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Primul ministru al Republi
cii Turcia, Suleyman Demirel, 
care, împreună cu soția, a fă
cut o vizită oficială în țara 
noastră la invitația guvernu
lui Republicii Socialiste Ro
mânia, a părăsit Bucureștiul 
duminică dimineața, înapoin- 
du-se in patrie.

în vizita sa. premierul turc 
a fost însoțit de ministrul afa
cerilor externe Ihsan Sabri 
Caglayangil și soția, de Meh
met Turgut ministrul indus
triei, Refet Sezgin, ministrul 
energiei și al resurselor natu
rale, Kâmuran Guriin, amba
sadorul Republicii Turcia la 
București, și alte persoane 
oficiale.

Oaspeții au sosit la 
tul Băneasa însoțiți 
ședințele Consiliului 
niștri, Ion Gheorghe 
și soția sa. Erau 
Alexandru Iloabă, 
petrolului, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe,

aeropor-
de pre- 
de Mi-

1 Ma-urer.
prezenți 

ministrul 
Mihai Marinescu,

Dumitru Bejan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, Ion Pas. președintele 
Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea, Vasile Șandru, adjunct, al 
ministrului afacerilor externe, 
Ion Drinceanu, ambasadorul 
României la Ankara, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale. generali, ziariști români 
și străini.

Erau de față membrii amba
sadei Turciei la București.

Pe aeroport au fo9t arbo
rate drapelele de stat ale 
României și Turciei. Pionieri 
au oferit oaspeților buchete 
de flori.

După intonarea imnurilor 
de stat ale celor două țări, 
primul ministru al Turciei și 
președintele Consiliului de 
Miniștri al României au trecut 
în revistă garda de onoare.

Oaspeții și-au luat rămas 
bun de la persoanele oficiale 
române prezente.

La despărțire, cei doi șefi 
de guverne s-au salutat cu 
căldură.

In pag. a Vl-a

COMUNICAT
CU PRIVIRE LA VIZITA OFICIALA IN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMÂNIA A PRIMULUI MINISTRU AL REPU

BLICII TURCIA, SULEYMAN DEMIREL

„DACA AȘ FI SECRETAR
ANCHETA
NOASTRĂ

Aurul toamnei își mai sporeș
te încă numărul caratelor în gră
dini și livezi. Legumele și fruc
tele ajunse la maturitate își în
cep drumul spre consumator. 
Firesc, gospodina grijulie se în
treabă : va fi cămara mea îndes
tulată ?

In numele ei am solicitat răs
punsul la această întrebare tova
rășului RADU ABAGIU, secre
tar general al Departamentului 
?entru valorificarea legumelor și 
ructelor :
— Afirmația va fi mult mai 

convingătoare dacă o voi însoți 
de cifre. Cantitățile de produse 
ce vor fi puse la dispoziția popu
lației vor spori cu circa 65 000 
tone Ia legume, cu aproape 
64 000 tone la cartofi, cu 7000 
tone la fructe, cu 10 000 tone 
la struguri — aceasta reprezen
tând o creștere de aproximativ 
40 la sută fața de anul trecut

— Bogăția acestor produse 
sperăm să fie dublată și de păs
trarea gustului lor, a calității și 
prospețimii pe tot parcursul dru
mului pînă la consumator. In le
gătură cu aceasta ce ne puteți 
spune ?

— Analizînd — în spiritul mă
surilor stabilite de partid și gu
vern cu privire la îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu le
gume și fructe — problemele i- 
vite în toamna anului trecut, cînd 
unele localități, cartiere și uni
tăți nu au fost aprovizionate 
în mod ritmic, cu cantități sufi
ciente și într-un sortiment com
plet, de calitate corespunzătoare, 
anul acesta am luat măsuri pen
tru o mai bună organizare a co
merțului de legume și fructe. 
Pentru aprovizionarea populației 
în timpul iernii s-a prevăzut să 
se însilozeze cantități sporite de 
legume, cartofi și fructe, cu a- 
proape 23 000 tone mai mult de
cît în anul trecut.
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I— Știm însă din situ

ațiile anilor trecuți că nu 
există peste tot spații su- 
ficiente și corespunzătoare I 
de depozitare și însiloza- | 
re. Știm, de asemenea, că 
în orașele mari, cămara 
blocurilor moderne nu 
poate găzdui cantitatea de 
produse necesare pentru 
toată iarna. Cum va re
zolva cămara comerțului 
și aceste probleme ?

I
I

FLORICA POPA
I

(Continuare In pag. a I!-a)

— Nu, eu unul n-aș vrea să 
fiu. Răspunsul vine după cîte
va momente de gîndire, după 
o chibzuială evidentă la capă
tul unor îndoieli consumate 
interior. Tînărul din fața mea 
pare copleșit de pe acum de 
o asemenea posibilitate. In
sist :

— Nu e vorba de ceva ade
vărat. Să presupunem doar : 
dacă-ai fi...

— Nu vreau nici măcar să 
presupun.

— Dar parcă spuneai că se
cretarul organizației dumitale 
au face mare lucru.

— Da, așa spuneam.
— Atunci înseamnă că e 

destul de ușoară munca asta.
— Nu. Așa cum o văd eu, 

mi se pare foarte grea... (frag
ment dintr-o discuție purtată

Mare, tinărul
Gheorghe Eigler, de profesie 
izolator).

De alături, un alt tînăr, tini
chigiul Iosif Varga, îl susține :

— Și secretarul nostru face 
cam la fel. Se plimbă de colo 
— colo, nu-1 găsești niciodată 
într-un loc, trece peste tot și 
nu se oprește nicăieri.

Majoritatea celor peste 50 de 
tineri cu care am stat de vorbă 
în sate și orașe ale regiuni Ma
ramureș au acceptat însă ideea 
de a lua locul secretarului lor 
de organizației pentru cîteva 
momente ca să vadă ce ar face 
ei în locul acestuia. Iar răs
punsurile, puse cap la cap, au 
dovedit cu argumente ceea ce 
primul interlocutor afirmase 
doar despre munca de secre-

tar : „așa cum o văd eu, mi se 
pare foarte grea...".

Poftim mai aproape, 
tovarășe secretar!

CRONICA 
CITADINĂ

„SERI
DISTRACTIVE!“

ELEVI LA MUNCA PATRIOTICA
Zile de septembrie în Bărăgan. Pe ogoa

re, roadele, în care munca ți priceperea 
oamenilor, dărnicia pămîntului, a soarelui, 
a ploilor s-au înfrățit, adaugă noi străluciri 
pe fața culegătorilor. Printre ei — elevi. 
Răspunzînd unei frumoase inițiative a U- 
niunii Tineretului Comunist, 2 200 de tineri 
din regiunea București continuă în aceste 
zile bogatele tradiții ale muncii voluntar- 
patriotice, contribuind la strinsul recoltei. 
Pe ogoarele semănate cu porumb, in vii, 
grădini și livezi, elevi ai liceelor și șco
lilor tehnice agricole, ai liceelor teoretice își 
oferă într-un rodnic efort, prinosul dragos
tei de muncă, al hărniciei și entuziasmului 
lor, pentru ca aurul toamnei să intre cit 
mai curînd în hambarele și depozitele în
treprinderilor agricole. Vizităm lanurile de 
porumb ale fermei Dor Mărunt, în a zecea 
zi de la sosirea elevilor Liceului teoretic

m din Lehliu. Două autocamioane aleargă, 
B fără prea mult răgaz, între cîmp și rampa

PE ȘANTIERELE RECOLTEI
descărcare a știuleților. 500 de perechi 
mîini harnice recoltează zilnic, intr-o

de 
de 
adevărată competiție, nu mai puțin de 5 ha 
de porumb.

— Lucrează bine, ritmul satisface. De 
asemenea, calitatea muncii — ne spune șe
ful fermei, ing. Arcadie Loghin. Prin mii- 
nile lor trec zilnic circa 25 000 kg de po
rumb. Ne-a plăcut și cum au lucrat la re
coltarea florii-soarelui. Zilele acestea, după 
un prim bilanț, elevii vor încasa și banii 
ce li se cuvin pentru munca depusă. Cred 
că fiecăruia îi vor reveni — scăzînd costul 
mesei — circa 20 lei pentru fiecare zi de 
muncă. Am fi bucuroși ca și la anul să

i
i

fie printre noi, pentru a ne ajuta, li primim 
cu dragă inimă, chiar într-un număr mai 
mare. Prezența lor ne este efectiv de folos 
și experiența de anul acesta a înlăturat ori
ce urme de neîncredere în consistența aju
torului lor.

Nu este acesta singurul loc în care stră
dania zilnică a eleviloi sosiți la muncă vo- 
luntar-patriotică este elogiată pentru rezul
tatele ei. Vești asemănătoare sosesc pe a- 
dresa școlilor de la fermele Slătioara și 
Lehliu, din I.A.S. Belciugatele, de pe întreg 
cuprinsul regiunii.

ION TRONAC

Cu intenții binecuvântate, 
de mai multă creme, se obiș- 
msețte tă se organizeze in 

de cuburi raionale, 
mțte reumum de dans pentru 
tnseref, care se denumesc, a- 
tracțiGS: SERI DISTRACTI
VE!

In ce corutâ farmecul fi 
programul acestor atrccțiozi- 
tăți, adresate tineretului ?

Si mâ refer la o instituție 
de acest gen Ck$a de cultură 
a raionalul 16 Februarie, si
tuată în gura Cișmigiului, pe 
str. Zalormt.^

Joi, sîmbâtâ și duminică — 
adică de trei ori pe săptămână 
— vară fi iarnă, se petrec a- 
colo acele „seri distractive**, 
care magnetizeaze, cu regula
ritate, întregul efectiv de ti
neri bulevardiști, adică obiș
nuita plimbăreți și gură-cască 
ai bulevardelor.

A.tracțiozitatea, pentru am
bele sexe, este și rămîne să fie 
muzica sincopată și dansul 1 
In chip cu totul neconvingă
tor, se mai interferează acolo 
și unele programe „cu temă" 

aparent „educative", purtă
toare de inutile și translucide 
etichete ca :

— „întâlnire cu sportivii" I
— „Medalion folcloric" 1
— „Expoziții de carica

turi0 1
— „Balet de estradă" I 

ș.a.m.d.
„Vorbe, vorbe, vorbe...* 

cum ar fi zis palidul și în-

doitul prinț al Danemarcei, 
dacă-ar fi asistat la „inge
niozitățile* din str. Zalomit...

In realitate, atracția este 
plurală : cohortele de bulevar- 
diști sini atrase către serile 
respective de atmosfera de-a- 
colo: racolări de noi victime 
feminine, concursuri de 
..șmecherie" aplicată, încer
carea puterii etc. ; iar casa 
de cultură, la rîndul său, este 
tentată, nu mai puțin, de-a 
încasa de trei ori pe săptămâ
nă cite 6 lei de căciulă, de 
la sute de „dansatori" — cre- 
indu-și astfel „venituri pro
prii- cu orișice preț...

Culmea este că — în ciu
da destulelor fapte evident 
huliganice stabilite de mili
ție —. casa îri salarizează și 
un așa-numii SERVICIU DE 
ORDINE, compus din cunos- 
cuți ai bulevardelor, dintre 
care unii posesori ai unor 
gospodărești și bogate cazie
re judiciare, recidiviști, Și ac- 
tulamente aflați în cercetarea 
organelor de anchetă 1

Așa-zisele „venituri proprii" 
și așa-numitele „SERI DIS
TRACTIVE" — reclamă im
perios necesitatea de cerce
tare din partea diverselor 
gane și organizații, care 
mult ar fi trebuit să se 
tereseze și să răspundă de 
ce se întîmplă acolo, taman în 
inima orașului, adică în na
sul nostru, al tuturor.

Or- 
de 
itl- 
tot

I. GRINEVICI

Intenția cu care am pornit 
această anchetă a fost aceea de 
a urmări în ce grad se reali
zează o anumită fuziune în
tre dorințele și necesitățile ti
nerilor, pe de o parte, și pre
ocupările secretarului lor de 
organizație — pe de altă par
te ; dacă între ceea ce așteap
tă membrii organizației U.T.C. 
și ceea ce le oferă strădaniile 
secretarului poate fi pus un 
semn de egalitate sau măcar 
unul apropiat de acesta. în 
mod firesc, activitatea unui 
secretar U.T.C. nu poate avea 
decît o singură unitate de mă
sură : modul în care răspunde 
unor cerințe firești ale celor 
ce l-au ales. Cele mai multe 
din răspunsuri, au debutat cu 
o nemulțumire.

— Nu știu de ce, afirma Ni- 
colae Spînu, tapițer la C.I.L. 
— Sighet. nu prea îl simțim pe 
secretarul organizație noastre 
ca pe un om de al nostru. EI 
ar trebui să fie mai mult prin
tre noi, să vină să vadă și con
dițiile în care locuim la că
min...

— ...să întrebe chiar și de ce 
ni se dau aproape în fiecare zi 
macaroane la masă, intervine 
și sortatorul Spiridon Oprea. 
Eu, dacă aș fi secretar U.T.C., 
m-aș simț- obligat să fac și 
așa ceva.

— Secretarul nostru este în
să căsătorit, are o familie, din 
păcate nu prea are timp de 
noi.

Eu, de pildă, sînt venit de 
o lună de zile la C.T.L., împre
ună cu încă 6 colegi de școală, 
dar nu știu încă cum îl chea
mă pe secretar. Ne-a chemat 
odată pe mai mul ți la el cînd 
am dat taloanele de evidență

D. MATALA

(Continuare în pag. a II-a)

Lotrul 
și-a părăsit albia

PITEȘTI (de la corespondentul 
nostru).

Duminică, constructorii hidro
centralei de pe Lotru au consem
nat pe graficul șantierului reali
zarea unui important obiectiv: 
dirijarea Lotrului pe galeria de 
deviere a apelor. Mai bine de un 
an de zile ei au dus o muncă în- 
dîrjită. La capătul acestui inter
val de timp au reușit să străpun
gă cei 740 tn.l. ai galeriei cu 28 
dc zile mai devreme decît pre
vederile graficelor. Realizind ni
cest obiectiv, temerarii de aici au 
creat posibilitatea trecerii la con
strucția altui obiectiv — barajul 
de la Vidra.
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MINIATURI
muzeului

ne «OBcită următoarele

In fața magazinului Alimen
ta nr. 22 din Cluj s-au adu- 
t mai multi .cumpărători, aș- 
stînd ora deschiderii. în"sfîi> 
, ceasurile arată ora 6,00. A- 
i, 6,15, 6,30, 7, 8 etc.; iar vîn- 
torii nu-și fac apariția. Lacă- 

rămîne mai departe -brinșun 
Iciugele ușii ca un semn de 
rebare peste orarul de func- 
nare al magazinului. Nu s-a 
schis toată ziua, nici a doua, 
d a treia zi.
n situație similară se aflau în 
îlași timp alte 8 nagazine a- 
îentare, dispuse în diferite 
•tiere ale orașului. Ele au ră- 
s cu ușile închise mai multe 
j la rînd, spre nedumerirea 
ățenilor care își făceau aici 
npărăturile. Oricît ar părea 
ciudată, cauza anomaliei în 
rele unor magazine clujene o 
istituie faptul că nu are cine 
chide și cine vinde în unită - 

respective. Lipsesc în acest 
ș 15—20 de gestionari și cî- 
a sute de vînzători pe care 
„toate străduințele", condu- 
ea I.C.S. Alimentara Cluj n-a 
sit să-i angajeze. Cînd spu- 
1 cu ,,-^ate străduințele", ne 
iim, de fapt, la o singură mă- 
i întreprinsă în acest scop, 
mume : trimiterea unor a- 
țuri la ziarul local în genul 
gajăm gestionari și vînză- 
... etc.“. în urma acestor a- 
țuri lucrătorii serviciului 
îonal al I.C.S. Alimentar?, 

liniștiți în birou așteptînc 
tul reclamei. Dar solicitări- 
iu se grăbesc să-și prezinte 
rile, iar magazinele conti- 
să rămînă închise. Ele pre- 

ciază realizarea planului în- 
rinderii cu circa 20 000 Ie: 
:i, sumă reprezentînd media 
ărilor din zilele cu program 
nai. Conducerea întreprm- 
i are însă altă părere.
Tu pierdem nimic, spunea to- 
șul director Dumitru Că- 
u, deoarece cetățenii fac ori- 

cumpărături. Banii tot Ia 
intră...".

i mai comentăm acest punct 
edere. Conducerea I.C.S. A- 
ntara trebuie să țină semna 
glomerățiile mari din unele 
azine, de alterarea unor im- 
ante cantități de mărfuri în 
ițile care ramîn mai mult 

închise, de faptul că sar- 
e de plan n-au fost indepli- 
în cursul acestui an Ia ni- 

l posibilităților existente'.

