; 48,15 * 
21).

SURCOUP TIGRUL CELOR T 
MĂRI

rulează la Luceafărul (orele 
8 ; 10 ; 12 ; 14 ț 16 ; 18 ț 20.15), 
București (oreîe 9 ; 11; 13 ;
15; 17; 19; 21), Circul de stat 
(orele 11 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

SINGUR PE LUME
rulează la Festival (orele 8,45; 
11,16; 13,30; 16i 18,30; 21).

SA-MI FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA î

rulează la Tomds
11.15 ; 13.45 ; 16 ;
Floreăsca (orele
20.30) .

FIUL COMPANIEI
ZANI

rulează la Lumină (orele 9,15; 
11,30; 13*45; 16; 16*30; 20,45).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ
rulează la Uftion (orele 15,30 j
20.30) , Flacăra (orala 15,30;

(orele 9 *,
18,15 : 20,30)*
15,30 ; 18 ;

DE PARTI-

l<5,*rî> . IO a ÎL, 
CĂUTĂTORII
ARKANSAS 

rulează la 
10,30 î 15,30 ; 
cegi (orele 15,30 
rița (orele 15.30 : 18 : 20,30).

HOȚUL DE PIERSICI 
rulează la Dacia (orele 16.45; 
21 in continuare).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ 
rulează la Buzești (orele 15.30 ; 
18). Aurora (orele 9 ; 11,45).

SPARTACUS (orele 14,45; 18,15).
CĂSĂTORIE 1N STIL ITALIAN 

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

CANALIILE
rulează la Grivița (orele 9 ; 
1146 : 13.30 : 15.30 ; iâ ; 20.30).

UN HECTAR DE CER
rulează la Gloria (orele 9; 
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 16,15 ; 20,30).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează 
18 .15).Cartea le
rtilează
18)4

PRINTRE VULTURI
rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20,30). CotrOceni (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

pantera neagra 
ruleazfl la Arta (orele 15.30 ; 
18 , 20,30). Moșilor (orele
IM»; 1*.

Giulești (orele
18 ; 20.30), Bu-

20,30), Mio-

la Unirea (orele 16

DE LA SAN MICHE-

la Vitan (orele 15.30

ȘAPTE BĂIEȚI 91 O ȘTREN
GĂRITĂ

rulează la Munca (orele 10 ;
15.30 ; 17.45 : 20).

ZODIA FECIOAREI
rulează la Cosmos (orele 15.30 ; 
18 : 20.30).

INSPECTORUL DE NOAPTE 
rulează la Viitorul (orele
15.30 : 18 : 20.30).

SPARTACUS 
(ambele serii) 
rulează la Melodia (orele 9 ; 
12.30; 16.15; 20.15).

COMISARUL X
rulează la Volga (orele 9.30 ; 
11.45 ; 16.30 ; 18,15 ; 20,30). Fla
mura (orele 9 : 11.30 ;
18; 20.30), Lira (orele 
18 ; 20.30).

FRENCH-CANCAN 
rulează la Progresul 
15.30 : 18 : 20.30).

MONEDA ANTICĂ 
rulează la Ferentari
15,30; 18; 20.30)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

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

DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII

rulează la Drumul Sării (ore
le 15).

COMISARUL X (Orele 17,30 ; 20). 
VIATĂ LA CASTEL

rulează la Rahova 
15.30 ! im.

FALSTAFF
rulează la Pacea (orele 
18 : 20.30).

CU BĂRBAȚII E O
POVESTE

rulează la Central (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

15 JQ ; 
15J0;

(orele

(orele

(orele

15,30 ;

ALTA

VULCANUL INTERZIS
rulează la Ferentari (orele 
15.30 ; 18 : 20.30).

UNDE ESTE AL HI-%EA 
REGE ?

rulează la Victoria (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20.45).

StMBATX » SEPTTMBRHB 
PROGRAMUL I

11,15 Parada soliștilor și a 
orchestrelor de muzică ușoară ; 
12,15 Miorița (reluarea emisiunii 
din 7 septembrie) : 14,10 Revista 
literară radio ; 17,10 Memoria
pămlntulul românesc; Dealul 
Soirii ; 17.30 — 8alvatore Ada
mo — compozitor șt interpret ; 
20,50 Din înregistrările Măriei 
Tânase ; 21,05 Teatrul radiofonic 
serial: Ursita, de Bogdan Pe- 
triceicu Hașdeu (Seria a Vl-a) 
Taina clopotelor Mînăstirii 
Neamțului; 23,10 Unda veselă.