Muzeul regional de artă 
Tîrgu Mureș și-a îmbogățit 
lecțiile de pictură, sculptură și 
grafică cu noi lucrări valoroase. 
Printre recentele achiziții făcu
te aici se numără două lucrări 
de pictură și una de sculptură 
ale artistului brașovean Mattis 
Teutsch Janoș, un peisaj de 
iarnă realizat de pictorul băi- 
mărean Ioan Gruzdâ, portretul 
pictorului Adarft Bălța tu de 
Aurel Băieșu, tabloul intitulat 
..Monumentul" de Nagy Pal etc. 
în prezent colecțiile muzeului 
cuprind 850 de lucrări ale unui 
mare număr de artiști clasici și 
contemporani, reprezentfnd nu
meroase școli ăe artă.

IOAN VULCAN

ROMUL.US LAL

JURISTUL VĂ RĂSPUNDE
Tovarășul Stefan Ba: 

din raionul Bâileșt 
Oltenia, ne expune 
situație :

Am foM penrion. 
mită de vintâ in ami 1WL Is 
momentul întocmirii

■■ ootot

prinderea avea obligația să-mi 
acorde vreun ajutor sau benefi
ciu bănesc ?

Tovarășe Ștefan, vă comuni
căm că, potrivit legii, concediul 
de odihnă se acordă odată pe an 
angajatului care are un stagiu de 
muncă neîntrerupt timp de 11 
luni. Perioada satisfacerii obliga- 
țiilor militare este considerată de 
art. 133 al Codului Muncii ca 
vechime neîntreuptă în rttuncă.

Deci. în situația în care va pre
zervați la aceeași unitate, în ter
men de 90 de zile, ea vă poate 
acorda concediu de odihnă. Cen
tra cea de-a doua întrebare, vă 
răspundem : întreprinderea este 
obligată să vă achite toate drep
turile la zi, inclusiv compensația 
în bani a concediului de odihnă 
dacă cunn’a nu l-ați luat). O in
demnizație specială nu se acordă.

La întrebările puse de tovară- 
î George Stănășel, nu putem 
răspunde pentru ca lucrurile nu 
<-*-• suficient de clare. Ne scrieți, 
7' tre altele că v-ați „mutat" de 
la o întreprindere la alta și nu 
** t? dacă vă este afectată acti- 
'riatea neîntreruptă în muiic^. 
Depinde ce înțelegeți prin 
_mutat“ : demisie, transfer, deta
șare etc. Reglementările sînt di- 
:>rite pentru fiecare. Trimiteți-ne 
d*c detaliile necesare pentru a 

tea da un răspuns complet.
MIRCEA NICOLAE

CRONICA

MEANDRE" )
plastică, scenografia toate converg spre raritatea 
cadrului. Fiecare cadru e o compoziție — 
totul e gîndit, e voit, totul e premeditat — 
structura geometrică, luminoasă, arabescurile, 
dispoziția materiei. Poate ceea ce relevă 
filmul e o inteligență deosebită a materiei. 
Lumea concretă e dezorganizată, e scoasă din con- 
figuiațiile cu care sîntem obișnuiți, ia aspecte 
insolite. Sînt interesante, mai ales „interioarele" 
din acest film, care de fapt nu sînt „interioare" 
ci compoziții cu obiecte. Nu găsești nicăieri o 
ambianță locuibilă, nimic nu te asigură că acești 
oameni au aceleași necesități vitale și sociale ca 
toți ceilalți. Obiecte, desuete, improprii, dislocate 
din ordinea comună a „interioarelor" ; nimic nu 
se „potrivește", totul e nepereche, e disparat, tîn- 
jește parcă după o serie de care s-a pierdut. Un 
scaun de rugăciune, o etajeră goală, o masă veche 
de lemn scrijelită, o scară într-o sală vastă de 
dans, niște mîini uriașe din ghips, toate capătă o 
viață proprie, ciudată, secretă. Rupte din armo
nia ansamblurilor, obiectele sînt neliniștite și as
cunse ca și oamenii intrați în „meandre". Perfect 
funcțională, plină de expresivitate, scenografia 
relevă o mare artă, aplecată asupra concretului.

Că și obiectele, dislocat, disparat, omul e ne
sigur de sine, de constituția și manifestările sale. 
Personajele filmului, și în primul rînd Gelu (Dan 
Nuțu) au un comportament bizar, merg, se așea
ză, vorbesc altfel. Nimic nu e „ca lumea" la ei. 
Gelu aleargă, sare, se furișează, se atîrnă cu capul 
în jos de o ușă sail de o stinghie ; Anda (Mihae’a 
Pogonat) se âșează pe jos Său se chinuie pe un 
scaun nepotrivit, se mișcă nehotărît. Totul e in- 
confortabil, incomod și stîngaci în comportamen
tul lor, totul e ieșit din convenții, e insolit, dar 
e mai simplu și mai puternic legat de rosturile 
interioare. Gelu face farse închipuind într-un pix 
cînd un stilet, cînd o pipă, cînd o baghetă, Petru 
(Mihâi Pălădescu) suflă într-0 trompetă nătîngă, 
Gelu se exprimă în ecuații fanteziste, Petru re
plică cu citate. în afară de Constantin (Ernest 
Maftei), nici unul un poate să găsească gestul și 
cuvîntul comun, care să pară firesc, normal.

Pentru că starea personajelor e criza. Nesiguri 
de talentul, de drumurile lor, nesiguri de carac
terul și sentimentele lor. Petru, Anda, Gelu își 
trădează indecizia, neliniștea, în orice cuvînt și 
mișcare. „Meandre" asta înseamnă. Dar filmul nu 
pledează pentru ele. Petru are confirmarea că 
drumul său nu e greșit, nu-i searb, nici inutil. 
Gelu află că-și poate domina ereditatea, că e 
liber să aleagă dintre tatăl său și Petru pe acesta 
din urmă. Sînt necesari deopotrivă cei ce caută 
cu intransigență noul, și cei care dezvoltă și am
plifică ceea ce e deja descoperit. Petru care 
descoperă și Constantin căre multiplica sînt două 
atitudini umane și creatoare, care nu se exclud 
d se presupun reciproc.

Ele se exclud numai în Anda care trebuie să 
aleagă între securitate și rise. E probabil că Anda 
îi iubește și pe Constantin și pe Petru, și e aproa
pe sigur că nici unul din ei n-o iubește. Rela
țiile lor sînt dure și cu resorturi obscure, lipsite 
de claritatea sentimentului. Realitatea ultimă a 
Andei e probabil inconsistența. De aoi nevoia ei 
de a se atașa, mai curînd de a se anexa cuiva, de 
a-și înstrăina ființa. Ca și ea, Lia (Ana Szeles) se 
atașează lui Gelu. Și pentru Gelu, ca și pentru 
Petru, femeia nu înseamnă decît o existență fără 
calități și fără autonomie, dar indispensabilă. De 
aceea nici nu apare ideea „păcatului" : ezitarea 
Andei între Petru și Constantin nu e vină, pentru 
că e neputință.

Poate că totul e de discutat în acest film. Poți 
să ai sau nu afinități cu gîndirea regizorului, poți 
să crezi sau nu în calea pe care și-o caută în film, 
dar în nici un caz nu poți eluda gravitatea cău
tării și remarcabilă sensibilitate cu care pătrunde 
în detaliile infime ale artei cinematografice.

De cum începi vizionarea, apropii filmul de 
„Duminică la ora 6“ și „Diminețile unui băiat 
cuminte". Nu pentru că ai putea preciza niște 
lucruri comune, ci din nevoia spontană de a a- 
tenua necunoscutul. Aceste trei filme seamănă 
între ele prin faptul că nu seamănă cu majori
tatea covîrșitoare a filmelor difuzate la noi. Dar 
fiecare „nu seamănă" într-un mod propriu, intim 
legat de structura artistică — pregnantă — a re
gizorului.
Mircea Săucan — dincolo de aparențe — e foarte 

diferit, de Lucian Pintilie sati Andrei Blaier ; 
expune prin „Meandre" o gîndiîe cinematografică 
— credem — unică acum în filmul românesc.

Este un film fără „story". Există fapte, atitu
dini, evenimente, există personaje cu destine bine 
precizate. Expunerea acestor date nu are însă 
cursivitatea unei narații alcătuite conform mime- 
sis-ului, derularea faptelor nu e decisă de cronolo
gie, timpul e aici reversibil, dilatabil sau compri- 
mabil, supus întru totul autorității gîndului ar
tistic. Desigur poți să ordonezi mintal datele, să 
le integrezi într-o structură epică, dar această 
operație, foarte ușoară de altfel, e cu totul facul
tativă : „povestea" nu prea contează. Esențiale 
sînt raporturile dintre personaje și tensiunile lor 
interioare.

Filmul consemnă de fapt o durată obiectivă 
de minimă întindere : poate cîteva minute. Cei doi 
soți — Anda și Constantin — privesc la televizor 
un fragment din filmul lui Rossif „Animalele". 
Păsările fragile și grațioase, adunate în pîlctiri 
parcă înspăimîntate și calul superb, cu pielea stră
lucitoare, cu coama bogată, căutînd obstacolele și 
depășindu-le cu mișcări încordate, de o frumusețe 
desăvîrșită, incredibilă, aceste două cadre devin 
centrul generator al întregului film. Aceste două 
cadre — două metafore în care se concentrează 
și se sublimează aspirațiile, nostalgiile, insatisfac
țiile de care vorbește „Meandre", „nasc" filmul: 
cheamă și rețin anumite momente și fapte din 
existența personajelor, le decid ordinea și durata, 
decid timbrul evocării. Nu luxul spontan al memo
riei personajelor constituie principiul structural în 
„Meandre" ci cursul unei gîndiri poetice și mu
zicale. De aceea spuneam că „povestea" nu con
tează : pentru că există un poem.

Realizată cu mai multe teme și linii melodice, 
t împărțită în cîteva fragmertte precis delimitate 

(filmul are numai cîteva secvențe, lungi, dense, 
clar conturate și delimitate), susținută de leit-mo- 
tive care readuc în revenirea lor ideile fundamen
tale, compoziția filmului e simplă și savantă tot
odată. Gîndită cu o tensiune poematică perma
nentă, realizată cu o siguranță desăvîrșită, struc
tura de ansamblu a „Meafidrelor" e în sine fru
moasă și perfect adecvată ideilor pe care le 
poartă.

Deși nu se ascunde, arta lui Mircea Săucan 
nu e imediat accesibilă. Nu numai logica sa e 
prea puțin comună ci și perspectiva asupra lumii. 
Mircea Săucan vede și aude „altfel", parcă ciu
dat, poate bizar, poate adînc. Fiecare cadru din 
„Meandre" are ceva neobișnuit, care incită și ne
liniștește. Unghiul, efectele fotografice, structura
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astfel peste 2 500 tone cartofi și 
ceapă.
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i ne-a întrebat decît 
plătit «otizația la 

a nimici. Mi se pare 
«înd îți intră șapte 

di noi în organizație, ar 
să te intereseze mai 

lucruri despre ei, să în- 
>ă-i cunoști mai îndea- 
, să-i întrebi cîte ceva 
viața lor personală. Or, 
ngură întrebare pusă 
lună de zile n-am făcui 
(tapițerul $tefan Van-

a, încetul eu încetul, in- 
torii mei au reliefat nu 
ce ar aștepta de la se- 
lor, ei, în aceeași mâ- 

i semnalat și unele ne- 
i existente în între- 
e. Faptul că nu au ac

tele vi zi or ul clubului 
iai mult închis, e dub 
cu numele"), că actrvt- 
>ortivă se izbește de tot 
piedici („sîntem nerăb- 
lă participăm la un 
îat de fotbal între see- 
J mai începe odată !•), 
jxcursiile.se fae numai 
I în cînd, în preajma 
’estive. („L-am dori pe 
iii nostru, spuneau 
ăieți, nu numai orga- 
al excursiilor sau dru- 
, ei și în fruntea lor, 
ndu-ne pe itinerar «a 
priceput, în care poți 

>ată
i erau 
.rebări 
ăspuns 
l’ireetă
ției U.T.C.
Întrebat însă și eu pe

înerederea"). Și 
altceva decît 

firești care so- 
printr-o inter- 
a secretarului

îi

dată i-r 
tufea 
alta, 
periei 
UT.C
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i au
mfieeete. Se irppune 

a areste eforrjrt să găsească 
ci aa- prwhrc de rodire 

pe arm! «SMfeati»! de ba- 
â. e spr.x pe care fiecare 

a«e sâ :-d acorde. De 
ceea esre -.ecesar ca și un u- 
re-r-F- ocnca-e din e . să nu se 

. doar să dea un
răso-as atunci and
eșze —eba:: ,Ce-a face dacă 
a. fi secretar ?*. El trebuie 
să ap.ke permanent în prac
tică acest răspuns, socoti nd u- 
se - și ei un secretar 
ai organza: •: sa e. alături de 
cel pe care ba a.es.

sr îr
Cunoscutele Băi Felix de 
lingă Oradea adună a- 
nual aici mii de oameni di 
muncii veniți, în toate se- 
zoanele pentru a-și fortifi

ca sănătatea.
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pregătește un nou produs

berea de Pitești
TI (de la 
lentul nos-

a industrială 
a Piteștiului, 
ierea șantie- 
ricii „Arge- 
? conturează 
precis voor- 
unui alt o- 
important: 

le bere.
prezent, au 

ite lucrările 
de îmhute- 
atelierul de

întreținere, la blocul 
siloz, la pavilionul 
administrativ, urmînd 
ca într-un timp apro
piat să înceapă săpă
turile la blocul fier- 
bere-fCrmentare.

Noua unitate in
dustrială, prevăzută 
să intre în funcțiune 
în primul trimestru 
al anului 1969, va a- 

’ vea o capacitate de 
400 000 bl anual. 
Secția de îmhutelie- 
re va încărca zilnic 
200 000 de sticle. Va

fi montată o instala
ție de germinație cu 
grămezi mobile ji 
temperaturi condițio
nate, prima de acest 
fel din țară, care 
permite realizarea 
produselor de calitate 
superioară, consum 
redus de energie e- 
lectrică, termică șt 
forță de muncă în
tregul proces de pro
ducție, se va desfășu
ra în instalații închise 
ermetic, sau in con
ducte.

UNOR FORME DE 
SERE A PRCDCI 
3OMERTLX PE
SOMENZI PI 
SOMERȚVL AMBULANT 
APROMZIOX ARE.A LA 
MICLLTU. F oiosăera
forme este 
două motive: <e ecc 
timpul ceta|ea38Ini fi te piMiea- 
zâ calitatea profesam. In acest 
scop s-au luat mfeuri ca toate 
întreprinderile fi oLcife fe valo
rificare a legumelor fi fiectekn 
să organizeze aprovizionarea 
populației la domiciua cu un sor
timent mult mai bogat de pro
duse ca rădăcinnase, varză, cea
pă, cartofi etc. In Bucu
rești, cantitatea de produse livra
te la domiciliu prin comenzi fă
cute la fiecare oficiu se va dubla 
față de anul trecut. In toate lo- 
calitățile mari din țară se orza- 

I nizează centre sezoniere de des-

I
I
I
I
I
I

•) „Meandre", producție a studioului București, 
scenariul Horia Lovinescu și Ionel Hristea, regia * 
Mircea Săucan, imaginea George Viorel Todan, r 
muzica Tiberiu Olah, decoruri C. Simionescu. v-

Vom
obține o puritate
metalică absolută?

facwr Pe Hngi xentrde existen
te. in București încep să funcțio
neze 220 puncte sezoniere pentru 
anroviZtGaarea de iarnă cu car
tofi. ceapă, varză. Circa 100 de 
■nitățt ale .comerțului interior ■— 

vor desface și a- 
ie aezon. Tn leiță- 
formă, a, avea de 
ier»: tinînd sea

că intrețul comerț trebuie 
să vină în sprijinul economisirii 
timp .’u cetățeanului, credem că 
metoda se poate extinde. In mă
rie crașe iși nu numai în ele) noi 
am p itea p ane la dispoziția uni- 
tâțilcr ccmerciale „Alimentara" 
anumite cantități, vagonetabile, 
de ceaoi cartofi, fructe și aces
te unități ale comerțului interi
or, după o prealabilă sortare și 
preambalare, să facă desfacerea 
concomitent cu mărfurile de bă
cănie.

Campania de aprovizionare se 
află în plină desfășurare. In ca
pitală a început însilozarea pri
melor 5 000 tone de cartofi și 
1 500 tone de ceapa.

In întreaga țară se vor pune 
pe piață cartofi și ceapă în săcu- 
leți — plasă de 1—2—5 și 25 kg. 
Metoda va urgenta desfacerea. 
Numai în Capitală se vor livra

— în luna decembrie 
a anului trecut, cumpără
torii din București, Con
stanța, Timișoara și alte o- 
rașe au avut la dispoziție 
produse semiindustriale — 
legume și fructe deshidra
tate. Forma aceasta de 
deservire este practică, 
modernă și comerțul ar 
trebui s-o extindă.