PROGRAMUL H
10.30 Teatru scurt: „Șoseaua" 

de Dumitru Solomon; 12,06
Melodii-magazin ; 15,30 Mituri
și legende : „Stelele în folclo
rul românesc ; 16,30 Jurnalul
celui de-al IV-lea Concurs și 
Festival Internațional „George 
Enescu" — 1967 ; 19,03 Soliști de 
muzică ușoară ; 19,45 Scriitori la 
microfon : Dimitrie Stelaru ; 
20,00 Seară de operetă : „Țara 
•urîsulul" de Franz Lehar (frag-

mente) ; 21,05 Al IV-lea Festi
val internațional „George Enes
cu" — 1967. Transmisiune din 
sala Palatului a concertului or
chestrei simfonice â Filarmoni
cii de stat „George Enescu". Di
rijor Mircea Basarab ; solist 
Van Cliburn. în program : Sui
ta I în Do major de George 
Enescu ; Concertul nr. 3 în re 
minor pentru pian și orchestră 
de Serghei Rahmaninov; Sim
fonia simplă de Benjamin 
Britten; Metamorfoze simfonice 
de Paul Hindemith.

8TMBĂTĂ
9 SEPTEMBRIE

în jurul orei : 10,00 Aspecte de 
la demonstrația oamenilor mun
cii din Sofia, cu prilejul celei 
de a 23-a aniversări a eliberării 
Bulgariei. (Transmisiune de la 
Sofia) ; 18.00 Vă așteptăm Ia ora 
6. ("Emisiune pentru femei) ;
18.30 Pentru cei mici : Filmul
..Abracadabra" ; 18.45 Pentru ti
neretul școlar : ..Baloane de să
pun" ; 19.30 Telejurnalul de sea
ră ; 20.00 Tele-enciclopedia ;
21.00 Recital Caterîna Valențe :
21.30 Spectacol festiv cu Drtâeiul 
celei de a 23-a aniversări a eli
berării Bulgariei. (Transmisiune 
de la Sofia) ; 22.30 Filmul serial : 
„Evadatul" : 23 20 Emoții în nre- 
mleră. (Muzică ușoară) ; 23,50 
Telejurnalul de noapte.

I ■
îmbrăcăminte 

tru orele de diminea
ță : sarafanul. Se
poartă cu diverse blu
ze «au scampolourl. 
Are talia ©relururită, 
subliniată de tighele 
duble. în culoare. Bu
zunarele sînt simulate 
prin tighele. iar 
pele marcate 
capse metalice,
un model adecvat pen
tru adolescente și se 
găsește în comerț rea
lizat din stofă, la pre
țul de LEI 273

cla- 
prin 
Este

Edmund Hillary, 
care a escaladat 
vîrful Chomolung
ma. a elaborat un 
plan prin care in
tenționează să es
caladeze versantele 
cele mal primejdi
oase, acoperite în 
permanentă cu 
gheată, ale masi
vului Herschel, si
tuat pe întinderea 
nesfîrsită a An
tarcticii. Suedezul 
Hans Keller, în 
vîrstă de 33 de ani, 
care a stabilit re
cordul mondial la 
scufundare în mare 
— 1000 de picioa
re (cea. 305 m) — 
intenționează să-șl 

experiențele 
îndrăznețe. 

James Beed. 
din Cleveland (34 
de ani), va încerca 
în curînd. pentru 
prima oară, să e- 
fectueze. solitar, 
înconjurul globului, 
fără escală, pe un 
planor experimen
tal la care a atașat 
un motor cu o pu
tere de 210 C.P.

Planurile altor a- 
matori de aventuri 
sînt pur si simplu 
fantastice. Stoma
tologul vienez E- 
rich Felbermeier. 
în vîrstă de 33 de 
ani. unul din cei 
mai buni narasu- 
tisti din lume, in
tenționează să sară 
din avion de la o 
înălțime de 18 000 
picioare (cca. 5 500 
m)... fără parașută! 
în locul Darasutei 
el plănuieste să fo
losească niște schi
uri construite spe
cial. cu ajutorul 
cărora speră să ..a- 
lunece" pe curentii 
de aer sl să coboa
re lin pe versante
le acoperite de ză
padă ale masivului 
Zermatt. Ivel Ni
vel. în vîrstă de 28 
de ani. 
fornia, 
ferul 
dorește 
să ..zboare' 
trecătoarea Grand- 
Canyon cu o moto-

o Clubul 
giganților

ÎNTR-O serie de 
țări din Europa de 
nord au fost create 
cluburi ale „gigan- 
ților“. Pentru a pu
tea intra într-un 
asemenea club, tre
buie 
time 
1,80 
club 
lor" 
la Copenhaga, 
cîtiva ani în urmă, 
si se bucură de un 
mare succes.