— Anul trecut am început 
desfacerea în acest fel prea tîr- 
ziu (în plină iarnă), iar cantită
țile din fiecare preambalaj au 
fost mult prea mari. Anul acesta 
legumele și fructele deshidratate 
se vor găsi în sortimente variate, 
în ambalaje corespunzătoare 
chiar de 100 gr. (la ceapă, car
tofi, spanac, morcovi etc.) și de 
250—500 gr (la caise, prune, 
mere, pere etc.). Astfel, rafturi
le din fiecare cămară nu vot 
fi aglomerate cu produse supu
se degradării, ci vor găzdui le
gume și fructe de bună calitate, 
ușor și rapid de preparat

Pe aceeași linie se înscriu și 
măsurile de a desface produse 
semiindustrializate la borcane sau 
preambalate în pungi de polie
tilenă cum ar fi : ardei umpluți 
cu varză, varză murată, legu
me pentru ciorbe, castraveți 
murați, gogonele murate, pastă 
de tomate și altele.Credem că în- 
lăturînd în felul acesta butoiul 
cu murături (practic imposibil de 
păstrat într-o cămară de bloc 
modgrn) îi vom da posibilitatea 
gospodinei să-și ia din raftul ma
gazinului murăturile asortate în
tr-o singură pungă, pe care să le 
consume la o singură masă.

Aș vrea să mai dau o veste 
bună : pentru masa de revelion 
pregătim struguri. Insilozarea 
lor (anul trecut făcută numai în- 
tr-o regiune) va începe în mai 
multe puncte.

Și mâi e un lucru care mi se 
pare necesar să-1 subliniez : im
portanța sincronizării eforturildr 
tuturor factorilor chemați să 
sprijine campania aprovizionării 
de toamnă și iarnă. Sprijinul co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare privind asigurarea spa
țiilor necesare depozitării re
zervelor de iărnă, sprijinul 
nisterului Căilor Ferate și 
Ministerului Transporturilor 
uto, Navale și Aeriene. Fără 
menea ajutoare concrete și
rative nu putem deplasa „cămara 
toamnei" de pe cîmp spre ma
rile orașe, spre spațiile și depo
zitele de conservare.

Mi- 
al 

A- 
ase- 
opâ-

Una din sarcinile cele mai 
importante ale metalurgiei 
moderne este crearea uilor 
materiale dotate cu o mare 
puritate. Extraordinarul pro
gres al științei * " J ‘ "
care se petrece 
noștri a dus Iă 
radicală a noțiunii „clasice" 
de puritate.

într-adevăr, dacă prin 
1938 - 1940 puritatea care se 
putea obține pentru unele 
metale era de 99.99 la sută, 
astăzi nn asemenea material 
este considerat departe de a 
fi pur.

Numeroase domenii ale 
științei șî tehnicii contempo
rane necesită materiale de o 
puritate apropiată de cea 
absolută.

Care este sensul urmăririi 
unei purități cit mai apropi
ate de absolut ? Specialiștii 
au demonstrat în ultimele 
două-trei decenii că gradul 
de puritate imprimă materia
lelor noi calități, uneori pa
radoxale. De pildă, unele 
metale ca beriliul și bismutul 
erau din totdeauna reputate 
ca materiale casante. Purifi
cate pînă Ia un înalt grad, 
aceste metale se dovedesc a 
fi... plastice.

Impurități aparent neîn
semnate schimbă rădicai în
sușirile unor elemente. Un 
conținut de numai 0,000 001 în 
sută nichel sau cupru, în 
germaniul necesar în pro
ducția semiconductorilor. a- 
trage imposibilitatea utiliză
rii sale. Pentru a putea fi 
folosit la fabricarea diodelor, 
conținutul în elemente stră
ine nu trebuie să depășească

și tehnicii 
sub ochii 
schimbarea

a zecea milioana parte de 
procent, adică 1 mg la tonă.

Tehno’ogia nucleară este $i 
ea condiționată de existența 
materialelor cu un grad de 
puritate foarte înalt. Astfel, 
la vechile denumiri de „pur", 
„purism" „pro analisi", „teh
nic pur" și ..chimic pur" a 
trebuit să fie introdus și 
gradul ..nuclear pur", care 
desemnează cel mai înalt 
grad de puritate cunoscut.

Pentru realizarea purifică
rilor solicitate de industria 
zilelor noastre a fost necesa
ră crearea unei noi discipli- 

științifice — metalurgia 
substanțelor ultrâpure. Spe
cialiștii din acest domeniu 
au pus la punct în ultimul 
timp o serie de metode din 
ce în ce mai perfecționate 
pentru purificarea substan
țelor.

Dintre 
domeniul 
stanțelor ___ ___
menționăm metoda „cristali
zării fractionate". Prin crea
rea condițiilor corespunză
toare se ajunge ca procentul 
de reducere a Impurităților 
să rămînă constant, în fie
care nouă faîa a operației 
fiind în ordinul a 1/1000— 
1/10 000.

O latură importantă a teh
nologiei aedstor materiale o 
reprezintă stabilirea puri
tății. Analiza lor se poate 
face astăzi prin metode ătît 
de precise îneît sînt capa
bile să pună în evidentă im
purități de ordinul 1:10 000 000 
sau chiar 1 : 1 000 000 000.

ultimele noutăți în 
metalurgiei sub- 

ultrapure să mai

Ing. I. POPESCU

jxcursiile.se
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televizorul TINĂRUL MECANIZATOR — 
UN MUNCITOR COMPLEX

între Uzinele „Electroni
ca" și întreprinderea de 
piese radio și semiconduc
tor! Băneasa s-au mai pur
tat și se mai poartă dis
cuții cu privire la măsuri
le ce trebuie luate în am
bele unități pentru mo
dernizarea și perfecționa
rea continuă a televizoru
lui românesc. Dialogul 
conducerilor tehnice este 
fertil și s-a concretizat în 
rezultate incontestabile. în 
numai 6 ani, producția de 
televizoare a ajuns la pes
te 100 000 de aparate a- 
nual. Au fost realizate mai 
multe tipuri noi în diverse 
variante, fiecare însem- 
nînd o nouă escaladare a 
valorilor tehnice parcurse 
de această ramură. Cu te
levizoarele „Dacia’ și 
„Național" receptoarele ro
mânești ating cele mai 
pretențioase haremuri in
ternaționale, iar pentru 
producția anului 1968 se 
pregătește un nou tip — 
„Mirai" — ale cărui per
formanțe tehnice vor fi, 
conform aprecierilor spe
cialiștilor, superioare.

Recent, am asistat la un 
nou dialog între reprezen
tanții Uzinelor „Electroni
ca" și I.P.R.S. Băneasa. De 
data aceasta nu s-au în- 
tîlnit conducerile tehnice, 
ci tinerii celor două uni
tăți. Excelentă ideea celor 
două comitete U.T.C. Mai 
întîi, pentru că nu și-au 
propus să repete ceea ce 
se discută în mod obișnuit 

If în consiliul tehnic, ci sâ 
analizeze contribuția adusă 
de tinerii din cele două u- 
nități la aplicarea măsuri
lor stabilite de conduceri
le tehnice. Apoi, pentru câ 
tema întîlnirii este de stric
tă actualitate — ÎMBU
NĂTĂȚIREA CALITĂȚII 
TELEVIZORULUI RO
MÂNESC. In sfîrșit, ini
țierea unui asemenea dia
log a fost generată de si
tuația obiectivă că în cele 
două unități majoritatea 
covîrșitoare a muncitorilor 
sînt tineri și, prin urmare, 
calitatea producției depin
de în foarte mare măsură 
de calitatea muncii lor.

constructiv
- FOARTE

<IIINF. DAR...

ridicat, iar în ultima peri
oadă se constată o vădită 
reducere. Dar din moment 
ce au fost rezolvate cu 
succes problemele esenția
le, de concepție, aceste de
fecțiuni, în fond minore, 
sînt cu atît mai supărătoa
re. Și, la urma urmei, nu 
trebuie să apară ! Cumpă
rătorul ia televizor nu 
pentru a-1 repara, a-1 ajus
ta ulterior, ci pentru a-1 
folosi.

Tinerii de la „Electroni
ca" au prezentat o anali
za destul de completă a 
cauzelor pentru care tele
vizorul „Dacia" se defec
tează în prima perioadâ 
de utilizare, pentru că, în 
genere, atunci apar defec
tele.

„Din totalul intervenții
lor făcute în perioada de 
garanție — spunea Vale
rian Popescu, locțiitor al 
secretarului cmniteto’c. 
U.T.C. — 51 la sută sînt 
determinate de calitatea 
necorespunzătoare a piese
lor pe care întreprinderea 
dumneavoastră ni le furrr- 
zează. Sînt piese cu viei 1 
ascunse, care nu apar k. 1 
timpul procesului de a- : 
samblare, în ciuda rignrc- i 
sului control tehnic pe o- ' 
re-1 facem, ci mult ma: tis- 
ziu, după un timp de rime- 
ționare. Aceasta este pro
blema. Sâ vedem, dec

rezolva".
Dar, aceste defectași ce 

trec prin filtrul cootroco- 
lui de calitate dtc ceie 
două unități eccDomjee 
sînt numai o parte dm o- 
biecUde ce se pot aduce 
calității pieselor produse «a 
LPJLS. Atît Uzinele JL- 
lectronica", dî mai ales 
controlul tehnic de la 
I.P.R.S. resping un lot ma: 
mare de piese ca necores
punzătoare. Efectul acestui 
fenomen asupra eficienței 
economice a întreprinderii 
este evident și acționează 
negativ în cel puțin două 
direcții : prețul de cost se 
încarcă inutil cu valoarea 
materialelor rebutate. a u- 
zurii marinilor ri a mano
perei utilizată pentru con
fecționarea lor: producția 
este diminuată cu cantita
tea de piese ce s-ar fi po- 
tut obține in timpul irosit 
pentru fabricarea loturilor 
necorespunzătoare

Enumeriad și definind 
precis abaterile de la ca
litate, tinerii din cele dooâ 
unități au cercetat în con
tinuare cauzele care le de
termină.

V.
O necesitate obiectivă:

Laboratorul
școlii

t' Or*-ea

e capabil de
perforoianțe
exceleate

DAR SĂ SE ELIMINE CAUZELE PENTRU CARE O PARTE DIN APARATE 
SE DEFECTEAZĂ IN PRIMA PERIOADĂ DE FUNCȚIONARE

3H>-

rnioCtei — r

Deși în sală nu se aflau 
reprezentanți ai comerțu
lui și, de ce nu, chiar po
sesori de televizoare, opi
niile lor au fost bine re
prezentate. N-a fost in
tervenție care să nu fi ple
cat de la ideea majoră, câ 
piața nu poate fi cîștigată 
și menținută dacă nu se 
satisface prima cerință a 
cumpărătorului — realiza
rea unor produse de certă 
valoare care să îndepli
nească cel puțin două con
diții esențiale : CALITATE 
ȘI DURABILITATE.

Mai aproape de cerințe
le cumpărătorului, simțind 
nemijlocit oscilațiile pieței, 
tinerii de la „Electronica" 
au formulat numeroase 
critici la adresa I.P.R.S. 
Băneasa, care le furnizea
ză cea mai mare parte din 
piesele ce le folosesc în 
producția de serie.

„Constructiv — spunea 
inginera Ana Marinescu 
de la Uzinele „Electroni
ca" — realizăm aparate 
foarte bune. Pot să afirm 
că televizorul „Dacia" este 
mai bine conceput decît 
„Național". Există un 
standard internațional care 
impune anumite perfor
manțe, iar televizorul „Da
cia" este la nivelul aces
tui standard. Atunci, de 
ce cumpărătorii manifestă 
încă rețineri față de acest 
produs nou ? Credeți că 
am făcut o schemă elec
trică proastă ? Ei bine, 
nu ! Imaginea este excep
țională. La fel sonorul. A* 
tunci ? Adevărul este că 
televizoarele noastre sînt 
bune, dar o parte din ele 
cad în exploatare. De ce 
cad ? Pentru că rezistențe
le, pe care dumneavoastră 
ni le furnizați, se ard, își 
schimbă valoarea în timp. 
Asta e“.

Inginera avea, desigur, 
în vedere semnalările re
petate ale comerțului, _ 
și cercetările proprii ale U- 
zinelor „Electronica", din 
care rezultă că la o parte 
țlin aparatele vîndute apar 
defecțiuni în perioada de 
gajajițiȘ. Procentul nu esțe

DE CE ROSE
RESPECTĂ 
DISCIPLINA

TEHROLO

ae

ca

CICĂ?

Sugestii pentru 
conducerea 

întreprinderii

taerSer in ceie douâ în- 
trecraderi ce cooperează 
Brio® a fihrScarea tekvi- 
zeare-xc spre a analiza 
cnurnimtta pe care o pot 
aixe es <i propunerile pe 
case Ie pot face pentru îm- 
’^=itițriea calității pro- 
d=»eîoc a fost, așa cum își 
exprâna părerea inginerul 
Eneen Chicoș, director la 
I PJLS-, foarte utilă. Și, 
: “r.ndu-ne la aceeași a- 
rreciere, subscriem și noi 
-ă repetai ea ei pentru a se 

ce s-a făcut și ce 
treixiie rezolvat Sub- 

.irriem, în încheiere, ajuto
rul pe care biroul comite- 
tnlui raional 1 Mai, din

I Capitali, al U.T.C. l-a a- 
cordat celor două comite
te U.T.C, caracterul de 
lucru pe care l-a imprimat 
discuțiilor. Ne exprimăm 
părerea ca ajutorul să fie 
permanent și, în continua
re. să sprijine comitetul 
U.T.C. de la I.P.R.S. în 
aplicarea măsurilor stabili
te la această consfătuire, 
să găsească formele de tra
ducerea lor în viață, să 
inițieze și alte măsuri ca
re să contribuie la educa
rea tinerilor în spiritul răs
punderii pentru ridicarea 
calității producției, res
pectării disciplinei tehnolo
gice, pentru permanenta 
lor pregătire profesională.

V. BABAC

Sînt erori de concepție ?, 
S-a pus mai întîi întreba
rea .

„Nu ! a venit prompt 
răspunsul inginwtdni Ste
lian Nan, 
cretarului 
U.T.C. de

Procesul 
este bine pus la punct ?

„Au apărut pe parcurs 
unele neajunsuri în fluxul 
tehnologic, determinate în 
bună 
rapidă 
aceeași 
că — 
Nan.
puncte 
cea nerespectarea indica
țiilor tehnice, am făcut o 
seamă de modificări la u- 
nele utilaje în special h 
piroliză. Mai mult, am 
trecut la fileta re
rectă, am eliminat
iustarea. Pentru a fi mai 
ușor urmărite în exploata
re, piesele au fost marcate 
special. S-a putut, astfel, 
acționa operativ, iar rezul
tatele sînt acum bune. Re
zistențele noastre nu se 
mai întrerup. își schimbă 
valoarea, dar e un lucru 
normal, admis de toate 
statisticile internaționale".

„Noi, cei de la „Elec
tronica", am simțit aceste 
eforturi ale dumneavoas
tră, a intervenit inginerul 
I. Bușcu. Evident, piesele 
ce le primim acum sînt 
mai bune. Dar nu putem 
ocoli în nici un fel faptul, 
la fel de evident, că une-

locțiitor al $e- 
comitetului 

la I.P.KS.". 
tehnologic nu

parte de creșterea 
a producției pe 
linie tehnologi- 

a răspuns Stelian 
Analizînd la ce 
din flux se produ-

di- 
a-

nală. LPJLS. Băneasa este 
o unitate ce curind înfiin
țați- An de an i$i lărgește 
activitatea productivă- An 
de an intră pe porțile sale 
noi contingente de mun
citori din satele apropiate, 
în coviișitoarea lor majo
ritate tineri- Aid iau ei 
pentru prima dată contact 
cu disciplina de fabrică, 
sub multiplele sale fațete, 
aici fac primii pași în me
serie. Dar p unul și al
tul din cele două procese 
nu se parcurg automat, 
dintr-o 
tr-un 
cărui 
de 
iau 
întreprinderii, de munca 
de educație ce o desfășoa
ră organizația U.T.C. fPen- 
tru că, așa cum subliniau 
mai mulți vorbitori, mai 
sînt încă tineri care, din 
dorința de a depăși nor
mele de producție, execu
tă anumite operații în mod 
necorespunzător). Sigur, a- 
ceste lucruri se cunoșteau 
în mare. S-au luat și u- 
nele măsuri administrative, 
dar lucrurile nu s-au miș
cat prea mult din loc. în 
special 
acțiuni 
cultive 
pentru
disciplinei, dorința de au- 
todepășire. în consecință, 
s-a stabilit un cuprinzător 
plan de acțiune pentru or
ganizația U.T.C, de la

dată. ci în- 
anumit timp a 
scurtare depinde 

măsurile care se 
de către conducerea

s-au inițiat puține 
educative care să 
la tineri pasiunea 
muncă, respectarea

PLARDE
MĂSOR! PER

TRI! COMITE-
Till U.T.C.

DE LA I.P.R.S.

Pentru a se asigura o 
creștere imediată a eficien
ței muncii acestor 
organizația U.T.C. de la 
I.P.R.S. trebuie să ; 
neze în următoarele ( 
Ui:

• Consultîndu-se cu 
maiștrii, să stabilească e- 
xact care sînt tinerii ce în- 
tîmpină greutăți în reali
zarea sarcinilor de produc
ție și să propună conduce
rii întreprinderii repartiza
rea lor pe lîngă muncitorii 
cu experiență și o bună 
pregătire profesională.

• Pînă Ia încadrarea ti
nerilor în cursurile de ca
lificare, sa inițieze împreu
nă cu cadrele tehnice un 
ciclu de două-trei lecții

tineri,

acțio- 
direc-

• Si fie nnbunâtățnă >-
Jocurilor de

SD.V. înlocuitorii de ma
teriale să fie bine aleși 
pentru ca substituirile câ 
nu afecteze calitatea pro
ducției.

• Controlul tehnic de 
calitate de la I.PJLS. sâ 
aibă, în sfirriL personali
tatea necesară pentru a 
depista din timp abaterile 
de la tehnologia prescrisă 
și astfel întreprinderea sâ 
nu mai furnizeze produse 
necorespunzătoare calita
tiv, care să fie respinse de 
comisia de recepție de la 
Uzinele „Electronica".

• Să se restudieze nor
mele de încadrare a mai
ștrilor și să se urgenteze 
definitivarea postului de 
tehnolog.

• în stabilirea progra
mei cursurilor de califica
re și ridicare a calificării 
și a celor care trebuie cu
prinși în cursuri, să se ple
ce de Ia studierea amă
nunțită a problemelor pe 
care Ie ridică acum proce
sul de producție, urmărin- 
du-se înlăturarea rapidă a 
neajunsurilor generate de 
slaba pregătire profesio
nală.

★

Această inițiativă a ce
lor două comitete U.T.C. 
de a organiza o întîlnire a

Multe din punctele de vedere 
expuse la discuția de față coin
cid cu ale noastre. Fiecare aspect 
al problemei comportă însă 
discuții, o studiere atentă. Susți
nerea lecțiilor de curs cu mate
rial tehnic adecvat, de pildă, 
considerăm că este una din căile 
impuse de perfecționarea învă- 
țămîntului pofesional mecanic- 
agrieol.

Pregătirea unui chimist este 
de neconceput fără laborator, 
fără experiențele și demonstra
țiile de aici. Pornind de la acea
stă premiză, dar mai ales de la 
propriile concluzii, susțin necesi
tatea unui laborator de mașini 
agricole al școlii. S-ar putea ar
gumenta că școala funcționează 
pe lingă o unitate agricolă și că 
elevii găsesc aici toate mașinile, 
uneltele, deci, nu mai este nece
sar laboratorul propriu. Crearea 
pe lingă fiecare școală a unui 
laborator de mașini este impusă 
însă, în primui rînd, de necesi
tatea perfecționării practicii.

Dar să ne explicăm.
Laboratorul de mașini (pe 

care școala noastră, în bună 
parte și l-a realizat cu eforturi 
în decurs de patru ani), ar tre
bui să aibă două mari sectoare : 
în primul rînd — planșe, pa
noplii reprezentînd organfe de 
mașini sau secțiuni în acestea, 
machete, iar în al doilea rînd, 
— un set complet de ma
șini și tractoare agricole cu 
care se lucrează în agricul
tura țării. In felul acesta ele
vul are posibilitatea să urmăreas
că principiul de funcționare a 
unui ansamblu desfăcut, să ob
serve părțile ascunse ale pieselor. 
Valoarea unei asemenea lecții 
este incomparabil superioară.

La ora actuală însă aproape 
tot acest material trebuie să ni-1 
procurăm și confecționăm sin
guri sau să ne deplasăm la 
S.M.T„ la brigăzile cele mai a- 
propiate, la G.A.S. O vom face 
și în viitor. Trebuie să fim însă 
ajutați mai mult și de atelierul 
de material didactic al Ministe
rului Invățămîntului și al Consi
liului Superior al Agriculturii. 
Printr-o mai bună coordonare a 
activității lor, aceste ateliere 
ne-ar putea asigura cea mai mare 
parte a materialelor necesare 
pentru dotarea laboratorului de 
mașini. în mod special ele ne-ar 
putea ajuta să fim în pas cu do
tarea tehnică nouă a unităților 
agricole. Acum nu numai că ele
vii se întîlnesc cu mașinile noi 
abia în producție dar, fiind a- 
samblate, ei nu au posibilitatea 
să le cunoască temeinic decît 
după un timp, fapt ce-i împie
dică să aibă o intervenție rapidă 
în caz de defectare, lucrează cu 
o productivitate a muncii scă
zută.

în prezent, școlile sînt dotate

cu cîteva mașini vechi, (cu ex
cepția tractoarelor folosite la în
sușirea conducerii), care nu mai 
pot fi puse în stare de funcțio
nare. Aceasta afectează întreg 
procesul de instruire a viitorilor 
mecanizatori. Școala ar trebui să 
aibă mașini și utilaje complete, 
pe care elevii să le demonteze și 
să le monteze. în unitățile de 
producție o asemenea posibili
tate este redusă la perioada de 
reparații, cînd nu toți elevii pot 
lua contact cu întreg setul de 
utilaje. Normal ar li daca pro
fesorul, vorbindu-i elevului la 
curs despre masa combinei de 
cereale — un exemplu — să. aibă 
posibilitatea să-i demonstreze pe 
loc principiul ei de funcționare, 
piesele importanțe, prevenirea și 
înlăturarea defecțiunilor mai 
frecvente.

în afara tractorului, însușirea 
mînuirii celorlalte mașini este 
lăsată pe seama practicii în pro
ducție. Complet anormal. în 
practică elevul trebuie să-și per
fecționeze cunoștințele, să se o- 
bișnuiasca cu producția, cu dis
ciplina muticii -- conducerea, și 
reglarea mașinilor și utilajelor 
trebuie s-o stăpînească de la 
școală. Este o iluzie să crezi că 
în unitate, cînd griul s*a copt 
și trebuie strîns cît mai urgent, 
stă cineva să-i arate elevului 
practicant cum se introduce com
bina în lan, cum se reglează în 
funcție de starea de vegetație și 
alte particularități Dar /oare 
este suficient ca elevul să 'jștie 
cum se seamănă porumbul OJLSe- 
mănătoaiea SPC-6 ? Viitorul me
canizator trebuie să-și formeze 
deprinderea de a trage rînduri 
drepte, de a mînui agregatele, 
de a face întoarceri și deplasări 
economicoase etc., etc. Cine îi 
permite însă elevului să se antre
neze pentru a mefge drept cu* se - 
mănătoarea într-o tarla care se 
însămînțează în unitatea de pro
ducție ?

Adevărat este că cei mai mulți 
dintre absolvenții școlii cunosc 
funcționarea mașinilor, exploata
rea lor în brazdă, dar le lipsesc 
deprinderile practice, care tre
buie formate științific, sub o în
drumare corespunzătoare. Și, 
susțin, bazîndu-mă pe propria 
experiență, că toate acestea vor 
putea fi realizate dacă școlile vor 
fi dotate cu seturi complete de 
mașini cu care elevii să exer
seze, sub îndrumarea profesori
lor. De aceea, crearea în școlile 
profesionale de mecanici agri
coli a unor laboratoare de ma
șini apare ca o necesitate care 
condiționează pregătirea temei
nică și complexă a viitorilor me
canizatori.

Ing. GRIGORE MACIUCHIN 
director

al Școlii de mecanici agricoli 
Săcălaz-Banat

PAȘI S-AU FĂCUT, DAR CEI PRECONIZAȚI

AU RĂMAS

încă pe hîrtie
A

In urmă cu trei luni, în ziarul 
nostru a apărut un articol care se 
referea la cîteva neajunsuri din 
activitatea Combinatului de ce
luloză și hîrtie-Dej. Sîntem din 
nou la Combinatul de la Dej dor
nici să cunoaștem cum au evo
luat lucrurile.

Iată și primele amănunte aflate. 
Pe primul semestru, indicatorii 
de plan au fost realizați. în ce 
privește dotația de stat, de sem
nalat cifra de peste 1,6 milioane 
care reprezintă reducerea înre
gistrată. Prin urmare un salt în
registrat care se cere apreciat.

Dar, ca la orice bilanț, ten
tează în mod deosebit compara
ția. în cazul de față, ne oprim la 
pierderile planificate. Amintim 
că conducerea combinatului și-a 
propus la începutul anului — pe 
baza unor studii aprofundate, 
credem, să reducă volumul pier
derilor cu peste 10,5 milioane. 
Dar ceea ce s-a înregistrat la ca
pitolul realizări reprezintă doar 
30,7 la sută din acest volum.

— Rentabilitatea combinatului, 
ne spunea acum trei luni tov. 
loan Bîrsan, ing. șef la CCH-Dej, 
se va realiza, în principal prin 
dirijarea producției spre sorti
mente de calitate superioară.

Am arătat în articolul trecut, 
exprimîndu-ne nedumerirea că 
sortimentele de calitate superi
oară (hîrtie albită și celuloză al
bită) se produc în proporție de
57.2 la sută, și, respectiv, 71 la 
sută față de prevederile graficu
lui de atingere a parametrilor 
proiectați (corespunzătoare celui 
de al treilea trimestru de punere 
în funcțiune). Ce se constată a- 
cum, în cel de al cincelea tri
mestru ? Că ponderea sortimen
telor de calitate superioară a scă
zut față de trimestrul anterior (la 
30,5 la sută, la hîrtie albită și la
61.2 la sută, la celuloză albită). 
Explicația ?

— Rezultatele combinatului 
trebuie analizate în funcție de 
planul fixat penttu fiecare tri
mestru de către forul tutelar —

ne spune tovarășul Gheorghe 
Budăceanu, șeful serviciului plan. 
Ministerul ne-a fixat plan și pen
tru celuloză și pentru hîrtie na
turală.

De ce oare combinatul de la 
Dej produce hîrtie și celuloză 
calitativ inferioară prevederilor 
din proiect ?

O primă explicație a nereali- 
zării sortimentelor din proiect o 
primim de la tovarășul inginer 
Gheorghe Bidu, de la Direcția 
generală a Industriei hîrtiei și ce
lulozei din M.I.Ch.

— La stabilirea sarcinilor de 
plan pentru sortimente calitativ 
inferioare s-a plecat de la două 
considerente : a) necesitatea li
vrării acestor sortimente în ca
drul sectorului și b) s-a avut în 
vedere că în primul an de func
ționare a utilajelor se vor ivi u- 
nele întreruperi...
N-ar fi fost însă mai indicat să 

se valorifice toate rezervele in
terne existente în sector pentru 
realizarea la celelalte combinate 
și fabrici a sortimentelor de cali
tate inferioară și să se producă, 
in cadrul CCH-Dej, numai sorti
mente de calitate superioară, așa 
cum, de fapt, s-a preconizat în 
proiect ?

Paradoxal, șeful serviciului 
plan din aceeași direcție gene
rală, tovarășul Gheorghe Ureche 
afirmăcă „dacă, ne-am gîndi mai 
bine la rentabilitatea combinatu
lui de la Dej, ar fi mai indicat 
să se producă doar celuloză... na
turală".

Despre ce „rentabilitate" este 
vorba ? Depășirea doar în se
mestrul I a.c. cu mai bine de 
680 000 de leî a prețului de cost, 
ca urmare a producerii sortimen
telor de calitate inferioară, nu 
spune nimic ?

Iată, de altfel, precizările clare 
pe care directorul Institutului de 
proiectări — I.P.C.F.S.-București, 
tovarășul Ion Cliivu, le face re- 
ferindu-se la unitatea de la Dej.

— Combinatul, ne spunea dîn- 
sul, este prevăzut să producă în 
etapa I numai sortimente de ce
luloză și hîrtie albită, și princi
pală condiție pentru rentabiliza
rea combinatului este respectarea 
planului de sortimente stabilit 
prin proiectare. Iar atenția tre
buie îndreptată, în mod deosebit 
spre asigurarea funcționării ne
întrerupte a secției de albitorie 
a combinatului.

Iată de ce, înclinăm să credem 
că nu atît „cererile" din sector 
(fără îndoială, cu importanța lor 
și care puteau fi satisfăcute pe 
calea arătată la începutul acestui 
articol) cît neajunsurile de ordin 
tehnologic au determinat forul 
tutelar să stabilească sarcini de 
plan și pentru sortimente care nu 
sînt prevăzute în proiect. Cunos- 
cîndu-se costul instalației de al- 
bitorie, de ce se. „ocolește" atît 
de ușor în procesul de produc
ție ?

Sînt întrebări lăsate încă fără 
răspuns.

PETRU GH. BRATU
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AI RECORDURILOR PELE.m LA BUCUREȘTI ?

întrecerea sportivă este de neconeeput fără 
întregul arsenal al sportului pe care ne-am obiș
nuit să-1 numim, simplu — echipament și apa- 
rataj sportiv. Apare firească, din capul locului, 
întrebarea : cantitatea, calitatea și varietatea sor
timentelor echipamentului sportiv, parametrii 
rețelei de difuzare, satisfac cerințele masei de 
sportivi în continuă creștere, răspund, diferen
țiat solicitărilor în raport cu posibilitățile înce
pătorilor și ale maeștrilor sportului ?

Asemenea probleme au făcut obiectul unei dis
cuții inițiată de „Scînteia tineretului'* la care au 
luat parte : VICTOR FIREA, secretar general al 
F.R. de atletism, I. ZAMFIR, secretar al F.R. de 
canotaj, N. TARCHILA, antrenor federal la vo
lei, ION GHEORGHE, președintele asociației 
sportive Gri vi ța Roșie, IOSIF GANEA, director 
al I.D.M.S., I. COSMOVICI, din serviciul tehnia 
al C.N.E.F.S, N. CHIOSE, director în Ministerul 
Comerțului Interior, ing. A. TUDOR, M. I. U. 
M. LUPAN, M.C.I., ing. A. CRISTEA, Ministerul 
Economiei Forestiere, T. B/\DIC, M.I.U., M. VUL- 
CĂNESCU, responsabilul unui magazin 
din București.

sportiv

• După 2—3 concursuri... pe apa simbetei • Pan-

toii cu cuie... de plumb • Un original maraton

pentru rugbifti • Anunf: întreprindere de mate-

riale sportive vinde... piese de schimb pentru

autoturisme.

De curind, la Fe
derația română de 
fotbal, a sosit o scri
soare din continen
tul sud-american. 
Federația de spe
cialitate a Braziliei 
isi manifestă dorin
ța ea in cursul iu-

nii iunie a anului 
1968 reprezentativa 
braziliană să intil- 
nească la București 
eehipa României. 
Vestea a produs o 
impresie bună și ur
mează ca forul no
stru de fpecialitate

să comunice tn ur
mătoarele zile ac
ceptarea precum și 
condițiile în care 
consideră că se poa
te angaja meciul.

Deci Perla neagră, 
Pele, va sosi la 
București ? sau

Una dintre problemeie 
asupra căreia s-a stăruit 
mult în cadrul discuției 
noastre a fost calitatea 
articolelor de sport. Ches
tiunea nu este de loc nouă, 
ea preocupă mai ales pe 
sportivi, antrenori și spe
cialiști — principalii be
neficiari ai producției ma
terialelor sportive. De ce? 
Pentru că pantofii de te
nis, de pildă, după cîteva 
încălțări se deslipesc și 
nu mai pot fi folosiți. Se 
întîlnesc cazuri ca cel de 
la Uzina „1 Mai“ din Plo
iești, cînd, cîteva sute de 
teniși s-au dus pe apa 
simbetei după două sau 
trei concursuri. Necores
punzător sînt executați 
pantofii cu cuie pentru at
letism. în producția de se
rie nu s-a respectat proto
tipul dealtfel bine conce
put. Din această cauză s-a 
întîrziat cu 6—8 luni apro
vizionarea unor cluburi cu 
pantofi, pentru că a tre- 
buit să se revină, să se 
discute prototipul, să se 
ia noi măsuri în procesul 
de producție, în sensul de 
a se realiza pantofi cu cuie 
la nivelul ----- . .