Pictorul Marcel de 
Leclure a adresat 
această ..scrisoare" 
aleasei Inimii sale. 
Madelalne de Vil- 
latore. Ea conținea 
numai o singură 
frază: „Te iubesc". 
Dar această 
era scrisă 
1 870 000 de ori.

• Tiparul 
învinge 
concurența

din Cali- 
socotit )Vșo- 
infernului". 
să încerce 

peste

să ai o înăl- 
de cel puțin

Primul 
al „giganți- 

a fost deschis 
cu

m.

Cel mai 
vechi 
lemn de 
circulație

CEL mai vechi 
semn de circulație 
din cele cunoscute 
Dină în prezent a 
fost descoperit re
cent la marginea 
unei străzi în apro
piere de Livorno 
(Italia). Strada, ca
re exista încă din 
timpul imperiului 
roman, făcea în a- 
cest loc 
bruscă, 
piedica, 
doială.
în timpul unor să
pături a fost des
coperită o piatră 
pe care era înscris 
în limba latină: 
..Acest loc este pri
mejdios !“

Pseudo profeți au 
decretat zgomotos 
în multe rînduri o 
iminentă eclipsă a 
activității editori
ale pe plan mon
dial. reducerea nu
mărului și tirajelor 
cărților publicate 
ca urmare a concu
rentei necruțătoare 
a radioului, cine
matografului si te
leviziunii. în ciuda 
acestor afirmații, 
în fiecare an nu
mărul titlurilor 
publicate si cel al 
volumelor vîndute 
creste neîncetat. 
Cjfra titlurilor de 
cărți apărute anual 
pe glob a trecut 
de la 360 000 în 
1960. (conform da
telor publicate de 
UNESCO) la circa 
450 000 în prezent. 
Sase țări se situea
ză în fruntea pro
ducției editoriale 
mondiale cu peste 
20 000
publicate 
re an si 
U.R.S.S.. 
Marea
Germania
Germaniei 
R.D.G.),
Si S.U.A. Alte sase 
țări: Franța. In
dia. Spania. Italia. 
Olanda și Ceho
slovacia tipăresc a- 
nual aproape 10 000 
de titluri. Produc
ția acestor 12 țări 
reprezintă 2/3 din 
totalul cărților a- 
părute în 
Din aceste
2/3 sînt scrise 
limbi europene 
1/4 în limbile 
siei.

o cotitură 
care îm- 
fără în- 
circulația.

• „Te iubesc 
de...
1870 000 
de ori

CEA mai lungă 
scrisoare de dra
goste din istoria 
umanității a fost 
scrisă în Franța, la 
Paris. în anul 1875.

de titluri 
în fieca- 

anume : 
China. 

Britanie. 
(R. F. a 

și
Japonia

lume, 
cărți, 

în 
si 

A-



Scrisoare dinINCIDENTELE

Un nou episod

al luptei pentru

putere

La Congresul de la Brighton

Uzina și oamenii ei

La nici o săptămînă după con
stata „victorie" comunală dobîn- 
ită în așa-zisele alegeri prezi- 
ențiale, rivalitatea dintre Thieu 

Ky, șeful regimului sud-viet- 
amez și primul său ministru 
are să se manifeste din nou cu 
mitate, scrie de la Saigon cores- 
ondentul agenției A.P. Pentru a 
)ua oară Nguyen Van Thieu a 
zistat insistențelor unei compa- 
i americane de televiziune, re- 
zînd categoric să apară îm- 

-eună cu Ky în cadrul aceluiași 
ogram. El s-a eschivat să vor- 
*ască despre cauzele acestui re- 
z, dar, apreciază observatorii 
i presă, este vorba, fără îndoîa- 
, de ultima manifestare a luptei 
ntru putere dintre cei doi, carac- 
rizată succesiv prin aspecte mai 
simulate sau mai violente, după 
m o permit sau o cer împreju- 
rile. Or, o dată „alegerile" în- 
eiate, „unitatea" și așa greu 
ilizată dintre cei doi militari 
destramă din nou, făcînd loc 

chii și cunoscutei lor rivalități.

Critici vehemente împotriva
LAOS. — Un grup de pa- 
trioți laoțieni și locuitori ai 
unui sat tn fața rămășițe
lor unui avion american

politicii laburiste

Un batalion
în fiecare an

După o călătorie palpitantă, descrisă într-un autentic stil 
,suspense" de o revistă pariziană, doi cineaști britanici ajung 
.undeva în Franța" la una din stațiile principale ale „drumului 
le fier subteran" pe care scapă de „holocaustul vietnamez" cei 
ie care presa îi denumește, cu un cuvînt nu tocmai potrivit in 
cest caz, dezertori americani.
într-o casă banală, de după o perdea groasă, răsună o voce : 

Sînt Cook. îmi puteți înregistra vocea, dar nu-mi puteți filma 
hipul. Aici se află și soldatul Buster, care a dezertat de la uni- 
itea sa din Germania occidentală. El trăiește acum in Franța. 
L lucrat ca muncitor în construcții". Cel ce-și spune Buster 
ovestește : „Am stat de vorbă cu soldații care reveneau din 
rietnam. La început ei nu voiau să spună nimic. Au urinat apoi 
elatările despre nenorocirile aduse de armata americană pe 
ămîntul Vietnamului. Am început să gîndesc că dacă aș fi tri- 
lis, aș prefera să nu mă duc. N-aș fi dezertat dacă ar fi tre- 
uit să lupt împotriva lui Hitler. M-aș duce voluntar în Viet- 
am pentru a ajuta acest popor : să străpung tunele, să con- 
truiesc șosele, să vorbesc la radio, să fac orice. Dar Statele 
fnite nu duc o luptă legală în Vietnam.
Un soldat american, refugiat în Suedia, este tînărul de culoa- 

» Roy Jones. El se afla în Germania occidentală cînd a primit 
rdinul de a pleca în Vietnam. Jones se hotărî atunci să dezer- 
;ze, pentru a nu participa la un război nedrept. Și-a procurat 
ocumente false și a reușit să ajungă ca turist în Danemarca 
poi în Suedia, unde muncește cu speranța de a se înscrie la 
hiversitate.
Gordon Mepham, în vîrstă de 26 ani, este cetățean britanic, 
ar deoarece a locuit în S.U.A. mai mult de șase luni, a fost 
iernat sub arme în virtutea unui acord încheiat între Washing- 
in și Londra. Cîtva timp mai tîrziu, Mepham a fost trimis in 
ietnam. „Aș fi luptat mai curînd pentru cealaltă parte, a spus 
într-un interviu acordat televiziunii britanice. Sînt categoric 

stil războiului american în Vietnam și știu că numeroși soldați 
nericani au dezertat și au venit în Marea Britanie". Reușind 
i obțină o permisie, Mepham a refuzat să se mai întoarcă la 
nitatea lui.
Asemenea Iui Buster, Jones și Mepham, peste o mie de tineri 
nericani dezertează, potrivit aprecierilor ziarului britanic ..TI
ES", în fiecare an din rîndul forțelor armate americane sta- 
onate în Europa, pentru a evita să fie trimiși în Vietnam, 
cest număr reprezintă echivalentul unui batalion !
Dacă ar fi prinși de autoritățile americane, ei ar risca o con- 
linnare la 10 ani închisoare. Dar o vastă rețea de sprijin, or- 
inizată de mișcările pacifiste, le permite să se pună la adă- 
>st. Această rețea internațională de solidaritate se compune 
in oameni convinși că. luptînd împotriva agresiunii S.U.A. în 
ietnam, aduc o contribuție importantă la cauza păcii mondiale, 
rintre ei se află profesori si student! de la universitățile vest- 
iropene, americani expatriați care trăiesc în Europa. Acțiunea 
r pătrunde pînă în cazărmile americane. Ei asigură „dezerto- 
lor“ sprijin material, asistență juridică, adăpost. locuri de

Organizațiile pacifiste si cei pe care îi ajută, califică războiul 
n Vietnam nu numai Imoral, ci și ilegal Argumentația lor 
jrnește de la faptul ca guvernul american nu a declarat nicio- 
ită război Vietnamului si nu a obținut niciodată din partea 
ganelor legislative ale S.U.A. aprobarea constituțională nece- 
ră pentru o intervenție armată. Tn consecință, conflictul este 
îgal chiar din punctul de vedere al legislației americane, iar 
această situație acuzația de ..înaltă trădare" care este de obi- 

i atribuită dezertorilor cade de la sine. 
re de doi ani desfășoară o vie campanie 
nerîcane. se bazează pe acest raționament 
că neîndoielnică.