Și gama deficiențelor, 
din păcate, 
timent este 
gă : bunăoară nimeni din
tre spectatorii din tribune, 
cînd îi văd pe atleți sprin- 
tînd, nu bănuiește că pan
tofii cu cuie cîntărese mai 
mult cu cîte 200 de gr. și 
că acest, „mic balast" di
minuează performanța. 
Apoi, dacă la unele spor
turi, și mai ales la jocurile 
sportive, necesitățile impu
se de masa larga a spor
tivilor — căci pentru 
performanță importăm — 
sînt în__general —_ a.-
coperite, la atletism . ca
re are nu numai puțin de 
36 de probe, lipsesc ma
terialele specifice, nu nu
mai din magaziile asocia
țiilor și cluburilor, ci chiar 
din magazinele de specia
litate și din planul de 
producție al întreprinderi
lor de resort. De unde să 
recrutăm și să promovăm 
aruncători de greutate — 
obiectează pe bună drep
tate federația de speciali
tate — cînd nu avem gre
utăți de 3—4 kg ?

corespunzător.

a acestui sor- 
mult mai lar-

Asemenea...
apar 
de 
și a ciocanelor ; nu există 
suficientă preocupare pen
tru a se confecționa trenin
guri sau costume de gim
nastică de calitate cores
punzătoare ca format și 
colorit. De asemenea, o 
cerință imediată este îm
bunătățirea calității min- 
giilor. întreprinderile pro
ducătoare dispun de p:ele 
foarte bună dar din această 
materie primă nu realizea
ză obiecte de calitate : în 
multe cazuri mingiile se 
deformează, după un nu
măr mic de ore de între
buințare. Soluții de reme
diere sînt destule. Să ne 
referim la una singură, 
discutată de multă vreme 
și anume : studierea posi
bilității concentrării pro
ducției de articole de sport 
într-un număr redus de în
treprinderi. eventual an 
combinat unde articolele 
de sport ar putea consti
tui baza principală a pro
ducției. In momentul de 
față producția materialelor 
sportive este direct stinje- 
nită pentru că se realizea
ză, dispersat, în fabrici 
mici, care na dispun de 
specialiști și nici chiar de 
receptioneri uu controlor, 
de calitate. Această măsu
ră ar duce la îmbunitățm 
substanțiale în calitatea 
articolelor de sport. Situa
ția, așa cum se prezintă 
la ora actuală, are insă 
implicații și mai mari. A- 
nual se alocă sume foarte 
mari pentru materialele 
sportive. Federația de ca
notaj beneficiază de con
siderabila sumă de un mi
lion de lei. Cu sumele a- 
tribuite pentru ambarca
țiuni — dacă cele de la 
Reghin ar fi de calitate — 
s-ar putea dota toate sec
țiile de performanți. Or, 
deocamdată, acest lucru 
nu se poate întimpla...

Prețul de cost al unor 
produse, deși condițiile de 
calitate nu dau dreptul la

și cînd 
calitatea

„greutăți" 
e vorba 
discurilor

In Divizia A
la handbal

masculin

Handbaliștii bucyreșteniHandbaliștii bucyreșteni în
scriu un nou gol. (Universi
tatea București — C.S.M. Re

șița 19—8)

aceasta, este tn continuă 
creștere.

O ambarcațiu- 
ne de tipul Star costa 
în 1962, 18 000 lei; astă
zi costa 30 000 lei. Un ca
iac simplu costa 1 300 lei; 
astăzi aproape 4 000 lei. 
Sau alt exemplu : impor
tăm haltere care costă în 
jur de 6 000 lei.

O primă concluzie care 
se impune și solicită o 
rezolvare urgentă : asigu
rarea, printr-o producție 
mai largă, unor articole 
de sport într-o gamă mai 
variată, de calitate, la an 
preț accesibil care să sa
tisfacă cerințele moderne.

Să cercetăm încă ur> 
aspect al problemei în dis
cuție. și anume: rețeaua 
de difuzare.

în urmă cu cîțiva ani. 
difuzarea materialelor 
sportive era asigurata de 
I.D.M S. Treptat insă, tn 
treprinderea și-a limitat a- 
tribuțiile și în teritoriu și 
în sortimente, ajun ghid 
acum sâ dirijeze vînzareab» 
autotunșmelor și accesori
ilor in toată tara, iar a 
materialelor sportive doar 
in orașul și regiunea 
București. în rest, atribu
țiile au fost preluate de 
Ministerul Comerțul-: In
terior Firește, lucrurile au 
s-au petrecut pesie noap 
te, ci după îndelungi cons
tatări soldate ca o r-isgră

acut problema 
materialelor 

felul cum sînt

cantități enorme de mate
rial pentru uzul populați
ei (regiunea Galați a soli
citat 20 000 perechi pantofi 
pentru ciclism și nici un 
pantof cu cuie deși aici 
cicliștii pot fi numărați pe 
degete iar atletismul cu
noaște o dezvoltare promi
țătoare).

Se ridică 
depozitării 
sportive. în
păstrate și depozitate în 
unele regiuni articolele de 
sport — la Tg. Mureș și 
în alte orașe centre de re
giune — nu se poate vor
bi de răspundere în acest 
sens. S-ar putea crede că 
vechea formă de organiza
re, mai ales dacă ținem 
seama că pe parcurs putea 
acoperi unele deficiente e- 
vidente, era mai aproape 
de necesitățile mișcării 
sportive.

De bună seamă. 
blemele puse in discuta 
noastră implicâ soEsțâo- 
nâri practice, ânedate. 
la realizarea cărora siz* 
chemap fac*. ? n de rfcprz- 
dere im cadrul CXEFS 
mrnu'erdw rare <£- 
rijează producția yi iri
zarea matrr-a»K «poru- 
vt. Nu eocsioerăaa p mc

de a secet tts. *
eprznrte b riînafc' aeae

Se; eie rerAimă irrrc 5e 
gfr-aire «r 5e mnnră Ui 

er* cert = ăe- 
hewwQfb wn- nrrMa te

J. *
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mom alll-lea?
de Adrian Pâunescu

Pe ploaia care a acoperit 
duminică aproape toate stadi
oanele, privind terenurile alu
necoase și umbrelele fleașcă, 
dezlipindu-și cu mina cămașa 
de trup, simțind bineînțeles că 
e mai aproape cămașa 
nă, dar și că ploaia e 
proape de amindouă, 
dintre not a dus dorul 
Viitorul de ieri. Pe mine, cel 
puțin, m-a apucat o nostalgie, 
soră cu legenda. Unde e ma
rea, strălucitoarea, experimen
tala, îndrăgita echipă Viitorul ? 
A dispărut in tricourile altor 
echipe, cu tot farmecul ei de 
echipă tinără, poposită de pu
ține zile in celebritate.

Duminică, Rapid București, 
campioana României, a arătat 
în ce hal de oboseală fizică și 
nervoasă se află fotbalul nos
tru. Nu sînt rapidist și m-a ne
căjit deseori faptul că mulți 
rapidiști aveau mereu o „pom
pă* ascunsă sub haină ca să 
umfle meritele acestei echipe. 
Pitici și meticuloși, jucătorii 
rapidiști, parcă vroiau să 
pună pe tricouri insigne 
prieteni ai cărții celor de 
Farul, cînd săreau împreună 
la minge. Ți se făcea milă de 
harnicul Dinu și de pateticul 
Năsturescu și de Ștefan, de 
autogolgeterul Lupescu, cînd 
încercau să ne dovedească din 
nou că joacă serios, la două 
porți. Singuri Neagu și Ion 
Ionescu au mai spus cite ceva. 
Farul în schimb, prin lancu 
și Unguroiu, a dat din coate 
și din picioare, și, deși resimte 
lipsa lui Manolache, arată un 
fotbal solid, un portar sigur — 
Uțu și un mijlocaș — Elem 
— talentat.

Progresul nu mai strălucește 
de la înaintarea: Oaidă, Ma- 
teianu, Ozon, Dinuleseu. To
tuși patru goluri înseamnă 
ceva. A.S.A.-Tg. Mureș s-a în
tristat de patru ori, după un

CORESPONDENȚĂ TELEFONICĂ

DIN TURUL ROMÂNIEI

Ceea ce nu se știe,,.

ca hai- 
mai a- 
f iecare 
echipei

Ie
de 
la

meci care părea ușor ca o 
chintă servită.

Pavlovici parcă-și uitase șira 
spinării la Tg. Mureș. Primul 
meci pierdut la olteni mi-a 
uscat cerneala din călimară. 
Să conduci cu 1—0 și să pierzi 
în ultimul sfert de oră, asta, 
da, neplăcere. „U“-Craiova este 
totuși o echipă serioasă, for
mată din „amanți“ devotați 
mingii de fotbal.

Steaua și Dinamo București 
confirmă. Dacă ar avea rezis
tența morală a dinamoviștilor, 
steliștii ar fi de departe cei 
mai buni de la noi. Ei demobi
lizează repede, se angajează 
greu, dar fac meciuri extrem 
de spectaculoase. Pentru golul 
de la Arad, Șoo a dat examen 
de admitere, la Viena. în trans
misia radiofonică s-a auzit a- 
tit de des numele Tătarii, in
cit așteptai să intervină la o 
minge Apolzan sau să șuieze 
de la 20 m Feri Zavoda etc. 
Dumitrache a înscris din nou. 
Dinu (de la Dinamo) a struc
turat centrul terenului, mai 
mult decit mărfarul Ghergheli. 
Portarul Niculescu — excelent.

Vasăzică Niculescu — Săt- 
mareanu, Boc, N. Ionescu, Ro- âa 
taru —■ Etern, Nunweiller VI 
— Niță, Dumitrache, Soo, Tă- 
taru, iată 11 (unsprezece) nu
mere găsite la repezeală, 
vi se pare că sună a Viitorul? 
în ploaia toamnei, prin pîcla 
umedă parcă ți se face dor de 
Viitorul. Acela sau altul. Și 
pentru că toți iubim prospe
țimea. noutatea, tinerețea, fl 
și iubim pe Teașcă, El asta 
pare a voi: Viitorul. Rămîne 
de știut: care 
1 sau Viitorul

Nu

viitor 7 Viitorul 
al II-lea ?

Citeva concluzii

Brașoave fotbalistice
Toată viața nu am recunos

cut decit cele 7 minuni ale 
lumii, dar de azi trebuie s-o 
recunosc fi pe a opta care 
s-a petrecut la Brașov. Minu
nea a fost realizată sub dom
nia Măriei sale Împăratul 
Fotbal. Ca orice minune, nici 
cea de la Brașov nu s-a rea
lizat într-o singură zi, oi in 
mai multe.

în prima zi (2 septembrie 
1967) pe stadionul din Codlea 
a avut loc meciul de fotbal 
dintre echipele „Măgura 
Codlef și „Colorom Codlea". 
începutul minimei constă în 
aceea că : „meciul s-a desfășu
rat într-o deplină sportivitate 
fi s-a încheiat cu scorul de 
3—2 în favoarea echipei „Co
lorom Codlea". încă de la 
începutul jocului, conducăto
rii echipei „Măgura" au ob
servat pe teren, în echipa ad
versă și pe fotbalistul Flores- 
cu Nicolae. care fusese elimi
nat pe o etapă pentru inju
rii aduse arbitrului în meciul 
cu „Carpați Brașov", elimi
nare consemnată în procesul 
verbal al comisiei regionale 
de disciplină din 29 august 
1967. Pe bună dreptate, încă 
de la începutul reprizei întii, 
meciul a fost contestat. Arbi
trul a vrut să ridice carnetul 
jucătorului împricinat. Dar, ca 
prin minune — grație condu
cătorilor echipei „Colorom", 
Florescu nu mai era Florescu, 
Ci un altul. Arbitrul nu 8-a 
pierdut cu firea în fața aces-

Brașov
ței „transmigrărV a suflete
lor și carnetelor și a primit 
pînă la urmă legitimația ce
lui în cauză.

Ce se întâmplase de fapt ? 
Sancțiunea a fost aplicată în 
ziua do 29 august fi ridicată 
de „cineva* în ziua de 2 sep
tembrie cu 3 ore înainte de 
meci, mai exact după 4 zile 
(suspendarea era pe o etapă)

Cum s-a procedat de fapt ? 
Conducătorii echipei „Colo- 
rom“ au mers în ziua meciu
lui la Consiliul regional pen
tru educație fizică și sport- 
Brașov să trateze problema. 
Aici nu au găsit decît pe to
varășul vicepreședinte căruia 
i-au explicat că toți membrii 
comisiei de disciplină sînt 
pentru ridicarea sancțiunii, au 
adus și niște „martori", și to
varășul „vice", fără să cerce
teze, a aprobat.

In ziua de 5 septembrie, 
analizînd minunea relatată, 
comisia regională de fotbal

hourly OG GSGCtul dtntre 
eeie âcgjg oehipe ai w rejoa- 
ce rsscAtorvl Florescu. In 
ttaa de 12 septembrie mai 
are loc o șeâmță a aceleiași 
eomuA, care hotărăște re- 
ju-meewJu» m zsua de 
13 reptembria orele 16,30.

Jn zkm cu pnesna, pe sta
dionul dm Codlea venise lu
mea ca la— meci. Au venit 
deci rrectaiofu, gu cerut orbi
ri- . au cerat fothaHșrii de la 
„Măgura" dar mi au venit cei 
de h „Coloram". Ați reținut 
probabil cd ambele echipa 
rini din Codlea.

Cu 35 de minute înainte de 
începerea meciului se primeș
te un telefon din partea Clu
bului orășenesc Brașov, care 
transmitea, din partea nu se 
știe cui, că meciul nu mai 
are loc. Scurt fi nimic mai 
mult. Vi închipuiți ca s-a 
petrecut pe stadion cu cei 
care plătiseră biletele, cu ar
bitrii etc. Abia acum alte
trebiri : Cine plătește arbitrii, 
observatorii, spectatorii ? Toa
tă această poveste plutește în
tr-un mister de nepătruns. Vă 
rugăm pe dv. tovarăși de la 
Federația română de fotbal, 
faceți lumină.

GH. NEAGU
(după o scrisoare a cores
pondenților voluntari ing. 
Paul Plotogea și Ion Tantan)

oo—ipiet. A» «nrf de per- 
can etape se îi— plot 
— roorta tevt — pnrna 
80 or și Mart» bmg « 
âoAis 204 km ’ — in care
ritul • btt dm feți, e- 
tep» de «tvaisz — îs :ea 
de s cxncea. ruteni eu es
caladat 4 titfan r eu fort 
zile in care pioasa a încer
cat să le irunocte elanul 
pentru ca in sitele, căldura 
fă le pură O barieră arti- 
ftetU. De* șportr.u aceș
ti au tnctrj ciotul potrio- 
mc. eu reMat p in a» 
crnid ploac le-a udat tri
courile, ca fi in cele cind 
canicula le-a solicitai la 
maximum eforturile și vo
ința.

Intr-o cararană cicliști, 
evenimentele se succed cu 
mai multă repeziciune de
cit bi ctața cotidiană. E- 
xistă o multitudine de fap
te inedite, iniimplări ne
prevăzute, care dau un 
plus de frumusețe, de a- 
tracticitate, animă curiozi
tatea, interesul marelui 
public. Acestea rint co
mentate și transmise citi
torilor de către gazetari. 
Altele rămîn însă multă 
vreme în forul interior al 
sportivilor și numai cu 
greu le poți smulge taina. 
De pildă. Emil Rusu a ți
nut cu încăpățînarg pentru 
el faptul că la unul din 
genunchi îl săgetau dure
rile. I se părea că liderul, 
nurtătorul tricoului gal
ben, nu are voie să se că

iere, nu 
celorlalți ________ F__
aa-> Cînd colegul său de 
er^-.pă Ion Ardeleanu i-a 
adus la cunoștință medi
cului caravanei, doctorul 
Nicclae Scai lat, clipele 
grele prin care trege „șe
ful" plutonului, Emil Ru
su, aproape că nu a vrut 

recunoască. Mersese 
peste 200 de km pe bici
cletă fără să cricnească, 
dar noaptea, cînd durerile 

ți 
de 
in- 

i- 
a-i

în-

trebuie să le dea 
măsura suferinței

să alerge chiar și numai 
100 metri cu o coastă frac
turată ? Mă îndoiesc. Ga
briel Moiceanu a alergat 
însă peste 500 de km pînă 
acum și a refuzat cu încă
pățânare , să abandoneze, 

cerut cu 
acest lu-

sint și mai cumplite 
cînd voința este greu 
rtăpimt, și-a dezvăluit 
voluntar taina. Găsind 
mediat soluția pentru 
ușura suferința, medicul 
i-a dat încrederea că in 
ziua de odihnă durerile 
vor fi alungate definitiv. 
Găsiți în atitudinea lui 
Emil Rusu înaltele calități 
ale unei voințe pe care 
practicanfii altor sporturi 
nu le cunosc sau nu vor 
să le cunoască. Vă amin
tiți, desigur, fazele de fot
bal în care doi dintre spor
tivi se ciocnesc. Urmează 
un lung timp de lamen
tări în cate ai certitudinea 
ca unul dintre ei ca pă
răsi terenul pentru a-și 
încredința piciorul rănit 
chirurgului. Dar constați 
aproape consternat că de 
fapt nu a fost aproape ni
mic, că în minutele urmă
toare fotbalistul joacă la 
fel de bine sau la fel de 
prost ca și înainte... Ar fi 
capabil, de pildă, un atlet

deși medicul i-a 
multă insistență 
cru.

Caravana celei 
a ediții a Turului Româ
niei se pune azi din nou 
în mișcare. Alte etape 
grele stau în fața cicliști
lor în drumul lor spre 
București.

de a 16-

— Rapid mai bine răminea 
în opoziție și nu cîștiga 
campionatul, căci s-a crispat, 
i-au înțepenit motoarele și 
pierde combustibil. Lipsa lui 
Dumitriu II (și chiar și a lui 
III) este uriașă.