La Congresul T.U.C. de la Brighton, ale cărui lucrări «-au io- 
cheiat ieri, mai bine de 8 milioane de membri ai sindicatelor bri
tanice au criticat în mod vehement prin intermediul delegațiilor 
politica guvernului laburist.
„în aproape toate problemele 

importante, scrie FRANCE 
PRESSE, au fost adoptate mo
țiuni ostile politicii duse de Wil
son. Rezultatele favorabile au 
fost respinse. Teama și neîncre
derea în politica guvernului la
burist au motivat această atitu
dine".

„Pînă în prezent, subliniază 
FRANCE PRESSE, nici un gu
vern na a practicat o politică a- 
tit de autoritară față de munci
tori. Chiar conservatorii nu au 
mers atît de departe. De aici n 
znltâ indignarea sindical

..Voluntarii păcii", 
în rîndul trupelor 
de o valoare juri-

ION MANEA

Criza
le la Lima

Criza guvernamentală 
de 24 de ore din Peru a 
fost depășită. Președintele 
Belaunde a reușit pentru 
moment să restabilească o 
oarecare încredere în eco
nomia peruviană după șo
cul suferit săptămînă tre
cută, ca urmare a devalo
rizării monedei naționale.

Observatorii politici din Lima 
reciază că la baza acestei crize 
stat, atît factori economici, 
și factori politici. Pe lîngă 

încrederea generală provocată 
scăderea rezervelor de dolari 
la 150 de milioane dolari la 

mai 30 de milioane, au existat 
alte dificultăți care încă din 
ia iulie au împiedicat parla- 
mtul să se reunească așa cum 
svedea constituția.

Nu de mult, menționînd 
nereușita încercărilor bri
tanice de a forma în așa- 
numita Federație a Arabiei 
de sud, un guvern alcă
tuit din elemente 
ționale", 
vechiul guvern (Consiliul 
federal) nu mai putea face 
față situației și că era pe 
punctul dc a se dezmem
bra. Astăzi, dezintegrarea 
Consiliului federal este un 
fapt împlinit și, mai ales, 
oficial. După cum se știe, 
înaltul comisar britanic la 
Aden, Humphrey Treve
lyan, după „consultări ur
gente" cu guvernul brita-

„tradi-
arătam că nici

om ZONA 
CANALULUI 
DE SUEZ

CAIRO 8 ' Agerpres). — Go- 
□eralxl Odd Bail, șeful organis- 
zsahri O.N.U. pentru 
gberea armistițiului în 
na. i 
ceeaș: 
Sa^h 

cadru!
rtoația creați în urma recente
lor modente de la Im ia de în
cetare a focului dintre Izrael și 
R_A.U_ în zoea Canalului de 
Suez. După cum relatează zia
rul _A1 Ahram", generalul Odd 
Bun a propus o serie de măsuri 
menite sâ asigure ap.icarea efi- 
cămtă a acordului pr.vind în
cetarea focuhri, printre care și 
mărirea numămhri observatori
lor rta^ mari de-a lungul Canalu- 
hri de Suez.

ruprave- 
Palesti- 

soăt joi la Cairo. In a- 
zi a avut întrevederi cu 
Gohar, adjunct al minis- 
de externe al R.A.U. în 
cărora a fost discutată

• ÎN ȘEDINȚA de joi «»-
i sestonE Consiliului 

O-N.U. pentru comerț r dez
voltare a fost adoptată ordi- 

de ri provizorie cuprm- 
zind ÎS puncte a Conferinței 
■oucLale pentru comerț și 
dezv ?’tire care va avea loc 
la Delhi în luna februarie a 
anului viitor. De asemenea, 
Consihu! a adoptat bugetul 
UNCTAD (Conferința Napo- 
«âor Urâte pentru Comerț p 
dezvoltare pe inul 1968 care 
w ridici h S 171 000 dolari.

V.

9 Septembrie - marea 
sărbătoare națională 
a poporului bulgar

altfel, interesul pentru biblio
teca tehnică a uzinei este ma
re. Aici se găsesc pentru fie
care profesie sute de lucrări 
și reviste de specialitate. Ni 
se pare grăitor faptul că bo
gata bibliotecă cuprinde 
circa 31 de volume de specia
litate raportate la fiecare sa
lariat al uzinei, și că fiecare 
al doilea muncitor, tehnician 
ori inginer este un cititor ac
tiv. Desigur, preocupării* tn 
timpul liber sînt de o mare 
varietate. La sfîrșitul aceleiași 
zile de lucru, matrițerul 
Toma Cazacov, de pildă, 
se îndrepta spre cenaclul lite
rar unde-și va citi schița 
„Muncitorul", ultima sa în
cercare literară ; Vasile Dru- 
mev, Gheorghi Panaiov și Va
sil Stancov, în mijlocul unui 
grup plin de veselie, se în
dreptau spre clubul uzinei, 
unde pun la punct un nou 
program artistic închinat săr
bătorii naționale de la 9 sep
tembrie. Fiecare se manifestă 
în felul său, caută să-și satis
facă o dorință, să-și dezvolte 
o aptitudine, un talent

producția de serie fi va con
stitui „deosebitul" cu care u- 
zina va fi prezentă la Tîrgul 
de toamnă de la Plovdiv.