— Steaua și Dinamo Bucu
rești trag la titlu.

— Petrolul încearcă o nouă 
tinerețe. Grozea joacă ă la 
Celtic.

— Progresul — la prima vvP 
torte — arată un angrenaj 
teresant dar dezinteresat.

— Au pierdut cele două „U". 
Oblemenco le lipsește olteni
lor. Clujul are pieptul deschis.

— A.S.A. Tg. Mureș va avea 
în acest campionat rolul Jiu
lui, anul trecut. Jocuri exce
lente și capitulări nepitulate.

— U.T.A., Jiul trebuie con
solate : și Rapid a pierdut a- 
casă și e campioană.

O etapă mediocră, din care 
s-au detașat cîțiva soliști, mai 
vîrstnici sau mai tineri: Strim- 
beanu, Grozea, Ringheanu, Du
mitrache și Niculescu, Ivăn- 
cescu (un fundaș, bun nu nu
mai la Brașov, ci cred că și in 
loturile reprezentative), Nea- 
gu, Koszka, Mindru și aproape 
întreaga echipă Steaua.N. HKISTACHE

Plutonul, liniștit deocamdată, rulează compact. Peste citeva mo
mente se oo declanșa evadarea.., Telefoto: AGERPRES

SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI

La Subotiea au continuat partidele 
cadrul turneului candidatelor ladin

titlul mondial feminin de șah. Ale
xandra Nicolau, a învins-o pe Aronson. 
Alte rezultate : Gresser — Aleksandria 
remiză; McGrath — Kislova 0—1; Mar- 
koviei — Novarra 1—0; Konarkovska — 
Hemskerk 0—1. Perevoznic a întrerupt 
eu Kussnir.

în clasament, conduce Kislova cu 5,5 
puncte urmată de Stadler cu 5 puncte 
și două partide întrerupte, Nicolau cu 
5 puncte și o partidă întreruptă.

• Echipa de fotbal Internazionale Mi

lano a întîlnit pe stadionul San Siro 
într-un joc amical echipa maghiară 
M.T.K. Budapesta. Fotbaliștii italieni în 
mare vervă au obținut victoria cu ca
tegoricul scor de 7—0 (3—0). Cele 7 
puncte au fost înscrise de Nielson (mi
nutele 11, 24 și 28), Domenghini (minu
tele 54 și 75), Mazzola II (minutul 33) 
și Mazzola I (minutul 48).

• Au luat sfîrșit Jocurile Meditera- 
niene desfășurate timp de 8 zile pe prin
cipalele baze sportive din Tunis. în ca
drul acestei competiții s-au întrecut pes
te 1 200 de sportivi din 12 țări. Primul

loc în clasamentul general a fost ocupat 
de echipa Italiei care a cucerit 34 de 
medalii de aur, 27 de argint șî 21 de 
bronz. Pe locurile următoare s-au clasat 
Iugoslavia (15—16—5), Spania (10—14— 
26), Turcia (9—9—6), Franța (6—5—4) 
etc.

în meciul final, pentru desemnarea 
echipei cîștigătoare a turneului de fot
bal s-au întîlnit selecționatele Italiei și 
Franței. După prelungiri jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate: 0—0. 
în urma tragerii la sorți pe primul loc 
s-a clasat echipa Italiei.



IMOPliATII
Luni dimineața a plecat la 

Praga o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de Ion Ichim, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
Bacău al P. C. R., care, la invi
tația C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, va face o vizită în aceas
tă țară, în schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Nicolae Toa- 
der, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. Au fost de față 
reprezentanți ai Ambasadei R.S. 
Cehoslovace la București.

0 delegație a C.C. 
al U.T.C. a plecat 

la Varșovia
Sîmbătă seara, a părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre 
Varșovia, delegația Comitetu
lui Central al U.T.C., condusă 
de tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., pen
tru a participa la întîlnirea 
consultativă a organizațiilor 
membre ale F.M.T.D. din Eu
ropa.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezențl to
varășul Iosif Walter, secretar 
al C.C. al U.T.C., membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

Festivalul
elevilor
bănățeni

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). 15 septembrie a 
marcat în întreaga țară deschi
derea noului an școlar. La Ti
mișoara, precum și în celelalte 
localități din regiune cu mai 
mult de două unități școlare, 
ziua de duminică a prilejuit ele
vilor din clasele V—XI — peste 
60 000 de elevi în întreaga re
giune — întâlniri cultural-spor
tive mareînd astfel, paralel cu 
orele de școală, deschiderea ca
lendarului competițional sportiv 
al elevilor. La inițiativa organi
zațiilor U.T.C. în colaborare cu 
secțiile de învățămînț în scopul 
■mulării interesului tinerilor 
de pe băncile școlii pentru ac
tivitățile 
tembrie a 
primele 
sportului, 
lui .După 
piranții" 
competiții t 
școlii și-au măsurat puterile la 
viitoarele discipline cu balonul, 
pe pista de zgură, șosele sau pe 
luciul apei, după amiaza, pînă 
seara târziu, laureații întrecerii, 
cît și ceilalți „învinși" sau spec
tatori, au fost oaspeții carnava
lului. Pentru aceasta, au fost 
invitați poeți, muzele dansului 
și ale cîntecului ai căror tălmă
citori, cei mai tineri interpreți, 
deocamdată se află la primele 
începuturi. Bogăția programului 
a oferit fiecărui participant po
sibilitatea să-și aleagă sau să-și 
descopere talente pe care apoi 
de-a lungul anului să le cultive. 
De fapt, este ideea de baza 
care a călăuzit pe organizatori. 
Bine gîndit, întregul program a 
reușit pe de-a întregul.

extrașcolare. 17 sep- 
însemnat pentru ei 
confruntări într-ale 
cîntecului și dansu- 

ce de dimineață „as- 
probabili la viitoarele 
sportive oficiale ale

-------------------------------------------------------------------
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BALUL DE SÎMBĂTĂ
SEARA

erti de La fvmare: Mariella Petrescu și Sebastian Papaiani lăsînd 
să-și ur-

A CTUALITA TEA

MEMENTO ENESCIAN

NONETUL
Formația binecunoscută în via

ța artistică de peste patru dece
nii, „Nonetul ceh" a prezentat 
în cadrul programului unei du- 
pă-amieze un repertoriu cuprin
zător de muzică clasică și con
temporană, printre care și o lu
crare românească.

Abordind un repertoriu de ca
litate certă, dar mai ales de va
rietate stilistică, „Nonetul ceh" a 
reușit să-și evidențieze calitățile 
deosebite ce i-au adus faimă 
internațională: echilibru de so
noritate, suplețe ritmică, expre
sivitate în frazarea muzicală, ma
riaj al timbrelor instrumentale. 
Majoritatea atributelor mai sus 
menționate le-am remarcat în 
„Nonetul în Fa major, op. 31* 
de Ludwig Spohr, lucrare de de
but a formației în 1920. Se pare 
că tradiția se menține încă vie, 
fiindcă piesa lui Spohr a întrunit, 
fără îndoială, aprecierile unanime 
ale auditoriului nostru.

Concertul a început cu „Diver
tismente- de Isa Krejci. Scrisă 
sub forma unei suite în patru 
părți, vizibil speculînd resursele 
expresive ale fiecărui instrument, 
lucrarea s-a impus în special prin 
Introducerea (sub forma unui spi
ritual marș) și finalul Molto Alle- 
gio (plin de lumină, de opti
mism).

„Nonetul pentru suflători și

coarde", de C. C. Nottara, a deve
nit o piesă clasică în Cehoslova
cia și chiar în alte țări, datorită 
măiestriei de interpretare a for
mației oaspete. Poate că actuala 
echipă nu a pătruns în suficientă 
măsură spiritul autentic al melo
sului popular românesc (Trio) în
să nu ne îndoim că pe măsura 
familiarizării cu specificul bala
delor noastre vor reuși în viitor 
să redea (așa cum au dovedit-o 
în Allegro-ul final) atmosfera pre
dominant folclorică a creației hn 
C. C. Nottara.

Nu putem încheia, fără a nu 
dezaproba lipsa de scrupulozita-

Zubin Mehta:

fermecătoare
capitală a muzicii”

Mai păstrez și acum amin
tirea călduroasei primiri ce 
mi s-a făcut în urmă cu trei 
ani, ne-a declarat Zubin 
Mehta înaintea începerii 
primului concert în ?ala 
Mare a Palatului. N-am ui
tat nici frumoasele manifes
tări din cea de a treia ediție 
a Concursului «i Festivalului 
Enescu. care făceau 
București o fermecătoare 
pitală a muzicii. Iată de
revin aici cu plăcere, pe de
plin încredințat că vm intâl- 
ni tot un festin rauzica’. în
cerc o oarecare părere de râu 
că de data aceasta no vsi »- 
vea ocazia să lucrez cu una 
din valoroasele orchestre ro
mânești. Mă gindese insă ei 
pentru foștii mei colaboratori 
români de atunci, ca <i pen
tru publicul bucureștean pen
tru care am o mare stimă, ra 
fi o surpriză să vadă și sâ as
culte Orchestra Filarmonicii 
dm I>os Angeles. Pentru nas 
toti ca fl pentru tin" 
nist Andre Watts.
nostru, va fi • plăcere te »- 
nârem in fata au«titerikw de 
aici, printre care se află multi 
repute ti fnuzirieni din toată 
lumea. Repet : te concertezi 
intr-un oraș pHn de oraricâ. 
sub emblema hri Enescu. este 
un eveniment cu care nu ai 
de-a face de multe ori.

CEH
te a O.S.T.A. în tipărirea progra
melor de sală, unde nu mai puțin 
de șase nume ale formației nu 
corespund cu realitatea. Ne fa
cem o datorie de a menționa e- 
xact pe componența „Nonetului 
ceh", care ne-au oferit o după- 
amiază de muzici reconfortantă : 
Milan Vitek (cioară), Milan Her- 
manek (violă), Rudolf Lof da (cel
lo), Vaclav Fuka (contrabas), Jin 
Valek (flout), Karel Lang (oboi), 
Vadav Kuzivat (clarinet, Jaro
slav Rezec (fagot) și Arnott Char- 
vat (com).

VIOREL COS MA

MUZICA
ROMANEASCA

unde se
Geo
Sînt 

tînăr 
orice 
trece

La Turnu Severin 
află cu echipa de filmare, 
Saizescu ne-a declarat : 
convins că intr-un erou 
ne regăsim ori cînd, la 
virată. Prin anii lui vom 
sau am trecut, am trăit, am rîs, 
am iubit, am visat, am învă
țat... Și dacă n-am învățat des
tul, învățăm acum, din expe
riența altor tineri, fie ea și pe 
ecrane.

în clipa de față turnez „Ba
lul de sîmbătă seara" — după

BREVIAR COTIDIAN
la Liceal Nr. 1-Caracal

Pinacoteca
„Marius Bunescu"
Intr-o toamnă la fel ca aceas

ta, elevu de acum două decenii 
ar Liceului nr. 1 din Caracal 
asistau pixai de emoții la desfă
șurarea unui eveniment artistic 
de a cărei semnificație aveau 
să-și cea seama abia cu trece
rea txrapuluL Din inițiativa pro- 
fescmlcr Ir.crăîostiu de frumos, 
dar și ccnstxezp de responsabi
litatea complexă a muncii de 
educate, lua ființă Pinacoteca 
„Mar.-s Bunescu*.

O dată cu ană. Pinacoteca a- 
vea să tezaurizeze lucrări valo
roase de artă plastică — tablo
uri de Ștefan Popescu. Dumitru 
Gheață. Marius Bur.eseu — cre
ate ale tinerei generații de pic
tori. S-.râdania si pasiunea cus- 
todelui ex — profesorul emerit 
Crăciun Pătru (acum director al 
Liceului nr. 1 și al Muzeului 
raiona? — se înscriu însă pe 
coordonate mai adinei în semni
ficație

Prietenii Pinacotecii, profesori 
de acum 30 de ani. ca și elevi 
de acum 20 de anL azi ei în
șiși prrfesori. doctori, pictori,
ingineri. au avut prilejul
să sărbătorească evenimentul 
o d3tă cu deschiderea școlii, re- 
Înîfinindu-se cu Arta în Pinaco- 

------ expozitie-ver- 
nisa* organizată la Muzeul ra- 
iooal de către trei pictori, foști 
elevi ai liceului : Th. J. Popa 
Th. Catana, S. Chirimbu.

J

ACT
In drumul pe care 

fl itrăbat pe distan
ța București—Cheia, 
mașinile DRTA trec 
prin Vălenii de Mun
te, unde fac un po
pas de o jumătate de 
oră. Nimic neobiș
nuit pînâ aici, po
pasul fiind necesar 
într-o cursă atît de 
lungă. Mașina se o- 
prește însă în fața 
casei memoriale Ni

DE CULTURĂ
colae Iorga și, la în
demnul șoferului, toți 
călătorii trec pragul 
casei în care a trăit 
ultimii ani ai vieții 
cărturarul român. Si 
fie că este ora 7 di
mineața, fie că este 
mal tîrziu, găsesc 
aici un ghid compe
tent dintre intelec
tualii mai vîrstnici 
ai localității, care, 
voluntar, le vorbește

despre personalita
tea lui Nicolae Iorga.

Așadar, o călătorie 
care se anunța fru
moasă doar prin pri
veliștile pe care le 
rezerva călătorului 
se înnobilează cu un 
autentic act de cul
tură datorat organi
zatorilor transportu
lui.

M. V.

Ecourile verii

un scenariu realizat împreună 
cu D. R. Popescu. Este o come
die sentimentală, ai cărei eroi 
sînt bineînțeles tot tineri.

împreună cu colegii mei de 
grupă, operatorul-șef George 
Cornea, și scenograful Virgil 
M. Virgula, am hotărît să 
„tragem" secvențele de pe șan
tier, de pe șosele, precum și ex
terioarele din Turnu Severin, 
„pe viu". Mai precis, nu pre
gătim pentru filmare decît pe 
interpreții principali,^ lăsîr.d 
viața înconjurătoare 
meze cursul firesc.

— Ce loc acordați 
în filmele dvs. ?

— încerc să cultiv 
sevă populară, sau ca să folo
sesc termeni mai adecvați, „ha
zul". „vorba de duh", „vorba 
cu tîlc“. De aceea, poate, în 
proiectele mele figurează sce
nariul filmului intitulat provi
zoriu „Păcală și Tîndală" și 
„Proverbe" — film pe care-1 văd 
realizat ca pe o suită de sche
ciuri.

— Cum vă alegeți interpreți ? 
Sînteți adeptul ideii interpret- 
actor sau interpret-amator ?

— Prefer interpreții-actori, 
întrucît în genere, percep cu 
mult mai multă ușurință și si
guranță ideile oferite de scena
rii. De asemenea, trebuie să 
mărturisesc că m-am obișnuit 
să cultiv un spirit de echipă. 
Sebastian Papaiani, Dem Rădu- 
lescu, Puiu CălinescU, de exem
plu, au mai figurat pe generi
cele filmelor mele și bineînțeles 
că voi continua să colaborez cu 
ei și la viitoarele filme. îmi 
face deosebită plăcere să lucrez 
cu actori care posedă simțul 
umorului. M-am bucurat să-1 
întâlnesc și la Mariella Petres
cu, Octavian Cotescu, Constan
tin Băltărețu și Ana Szeles, in
terpreți cu care am ocazia să 
lucrez pentru prima oară la 
filmul „Balul de sîmbătă seara".

umorului

umorul cu

Inaugurăm noua rubrică 
a ziarului nostru publicînd 
aici citeva dintre fotografii
le pe care cititorul nostru, 
Koncz Francisc, tehnician, 
din Gherla str. Grișan nr. 
44, ni le trimite la redact 
ție. Dovedind o mină sigură 
și un ochi rafinat, care știe 
să selecteze din noianul de 
impresii vizuale, imagini 
plastice, și cu mare încăr
cătură afectivă, Koncz Fran
cisc se impune atenției 
noastre prin mînuirea, de
seori cu un simț dl umo
rului de bună calitate, a a- 
paratului de fotografiat.

Inaugurind rubrica de 
față, care dorește să fie o 
oglindă fidelă a pasiunilor 
tinerilor noștri, vă invi
tăm să colaborați direct la 
ea, scriindu-ne despre pro
priile dv. preocupări și 
succese care credeți că me
rită a fi cunoscute și de 
alții.

Pește proaspăt,., 
de la Cluj

CLUJ (de la corespondentul 
nostru)

De-a lungul văii Fizeșului, în
tre localitățile Saga' și Ceaca, 
din raionul Gherla, se întinde 
pe o distanță de 25 km o salbă 
de lacuri naturale. O parte a 
acestora au fost amenajate ofe
rind clujenilor, care sînt atît de 
departe de bălțile Brăilei, pește 
proaspăt.

In aceste locuri, unele de o 
frumusețe sălbatică, s-a deschis 
încă din vară un vast șantier 
pentru amenajarea a noi eleș- 
tee și iazuri. în urma lucrărilor 
programate să se încheie în 
1969, producția de pește va a- 
junge la circa 600 000 kg.