Colectivul uzinei se mîn- 
drește, pe bună dreptate, cu 
produsele sale. Emblema în
treprinderii se află etichetată 
pe mii și mii de strunguri ce 
lucrează în numeroase țări ale 
lumii.

I-am cunoscut pe oamenii 
acestei importante întreprin
deri sofiote și dincolo de 
poarta uzinei, după ce sirena 
a anunțat sfîrșitul programu
lui, Preocupările Ie sînt foarte 
diverse. In acest început de 
septembrie călduros, foarte 
mulți preferă ștrandul sau o 
plimbare pe defileul de o ex
cepțională frumusețe a rîului 
Iskăr, sau o excursie la sfîrși
tul unei săptămîni, pe însera
te, pe vîrful Cerni-Vrăh, la o 
altitudine de 2 290 metri pen
tru a admira panorama Sofiei. 
Gheorghi Vaneev, Nicolai Fi- 
lipov, Axente Baicov se în
dreaptă la sfîrșitul programu
lui către sala de lectură a bi
bliotecii pentru a se interesa 
răsfoind ultimele reviste de 
specialitate sosite, despre ul
timele noutăți tehnice. In sala 
de lectură nu erau singuri. De

Am vizitat zilele trecute 
Uzina de mașini-unelte pen
tru așchierea metalelor din 
Sofia. Hale spațioase, utilaje 
modeme de mare productivi
tate, un colectiv tînăr, harnic, 
destoinic ce a pus pe un loc 
de prim ordin în activitatea 
sa problema calității produse
lor — iată primele impresii 
subliniate în bloc-notes. A- 
cestea se cer însă completate.

Vorbind despre uzină, des
pre performanțele ei, despre 
oameni, inginerul Raicov 
Goran — de 10 ani șeful ser
viciului concepție — remarca 
faptul că față de primul an 
de activitate al întreprinderii, 
valoarea producției a crescut 
de mai bine de 50 de ori, că 
numărul cadrelor de ingineri 
a ajuns la 400 față de numai 
21 cîți lucrau la început. De 
asemenea. în ultimii 3 ani în 
toate atelierele și secțiile de 
fabricație s-a montat utilaj 
nou, modem. Zilele acestea, 
de pildă, va intra în pro
bele de rodaj o linie auto
mată pentru executarea ope
rațiilor de prelucrarea corpu
lui principal al strungurilor. 
Linia aceasta permite efectu
area concomitentă a 115 ope- 
rațiuni. De remarcat că în
treaga instalație ce înlocuieș
te 40 de diverse mașini-unelte 
este realizată în atelierele pro
prii și va fi deservită numai 
de 2 oameni — de tinerii 
Costea Botev și Todor Bas- 
cov, proaspeți absolvenți ai 
unor cursuri de ridicare a ca
lificării.

De altfel, ca Botes și Bas- 
cov — care, deși tineri, colec
tivul le apreciază calitățile și 
le încredințează mașinile cele 
mai complexe și munci de 
mare importanță — am întîl- 
nit mulți strungari, matrițeri, 
montatori, maiștri sau ingine
ri în această uzină. De fapt, 
mai bine de două treimi din
tre salariați n-au depășit vîr- 
sta de 30 de ani. Succesele 
In producție le-au adus unora 
— lui Boian Bonev, Ștefan 
Țenev, Iaroslav Ghenai, A- 
sen Valev de pildă, titlul de 
laureați ai premiului de stat 
„Gheorghi Dimitrov". Numai 
din partea tinerilor, ne spu
nea interlocutorul, în ultimii 
doi ani s-au înregistrat 10 in
venții și aproape 400 de ino
vații și raționalizări ce au con
tribuit 
rabilă 
ducție 
lucrat.
venție __  ____ __ ...
ingineri Asen Valev și

GHEORGHE FECIORU

Sofia — 8 septembrie

ani

re pe
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• MAREA majoritate a 
vanților și inginerilor care

inițiate 
fi avut 
relevă 

Pe de

• SECRETARIATUL O.N.U. 
a înaintat spre examinare Co
mitetului special O.N.U. pentru

ÎN DRUM SPRE LUNĂ

„SURVEYOR - 5"

la o reducere conside- 
a cheltuielilor de pro- 
pe tona de metal pre- 
Cea mai de seamă in- 
este aceea a tinerilor 

2 *__  ~’_2_ ,i Ilia
Haralambie : mașina verticală 
de grefat piulițe a cărei pro
ductivitate întrece cu aproa
pe 20 Ia sută pe cea mai mo
dernă mașină similară cunos
cută Ia ora aceasta. Acest u- 
tilaj a fost introdus deja în Din noul peisaj al capitalei bulgare

Submarinul experimental 
american „Alvin". care a fost 
utilizat pentru recuperarea 
bombei cu hidrogen pierdută 
în largul coastelor spaniole 
(Palomares) anul trecut, a
fost atacat de un pește stxidă 
în timpul unei scufundări, ’.a 
adîncimea de 600 de metri. 
Atacul a fost lansat sub pri
virile înmărmurite ale mem
brilor echipajului. Pină la 
urmă membn: echip; 
recăpătindu-și singele 
au reuși: să- 
.Jnamic"

nic, a făcut cunoscut că 
guvernul federal din Ara
bia de sud a încetat sa mai 
funcționeze. în același 
timp, demnitarul britanica 
declarat că recunoaște 
„forțele naționaliste drept 
reprezentanții poporului" 
și că „ar dori să înceapă 
convorbiri cu ei în cel mai 
scurt timp posibil".

Dramatică și destul de 
lapidară, declarația lui 
Trevelyan ar putea părea 
Ia prima vedere senzațio
nală. în fapt, însă, ea era 
de așteptat, întrucit nu fa
ce altceva decît să con
semneze oficial eșecul, pre-

• In ultimele doui săptămîni 
peliția venemeleanâ a arestat 
peste 1W persoane acuzate de a 
fi participat la acțiuni 
de partizani, san că ar 
legă tari ca partizanii, 
agenția France Presse. 
altă parte au fost intentate sub 
aceleași acuzații procese mai 
multor persoane. Tn cadrul unui 
astfel de proces judecat de un

tribunal militar din Caracas, Al
fredo Maneiro Gonzales a fost 
condamnat la 10 ani închisoare. 
Alte două persoane au fost con
damnate la 3 și respectiv 2 
închisoare.

vizibil de multă vreme, al 
unei politici fără perspec
tive. Astăzi, cînd dobindi- 
rea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale se 
înfăptuiește cu un avint 
nestăvilit, încercarea de a 
menține în continuare 
într-un teritoriu prin indi
ferent ce mijloace (în ca
zul de față prin „federali
zare") nu putea, firește, să 
aibă sorți de izbindă.

Dar. constatînd că gu
vernul federal nu mai e- 
xistâ și recunoscînd „for
țele naționaliste" drept re
prezentanți ai populației, 
cu ce propuneri concrete a ___ _____________ —
venit Londra ? După cum a căutat o „formula" me* 
remarcă observatorii, Ma- - -
rea Britanie n-a pierdut 
nici un moment din vede
re obiectivele faimosului 
său „plan de independen
ță" pentru Arabia de sud. 
După evaporarea guvernu
lui federal, englezii s-au 
gîndit imediat „să salveze 
ce se putea salva" (FIGA
RO) din vechiul plan. A- 
cesta, se știe, prevedea

predarea la 9 ianuarie a 
puterii unui „guvern de 
tranziție". Tocmai acest 
lucru l-a propus Londra în 
prima manșă : alcătuirea 
guvernului de tranziție.

Dar planul fusese elabo
rat avîndu-se în vedere un 
guvern format din elemen
te „tradiționale", adică 
procolonialiste, prin inter
mediul cărora britanicii 
să-și mențină în continua
re pozițiile. Acest dezide
rat nu s-ar mai fi putut 
realiza dacă guvernul de 
tranziție s-ar fi alcătuit din 
reprezentanții mișcării de 
eliberare. De aceea Anglia

nită să creeze o astfel de 
situație care să-i dea posi
bilitatea de-a manevra în 
continuare. Astfel, cînd 
Trevelyan a chemat la tra
tative „în cel mai scurt 
timp posibil" pe reprezen
tanții populației sud-arabe. 
el n-a menționat decît 
Frontul național de elibe
rare (F.N.L.), omițînd 
Frontul de eliberare al su-

dului ocupat al Yemenului 
(FLOSY). Această manevră 
era menită să stîmească a- 
nimozități, să ascută și mai 
mult încordarea de pe cu
prinsul federației și, ca ur
mare, să ofere Londrei 
pretextul intervenției, al u- 
nor noi măsuri, eventual al 
amînării datei acordării in
dependenței.