IOSIF SAV.4 FL. P.

Arta scrierii

CINEMA TOGRAFE

(orele
21,15).
(orele
18,30;

AGONIE ȘI EXTAZ — film 
pentru ecran panoramic — 

rulează la Patria (orele 9; 12; 
15; 18; 21).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

rulează la Republica 
9,30; 11,45; 14; 16,45; 19;

RECOMPENSA
rulează la Luceafărul
9; 11,15; 13,30; 16,15;
20,45).

SUS M1INILE DOMNILOR PO
LIȚIȘTI

rulează la Capitel (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,45),
Melodia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21), Aurora (orele 
8,30; 10,45;
20).

SURCOUF,
7 MARI

rulează la 
8,45; 11,15;
21,15), Feroviar
11,30; 13,30; 16: 18,30; 21), Ex
celsior (orele 9,45; 12,15; 14,45; 
17,15; 20), Modern (orele 
11,45; 14; 16,15 18.45; 21).

.....................10,45;

13;’ 15.15; 17,30;

TIGRUL CELOR
București (orele 

13,30; 16,15; 18.45;
(orele 8,30;

11,15; 13.30; 16; 18.30; ».45),
Grivița (orele 9; 11,15; 13.30;
16: 18,15; 20.30).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Lumina (orele 8; 
12; 15; 18; 21), Bucegi (orele 
10; 11,30; 18.15; 21). “
(orele 8,30; 11,30; 14,30;
20.30). Miorița (orele 14; 17; 
20).

UNORA LE PLACE JAZZUL 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA 
rulează la la Union (orele 15,30; 

18; 20,30), Volga (orele 9,30; 
11,45; 18,15; 20,30).

MONDO — CANE, ambele serii, 
ORIZONT ȘTONȚIFIC Nr. 8/ 
1967

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—20 în continuare).

Tomis 
17,30;

DB DO-

PRINTRE VULTURI
rulează la înfrâtirea tore’.a 
10; 15JO, 18; 28.3*.

CANALIILE
rulează la Buzești (erele 15.38; 
18).

FRENCH CAMCAN
rulează la Daria (orele TJ8— 
21 în continuare'.

PENTRU UN PUMN
LARI

rulează la Unirea (orele IC;
18,15), Cosmos (orele 15.30; 18; 
20.30).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Drumul Sării (ore
le 16; 18; 20).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30). Flacăra < ore
le 15,30; 18; 20.30).

9.30;
Fla-

13;

Televiziune
mura (orele 8,30;
15,15; 17.45; 20).

SINGUR PE LUME
rulează la Festival
11,15; 13,30; 16;
Giulești (orele 10.30; 15.30:
20.30). Floreasca (orele 
15.30; 18; 20.30).

MEANDRE
rulează la Central (orele 9,30; 
12.15; 15; 18; 20,45).

CASTELANII
rulează la Victoria (orele 9;

(orele 
18.30:

8.45;
21). 

i; 18;
ii;

MARȚI 19 SEPTEMBRIE

18.00 Tn direct. Emisiune eco
nomică. Expoziția de informare 
tehnico-economică a regiunii 
Brașov ; 18.30 Pentru copii : Din 
mănuși... Păpuși I Interpretează 
Teatrul de păpuși din Brașov ; 
19,00 Pentru tineretul școlar 
„1 001 de întrebări-. Valsul mo-

leculelor; 19.30 Telejurnalul de 
seară : 20.00 Al IV-lea Concurs 
și Festival internațional ..George 
Enescu-. Agenda Festivalului: 
20.30 Seară de teatru : „A două
sprezecea noapte" — comedie 
W. Shakespeare; 23,30 Telejur
nalul de noapte.

JANDARMUL LA NEW TORE 
rulează la Cotroceni (orele 
15.30; 18; 20 J0)

MOMENTUL ADEVARCLUT 
rulează la Pacea (orele 
18 ; 30aă).

LUPOAICA
rulează la Cringari 
15J0: 18: 20.30)

DJLAGOSTEA MEA 
rulează la Viitorul 
1SJ8; 18; 20J0).

ORAȘUL MEȘTERILOR 
rulează la Colentina 
18:18.15).

SPARTACUS
—ambele terii— 

rulează la Gloria (orele 8; 
1X30. 16; 19,30). Aria (orele 10; 
13.30; 17; 20.30).

TAR și GENERAL 
rulează la MofUor (orele 18ț 
18).

COMISARUL X 
rulează la Popular (orele 
18; 20.4S).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Munca (orele 10; 
16; 18X0).

CELE DOUA ORFELINE 
rulează la Vitan (orele 15.30; 
18)

UNDE ESTE AL ITI-LEA RE
GE?

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

UN HECTAR DE CER 
rulează la Progresul (orele 
10.30; 15; 17; 21).

SINGUR PE LUME (ora 19)
CĂLĂTORIE FANTASTICA 

rulează la Lira (orele 15,30,18).

ÎS.45;

<orel«

<oreJ«

Scriere* — tupor- 
tul culturii univer
sale și garanția viito
rului — are. în afară 
de o incontestabilă 
utilitate practică și o 
puternică afinitate 
cu arta : fapt dovedit 
prin interesantele 
documente grafice 
care alcătuiesc Expo
ziția Comisiei Națio
nale Române pentru 
U.N.E.S.C.O., deschi
să recent în 
I.R.R.C.S.

Vizitatorului î 
prezintă succesiv 
păstrfndu-se o mare 
grijă pentru aspectul 
estetic — întîile 
semne descoperite în 
Mediterana orientală 
— cuneiforme, hiero
glife, arabe, ebrai
ce — ca și caligrafia 
hindusă, chineză și 
japoneză, sau scrieri
le pictografice ale ci
vilizațiilor mexicane, 
pînă la apariția al
fabetului în Europa, 
adus de greci în 
colul 10 î.e.n. De 
alfabetul etrusc, 
man. german, 
scrierile slave 
epoca incunabule
lor, care coincide cu 
apariția tiparului, 
pare, cel puțin în ex
poziție. că am făcut 
un pas ; dar în rea
litate, pasul major a 
fost făcut de fapt o- 
dată cu inventarea 
lui zero. Pașii urmă
tori sînt făcuți și mai 
rapid, prin tiparele 
mereu modernizate, 
utile astăzi editării 
cărților sau... publi
cității, de pildă.

Expoziția nu face 
o prezentare didacti
că și aridă a istoriei 
scrisului ci, păstrînd 
ordinea logică și cro
nologică, ca și rigoa
rea științifică, de
monstrează prin pa
nourile ei legătura 
dintre scriere și fru
mos, de la primele 
semne sumeriene pî
nă la picturile lui 
Braque, Picasso și 
Gris, frumos si util, 
care nu e privilegiul 
nici unei rase sau 
națiuni, ci opera în
tregii omeniri.

VARIETĂȚI
PEL GLOB

CEL MAI LUNG TUNEL

I. R.

NEPRACTICAT LECTURA"„UN VICIU

Inginerii japonezi 
lucrează în prezent 
la realizarea a ceea 
ce va deveni cel mai 
lung tunel submarin 
din lume. Denumit 
„tunelul Seikan" el 
va lega Honshu, cea 
mai întinsă din cele 
patru insule mari 
ale Japoniei, de Hok
kaido, cea mai sep
tentrională dintre ele, 
străbătînd strîmtoa
rea Tsugaru. Tunelul 
Seikan va avea, o 
dată terminat, o lun
gime de 36,4 kilome
tri, dintre care 22 km 
sub mare și 14,4 km 
sub pămînt. în pre
zent, cel mai lung 
tunel submarin din 
lume este Seven (7 
kilometri) în Anglia, 
iar cel mai lung tu
nel subteran este

Simplonul (19,8 kilo
metri) între Italia si 
Elveția.

Planurile tunelului 
Seikan căpătaseră 
deja formă în 1939, 
dar au trebuit să fie 
amînate din cauza 
celui de-al doilea 
război mondial. în 
1946, căile ferate ja
poneze au reluat pro
iectul, taifunul de
zastruos din 1954, în 
cursul căruia nava 
„Toya Maru" ce de
servea strîmtoarea 
Tsugaru s-a scufun
dat cu toate persoa
nele aflate la bord, 
constituind un motiv 
în plus pentru conti
nuarea studiilor în
treprinse. Raportul 
comisiei tehnice, în
ființată în acest scop 
în 1955 a indicat că

tunelul poate fi con
struit într-o perioa
dă de 10 ani.

Datorită lungimii 
sale, tunelul nu va 
putea fi utilizat de 
automobile, pentru 
eliminarea gazelor de 
eșapament produse 
fiind necesară dubla
rea diametrului lui, 
ceea ce, din punct 
de vedere tehnic și 
economic este ireali
zabil. Din acest mo
tiv. tunelul va fi des
tinat în exclusivita
te traficului trenuri
lor electrice. Execu
tarea proiectului va 
costa aproximativ 
100 miliarde yeni și 
va fi terminată 
1975.

V. T.

.... ■*»«.

Din seria de fotografii 
„Copiii la mare*

„Un viciu nepracticat — lectu
ra" e concluzia amară a unei re
cente anchete, publicată de re
vista „Le Figaro litteraire" și 
realizată de Sindicatul național 
al editorilor din Franța, neliniș
tiți de scăderea vertiginoasă a 
clientelei de carte. Timp de trei 
luni, au fost anchetați circa 
7 000 adulți și 1 000 tineri între 
15 și 19 ani, din toate categorii
le sociale. Rezultatul a fost pen
tru mulți surprinzător : cu cît se 
înaintează în vîrstă, cu atît se 
citește mai puțin ; după 50 de 
ani e chiar un adevărat dezas
tru 1 Marele devorator de cărți
— tineretul. Nu întreg tineretul, 
precizează revista, ci mai ales 
cel cu mijloace financiare — 
cărțile fiind extrem de scumpe,
— și cel cu studii superioare. în 
rest, numărul cititorilor și al 
cumpărătorilor de cărți scade. 
Motivul ? într-o zi, L6on Bloy 
se plîngea editorului de slaba 
vînzare a lucrărilor sale. „Cum 
vreți să luptăm —? a răspuns e- 
xasperat editorul — împotriva 
acestei blestemate mode a bi
cicletelor ?“. Ieri bicicleta,. apoi 
motocicleta, automobilul, cine
matograful, discul de muzică u- 
șoară (beattlesomania) au fost în- 
tr-adevăr marii inamici ai edi-

torilor 'occidentali. Dușmanul de 
ultimă oră, afirmă multe gla
suri, rămîne, categoric, televizi
unea. Ancheta a spulberat însă 
acest mit : cea mai mare parte 
a cumpărătorilor de carte sînt 
posesori de televizoare. Cit des
pre genul de literatură preferat, 
acesta rămîne tot romanul, de
și în Franța e considerat de 
multi „grav bolnav".

Tipul clasic francez de „șoa
rece de bibliotecă" (personală), 
clientul drag al editorului, plus 
al librarului, are circa 30 ani, 
citește lunar cinci volume solide 
de filozofie, politică, sociologie, 
istorie, plus literatură, cumpăra
tă, e drept, mai ales din edituri
le^.,de poche". Din păcate, afir
mă „Le Figaro litteraire". acest 
tip reprezintă doar 13 la sută, în 
timp ce non-lectorul înglobează 
57 la. suta. Argumentul econo
mic rămîne puternic. Dar, se în
treabă anchetatorii în speță, da
că acestor 57 Ia sută li s-ar pro
cura cărțiț fără a li se afecta 
bugetul, ar citi ei oare? Răs
punsul, însă nu s-a dat, chestiu
nea interesului pentru lectură 
în veacul nostru fiind conside
rată extrem de complexă, și nu 
mai puțin spinoasă...
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COMUNICAT

Rumania a primului ministru al Republicii Turcia.

La invitația guvernului Re
publicii Socialiste Româma, 
primul ministru ai Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel, în
soțit de doamna Demirel. a 
făcut o vizită oficială in Re
publica Socialistă România 
între 13—17 septembrie 1967, 
ca răspuns l-a vizita oficială 
pe care primul ministru ro
mân, Ion Gheorghe Maurer, a 
făcut-o în Turcia în 1966.

Primul ministru Suleyman 
Demirel a fost însoțit de Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe, Mehmet 
Turgut, ministrul industriei, și 
Refet Sezgin, ministrul ener
giei și al resurselor naturale, 
de 5 membri ai Adunării Na
ționale și de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

în timpul șederii în Româ
nia, eminentul oaspete turc, 
precum și membrii delegației 
sale au vizitat orașele Bucu
rești, Ploiești, Constanța, lito- 
raluil Mării Negre, întreprin
deri industriale, unități agri
cole, instituții cuilturale și ar
tistice.

Primul ministru ture a ex
primat sentimentele sale de a- 
preoiere pentru dezvoltarea 
rapidă pe care România a în
registrat-o în domeniile eco
nomic, sociad și cultural.

Oaspeții turci au fost pri
miți cu căldură și ospitalitate 
de guvernul și poporul român.

Primul ministru Suleyman 
Demirel a fost primit de 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al C.C. al P.C.R., cu 
care a avut o convorbire pri
vind dezvoltarea multilaterală 
a raporturilor româno-turce și 
a făcut un .s-chimb de păreri 
in legătură cu unele probleme 
iiniternaționale actuale.

Primul ministru Suleyman 
Demirel a fost, de asemenea, 
șriimiit de Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
sare i-a oferit un dejun.

In cursul vizitei, între •pre
ședintele Consiliului de Mi
riștii al Republicii Socialiste 
România, Ion . Gheorghe 
Vlauirer, și primul ministru al 
Republicii Turcia, ■ Suleyman 
Demirel, au avut-loc convor- 
nri privind dezvoltarea rela- 
iilor româno-turce și pro- 
>leme internaționale actuale 
le interes comun.

Din partea română, la con
vorbiri au participat : Alexan- 
Lru Boabă, ministrul petrolu- 
ui, Mihai Marinescu, minis- 
rul industriei construcțiilor 
le mașini, George Macovescu, 
•riim-adjunct al ministrului a- 
aceriilor externe, Dumitru Be
an, prim-adjunct al ministru- 
ii comerțului exterior, Vasile 
■andru, adjunct al ministrului 
facerilor externe, Ion Drîn- 
eanu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Re- 
ublicii Socialiste România în 
'uncia.
Din partea turcă au parti- 

ipat: Ihsan Sabri Caglayan- 
il, ministrul afacerilor exter- 
e, Mehmet Turgut, ministrul 
idustriei, Refet Sezgin, mi- 
istrul energiei și al resurse- 
>r naturale,- Kâmuran Gu- 
in, .ambasadorul extraordi- 
ar și plenipotențiar al Re- 
ublicii Turcia în România, 
ertev Subași, secretar gene- 
11 adjunct pentru problemele 
comornice din Ministerul Afa- 
Tilor Externe, liter Turk- 
en, secretar general adjunct 
întru probleme politice din 
inisterul Afacerilor Externe. 
Părțile iau constatat cu sa- 
sfacție că în perioada care a 
ccut de la vizita în Turcia a 
•legației guvernamentale ro- 
iâne conduse de președintele 
onsiiliului de Miniștri, Ion 
heorghe Maurer, relațiile

dintre cele două țâri au cu
noscut o dezs-oltare caocnntA. 
in spiritul pneoesuei 51 ai bu
nei vecinătăți, pe baza pccse- 
piilor suveranității și indepen
denței naționale, egaliiiți in 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne ș: awo&ajuâB 
reciproc. Hotâririle adoptate ca 
prilejul convorbirilor te x£5e 
1966 dintre cei do. pcuzt—zx- 
niștri se realizează ir. mod sa
tisfăcător. Au fose 
noi acorduri și coq.* 
laterale, care lărgesc 
rarea dintre cele douâ țâri. Cei 
doi prjr.-mm_str. s-au letiei- 
tat pentru apucarea acoo±â__ 
de navigație civilă aer^zâ st 
pentru • df iThatorf linsei ae
riene B ucurești-1 bul_ zi
și-au exprimai de asemeoes- 
acordul asupra
încheierii unei eonvectu de a- 
sistență juridică, a use. cor.- 
venții consulare, a ur.uî aran
jament privind faci.itarea sis
temului de călâtoru aje cetă
țenilor celor două țări.

Contactele tot mai fcecvexe 
pe linie parlamentară. ®uver- 
namentalâ. econoaucâ. cuit-- 
rai-științifică au adus o con
tribuție importantă la 
fiearee colaborării 
turce în diferito docoenii.

Ambele părți exprunat
dorința de a continua contac
tele dintre conducători: ceaor 
două țări și schunbur£e ne
mijlocite de pârerL care au 
un roi deosebit de imponanc 
in eanoașterea și apropierea 
reciprocă, in întărirea priete
niei dintre popoarele român 
și turc.