Unde va duce noul joc 
britanic ? Deocamdată a- 
gențiile de presă semnalea
ză o agravare a situației din 
federație, ciocniri soldate 
cu morți și răniți. Or, îm
pingerea lucrurilor către 
un asemenea deznodămînt 
înseamnă nesocotirea do
leanțelor populației care 
cere acordarea indepen
denței în spiritul prevede
rilor și rezoluțiilor Națiu
nilor Unite. Numai pe a- 
ceastă bază problema Ara
biei de sud poate fi defi
nitiv rezolvată.

emigrat în ultimii ani din Eu
ropa în S.U.A. au fost cetățeni 
ai țărilor vest-europene celor 
mai dezvoltate — Anglia, R.F.G., 
Elveția, Olanda și Suedia. Po
trivit datelor oficiale publicate 
la Londra, din Anglia au emi
grat aproximativ 35 la sută din 
numărul savanților fizicieni și 
40 la sută din medici și biologi. 
Marea majoritate a țărilor Pie
ței comune pierd anual în acest 
fel între 10 și 20 la sută din ca
drele inginerești calificate.

diverse instituții guvernamenta
le sînt în pericol de a fi inun
date. Pentru a preveni noi inun
dații în capitală au fost inițiate 
o serie de măsuri la înfăptuirea 
cărora participă îndeosebi uni
tăți ale armatei.

decolonizare, un document refe
ritor la arestarea și judecarea 
de către autoritățile sud-africa- 
ne a 37 de cetățeni din Africa 
de sud-vest, acuzați de „activi
tăți subversive". Printre cei 
arestați se află cinci lideri ai 
Organizației popoarelor din A- 
frica de sud-vest (SWAPO) 
muncitori, țărani și cadre didac
tice. Procesul lor a început la 
Pretoria la 7 august, dar a fost 
amînat pentru 11 septembrie.

• COMITETUL tripartit creat 
în urma Conferinței la nivel 
înalt a statelor arabe de la 
Khartum, în scopul reglementă
rii situației din Yemen, își va 
tine prima reuniune la Beirut, 
la 17 septembrie, anunță agen
ția M.E.N. Comitetul, compus 
din Irak, Sudan și Tunisia, a 
fost format printr-un acord in
tervenit între președintele Na
sser și regele Feisal.

La reuniunea de la Beirut cele 
trei țări vor fi reprezentate de 
către miniștrii lor de externe.

• PLOILE torențiale care au 
căzut în ultimele zile asupra In
diei continuă să provoace mari 
inundații. Șase state din nordul 
Indiei au avut de suferit pînă 
în prezent de pe urma revărsă
rii apelor. Aproape 200 de per
soane au murit, iar peste 2 mi
lioane au rămas fără adăpost. 
Tn statul Uttar Pradesh recolta 
a fost distrusă în întregime pe 
o suprafață de peste 1 milion 
de hectare. Transportul feroviar 
și rutier între Delhi, Agra. Cal
cutta și Madras a fost în între
gime paralizat. O serie de clă
diri din Delhi care adăpostesc

\ men, de la Cape Kennedy a fost lansată în direcția lunii o ra
chetă „Atlas-Centaur" purtînd aparatul cosmic „Surveyor-5". A- 
selenizarea lui este prevăzută pentru 10 septembrie.

„Surveyor-S" are la bord o instalație complexă cu ajutorul căreia 
Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic își propune să efectueze o analiză electrochi- 
mica a elementelor întîlnite pe suprafața lunară în punctul asele- 
mzam. Această instalație înlocuiește „excavatorul" miniatural cu 

echjpat „Surveyor-3" și care a funcționat în mod sa
tisfăcător timp de 18 ore în septembrie 1966. (Surveyor-2" si 
eșuat).

„Laboratorul de chimie" aflat la bordul lui „Surveyor-5" 
Format dintr-un conteiner cu elemente radioactive și din aparate 
de înregistrare. Specialiștii americani consideră că măsurarea in
teracțiunii elementelor radioactive cu elementele care formează 
solul lunar, oferă indicații suficiente pentru identificarea acestora 
din urmă sau, cel puțin pentru determinarea compoziției lor pro
babile.

„Surveyor-5" dispune, de asemenea, de aparate de luat imagini.
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