Cei doi pcim-muxjcr. au 
aprecia: că potențialul ecxxjo- 
mic în contyrniă •der.-oltare ai 
României și Turneu apropie
rea lor geografică oferă posi
bilități largi care asigură creș
terea continuă în viitor și 
diversificarea relațiilor și a 
schimburilor economice șl teh- 
nico-știir.țifîce româno-turce. 
Pentru identificarea si valori
ficarea acestor posibilități de 
cooperare și in vederea unei 
mai bune cunoașteri reciproce 
a intereselor și necesr.ățxar 
economiilor naționale ale ce
lor două țâri, ei au coc.veru: 
să ex&tdă vizitele de delegații 
economice și schimburile de 
experți. în diferite domenii ale 
industriei, transporturuor și in 
alte ramuri ale economie.

Părțile au căzut de acord 
să încurajeze lărgirea schim
burilor în domeniile ștunței. 
artelor, presei, precum și co
laborarea în domeniul turis
mului.

în cursul schimbului de pă
reri asupra situație* interna
ționale. cei doi prim-miniștri 
au subliniat că existența unor 
focare de tensiune în diferite 
regiuni ale lumii reclamă ca 
toate statele, fie ele mar. sau 
mici, să depună eforturi sus
ținute pentru realizarea unui 
climat de destindere și de în
țelegere internațională, per.trj 
salvgardarea păcii și securității 
în lume.

Cei doi prim-miniștri au 
apreciat că o deosebită Însem
nătate pentru pacea și înțele
gerea internațională o are in- 
în făptuirea securității euro
pene. Ei au subliniat că este 
necesar ca toate statele euro
pene să-și aducă contribuția 
la cauza păcii și a securității 
în Europa. într-un spirit pozi
tiv și realist. In legătură cu 
aceasta, cele două părți și-au 
exprimat satisfacția față de 
amplificarea din ultimul timp 
a contactelor și dezvoltarea 
relațiilor între țările europene 
cu orînduiri sociale diferite și 
au declarat că această evolu
ție favorabilă va putea acce
lera reglementarea probieme-

pwir. race* 
te țâriăe de a 
iSriCr: 1

vjror tarr rr p 
tea tor gt de a 
opri cursa riatt 
re - fa
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ÂPOXIA. — Aspect din timpul unei demonstrații organizate la Yokosuka împotriva peri
colului nuclear

rimp 
*regle- 
a exoi-

continuă a productivită
ții, compania încasează 
profituri de la an la an 
mai mari, salariile mun
citorilor au rămas la ace
lași nivel. Și aceasta, pa
ralel cu creșterea prețu
rilor la o serie de bunuri 
si posibilitatea reală de 
majorare cu 10 la sută a 
impozitelor, introdusă 
de administrația John
son pentru acoperirea 
cheltuielilor dictate de 
agresiunea din Vietnam.

Tratativele pentru în
cheierea unui nou con
tract au eșuat deocam
dată. Ordinatorul com
paniei „Ford* înregis
trează pentru fiecare zi 
de gre\â o 
5 milioane 
dispune de 
război* de 
ltoane de
permite, după cum afir
mă liderii săi, să-și con
tinue greva IS săptă
mâni. Liderii sindicali 
au lansat un apel către 
manei lorii de la celelal
te uzine de automobile

ficultăți altor ramuri e- 
conomice. După cum au 
anunțat agențiile de 
presă, industria meta
lurgică și a cauciucului 
resimt deja stagnarea 
benzilor la „Ford".

încercind să paralize
ze extinderea mișcării 
greviste la „General 
Motors" și „Chrysler*, 
consiliile patronale ale 
acestor companii ame
nință cu look-out (în
chiderea uzinelor pentru 
un anumit timp).

Cert este că o înțele
gere de moment intre 
LAW și „Ford* este greu 
de prevăzut în condiții
le in care pozițiile celor 
două părți sînt mult de
părtate (sindicatul re
vendică sporiri ale sala
riilor duble decît ofer
tele patronale). în orice 
caz, compania „Ford" 
și-a luat măsuri de sigu
ranță menite. în cazul 
semnării unui contract 
de compromis, să nu-i 
fie lezate profiturile. 
Printre aceste măsuri se 
înscrie și majorarea 
preturilor la modelele 
Ford-19». ca dolari 
pre bwifi

t*al aord ti abțin 
»a»ritorăritor ceru ie

salariați vor constitui 
pentru UAW un punct 
cîștigat ce urmează ul
terior să fie aplicat la 
contractele pentru ur
mătorii trei ani cu cele
lalte companii de auto
mobile. In lumina aces
tei eventuale repercu
siuni, trebuie privite și 
amenințările dc look-out 
proferate de cercurile 
patronale de la „Gene
ral Motors* și „Chrys
ler".

...„Grevă la „Ford" 
este cu neputință", de
clara cu ani în urmă în
temeietorul companiei, 
Henry Ford I. Iată însă, 
că in decurs de cinci ani, 
la uzinele „Ford", coșu
rile nu au scos fum în 
două rinduri. „Regele 
neincoronat al Ameri- 
cii", cum a fost supra
numit Ford, a fost dez
mințit Prima oară, în 
1962. cînd încetarea lu
crului a durat numai 9 
zile și in prezent cînd 
greva amenință să se 
extindă pe m3i multe 
săptămini. Potrivit apre
cierii observatorilor
meri ea ni. demarajul se 
anunța de astă dată mai 
difieiL

în capitala Libanului au în
ceput duminică seara lucră
rile Comisiei arabe tripartite, 
organism format din repre
zentanții Sudanului, Marocu
lui și Irakului, destinat să ur
mărească executarea acordu
lui privind reglementarea pro
blemei yemenite, încheiat la 
30 august la Khartum. Prima 
ședință a fost prezidată de 
Mohamed Ahmed Mahgoub, 
primul ministru și ministrul 
afacerilor externe al Sudanu
lui. Ismail Khairallah, minis
trul ad-interim al afacerilor 
externe al Irakului, a declarat 
presei că „reuniunea Comisiei 
tripartite se va desfășura două 
sau trei zile", precizînd, toto
dată, că membrii acesteia vor 
vizita Cairo, Riad și Sanaa, 
întrebat asupra problemelor 
care s-au discutat în cadrul 
primei ședințe, Khairallah a 
arătat că „Conferința urmează 
să stabilească planurile de lu
cru ale Comisiei și va pune la 
punct modalitățile de aplicare 
ale acordului egipteano-sau- 
dit“. La Khartum, unde a 
avut loc reuniunea la nivel 
înalt arabă. Comisia tripartită 
a fost investită să pună în 
aplicare un plan care să ga
ranteze retragerea forțelor 
R.A.U. de pe teritoriul Yeme
nului și încetarea ajutorului 
militar saudit către forțele 
regaliste.

De la 16 vase fe...
2 remorchere

IO AN TIMOFIE

Ravagiile uraganului în preajma sesiunii

După

Beulah

sortea

cdrre guvernatorii F.M.Icului, 
care se vor reuni la 25 sep
tembrie la Rio de Janeiro. 
„Cei zece**, cele mai bogate 
țări din lumea capitalistă, 
dispun de o majoritate sufi
cientă pentru aceasta. în cercu
rile economice se apreciază că 
dacă proiectul dă o rezolvare 
principalelor probleme, rămîn 
totuși destule „pete albe** care 
trebuie acoperite pină in pri
măvara anului 1968. Discuțiile 
în acest sens vor fi. fără în
doială, strînse. Condițiile pri
vind intrarea în vigoare a re
gulamentului vor constitui 
principala temă a tratativelor 
de la Rio de Janeiro.

O altă problemă care va face 
obiectul a numeroase dezba
teri este și reforma Fondului 
Monetar Internațional cerută 
de țările aparținînd Comuni
tății Economice Europene.

Poziția Congresului S.U.A. 
în ce privește comenzile mi
litare in Anglia continuă să 
provoace ir.uigr.area opiniei 
publice britanice. După cum 
s-a ar.ur.țat. după ce Adminis
trația americană s-a angajat 
să comande șantierelor navale 
britanice 16 vase culegătoare 
de mine — în cadrul acordu
lui de compensație încheiat 
între cele două țări, legat de 
programul de achiziționare de 
către Anglia a bombardierelor 
americane „B.-lll" — Congre- 
sul a opus recent vetoul său 
împotriva comenzii ameri
cane. în urma protestelor mi
nisterului britanic al apărării, 
Denis Healey și ale ministru
lui de externe, George Brown, 
s-a anunțat că Congresul 
S.U.A. s-a declarat totuși de 
acord ca industria navală bri
tanică să construiască pentru 
marina americană... două re* 
morchere maritime. Valoarea 
acestora este mult inferioară 
celei a 16 vase culegătoare de 
mine.

Căutînd să atenueze nemul
țumirea generală fața de a- 
ceastă soluție", Denis Healey 
a declarat că „rapiditatea cu 
care a reacționat ministrul 
apărării al S.U.A., McNamara, 
este cea mai bună dovadă că 
Administrația americană este 
ferm hotarîtă să-și respecte 
obligațiile". Presa britanică 
continuă totuși să critice po
ziția Congresului S.U.A;

trecerea uraganului ^Beulah'

In porturile Progreso 
»i Juarex. peste 2 OH 
de persoane care nu 
au putut fi evacuate 
lansează semnale de 
ajutor prin interme
diul „focurilor ben
gale*. După cum 
anunță agenția 
France Presse, echi
pele de salvare nu 
au putut interveni. 
Legăturile de comu
nicații sînt între
rupte. Nu se știe, de 
asemenea, nimic des-

pre soarta locuito
rilor iasaiei Hoxa- 
mel. precum și des
pre cei 15M de 
muncitori care lu
crează pe plantațiile 
din această insul*. 
Recolta de porumb 
a fost compromisă. 
Merida, capitala sta
tului Yucatan, a fost 
inundată. In carti
erele joase apa 
atinge un metru și 
jumătate.

Pe urmele Atlantidei • ••

PE STRĂZILE orașului Milwaukee (statul Wisconsin) au 
avut Ioc duminică noi demonstrații ale populației de culoare, 
care protestează împotriva discriminării în domeniul locuințe
lor. Peste 1 000 de persoane din acest oraș și din împrejurimi 
s-au îndreptat spre clădirea municipalității, cerînd primarului 
Maer, să dea o ordonanță prin care să se permită negrilor să 
domicilieze și în cartierele .albilor. în cursul demonstrației nu 
s-au produs incidente.

GREVA celor 1 600 de profe
ri din departamentul colum- 
an Caldos a luat sfîrșit cu vio
ria greviștilor. în noul con- 
ict colectiv de muncă se 
pulează pe lingă majorarea 
[ariilor și asigurarea dată de 
torități că nu voi' recurge la 
presalii impo-trivg; profesorilor, 
rticipanți la grevă.

POLITIA din NtW Hampshire 
aiul Washington)-a anunțat că

în urma unui accident de tren 
pe o cale ferată de munte și-au 
pierdut viața S persoane, iar al-_
te 50 au fost grav rănite. Tre- 
nulețul de munte era folosit 
pentru transportul turiștilor. Po
liția a declarat că acesta este 
cel de-al doilea accident care a 
avut loc pe aceeași cale ferată.. 
Potrivit primelor 
ti va ar fi d'eraiat, 
s-ap „fi f răsturnat 
time dc 200 metri.

știri, locomo- 
iar vagoanele 
de la o înă.1-

FORȚELE patriotice sud-viet- 
nameze au atacat duminică sea
ra cu obuze și mortiere o ta
bără militară americană situată 
la aproximativ 48 de km de Sai
gon. 34 de soldați americani au 
fd&t răniți. In aceeași zi, o bom- 

■ bă depusă într-un club militar 
din Nha Trang (310 km de Sai
gon) a explodat, rănind grav 19 
ofițeri americani.

UN purtător de cuvînt al for
țelor navale americane a anun
țat că vasul ..Robert Louis Ste
venson", cu care se intenționa 
o experiență subacvatică și care 
ă fost pierdut luna trecută, a 
fost localizat la o adîncime de 
850 m la o depărtare de 30 km 
sud-est de Insulele Amchitka 
(arhipelagul' Aleutîhelor).

în timpul pregătirii experien
ței, vasul s-a pierdut în ceață și 
a dispărut de pe ecranele stații
lor de radar. Purtătorul de cu- 
vint a adăugat că la bordul va
sului se afla o cantitate de 2 000 
tone de bombe, care urmau să 
fie explodate

LA INVITAȚIA Camerei de 
Comerț din Praga, în prezent

în R.S. • Cehoslovacă se află în 
vizită președintele Federației 
industriașilor din Irak, Al-Ta- 
wil. Cu acest prilej, oaspetele- 
irakian are-.convorbiri cu re
prezentanții. instituțiilor de co
merț .exterior cehoslovace în 
legătură cu posibilitățile dez
voltării colaborării economice 
dintre cele două țări.

călătorul solitar care a făcut pe 
a împlinit 66 de

SIR FRANCIS CHICHESTER, 
bordul bărcii sale cu pînze înconjurul lumii, 
ani. Peste 5 000 de persoane au ținut să vină la locuința sa din 
Buckleshard pentru a-1 felicita și a-i ură noi victorii în cuce
rirea mărilor și oceanelor. Mulțumind celor prezenți, Francis 
Chichester a declarat că speră că viitorul său voiaj în jurul 
lumii va fi mai plăcut, întrucît dorește să se îmbarce împreună 
cu soția sa. Sir Chichester nu a dat însă alte amănunte în le
gătură cu planurile sale privind o nouă călătorie.

După cinci 
de cercetări, 
gii sînt pe punctul de 
a rezolva misterul de
clinului brusc și al dis
trugerii neexplicate 
pină acum, a civiliza
ției antice cretane. In
tr-o conferință de pre
să ținută miercurea 
trecută la Londra, 
proeminentul arheolog 
britanic dr. Sackett și 
specialistul grec, pro
fesorul Marinatos. au 
relatat despre rezul
tatele unor intense cer
cetări efectuate în 
Creta și regiunea mă
rii Egec. Cei doi sa- 
vanți afirmă că 
s-a reușit individuali
zarea unui nou Pom
pei care a fost îngro
pat ca urmare a erup
ției vulcanului Santo
rino. Aceasta, cu o 
mie și rinei sute de 
ani înainte de catas
trofala erupție a Ve- 
zuviului. 
arheologice au 
la lumină 
despre momentul de
clinului brutal al civi
lizației cretane după 
un mileniu dc prospe
ritate. Acest moment 
trebuie situat în anul 
1450 înainte de Cristos, 
data, erupției vulcanu
lui Santorino. Cerce
tările efectuate în ari
pa occidentală a rui-

decenii 
arheolo-

Săpăturile 
adus 

mărturii

nelor palatului Mino- 
sse, la Cnosso, capitala 
antică a insulei Creta, 
au confirmat că civili
zația cretană n-a dis
părut ca urmare a in
vaziei grecilor — așa 
cum se presupunea 
pină acum, ci din 
cauza uriașelor devas
tări provocate de ex
plozia vulcanică a mi
cii insule Santorino. 
situată la circa două 
sute de kilometri de

plodat" cu circa 3 400 
ani în urmă la o erup
ție vulcanică, îngro- 
pînd sub lavă o ceta
te a colonilor cretani, 
distrugind o bună par
te din insula Creta și 
a civilizației minoice.

Profesorii Sackett și 
Marinatos au dus 
capăt săpăturile 
insula Santorino și au 
localizat o colonie a 
civilizației antice cre
tane in apropierea o-

la 
in

continuă și ele sînt în
greunate de faptul că 
trecerea mileniilor a 
făcut din învelișul de 
lavă un strat masiv 
de rocă foarte dură. 
Dar vastitatea monu
mentelor scoase pină 
acum la iveală, numă
rul mare de obiecte 
de artă din civilizația 
minoică scoase la i- 
vea’ă, dau mari spe
ranțe cercetătorilor că 
se apropie de rezolva-

• Descoperiri arheologice la Santorino • Un

nou Pompei ? • Cum a dispărut civilizafia

cretană antică

coasta septentrională 
a Cretei.

Insula Santorino, u- 
na dintre cele mai pi
torești din Egce își 
dezvăluie clar originea 
vulcanică. Ea are for
ma unui crater ieșit 
din marc. Casele și 
micuțele mori dr. vînt 
sînt situate literal
mente pe creasta cra
terului. Actualmente 
vulcanul nu este activ. 
Insul Santorino a „ex-

rășelului Akrotiri. 
Descoperirea a permis 
identificarea unei vas
te zone care era locu
ită înainte de explozia 
vulcanului Santorino. 
Sub un strat de lavă 
vulcanică gros de pes
te cinci metri, s-au gă
sit primele semne (co
loane de temple, o- 
biecte de artă) care 
par să fie indiciile 
inițiale ale unui nou 
Pompei. Cercetările

rea enigmei dispari
ției civilizației antice 
cretane. Mai mult de- 
cît atît, arheologii a- 
firmă că, după desco
peririle din Santorino 
și Creta au ajuns foar
te aproape de rezolva
rea unei 
enigme. E

’ faimosul și 
mister al 
continentul

alte mari 
vorba de 

fabulosul 
Atlanditei, 
pierdut.

E. R.
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