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Și acest arbore motor, pe care îl controlează Constantin Balat, întrunește toate calitățile 
cerute de documentația tehnică. El poate porni mai departe pe iluxui tehnologic al Uzinei de 

tractoare din Brașov
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Aici, la Ctsnădte. se nasc fru
moasele covoare care impo- 
dobesc interioarele locuințelor, 
iar tînăra Krista Sturm este una 

din autoarele lor
Foto: AGERPRES

Pe platformele cuptoarelor adinei, la cuptoarele 
cu propulsie și în cabinele de comandă ale lami- 
noarelor bluming, de proiile grele și de tablă, din 
Hunedoara și Reșița, peste 80 de muncitori tineri 
(primele două serii) își desăvîrșesc în prezent de
prinderile practice și cunoștințele de bază, înain
te de plecarea definitivă la Galați, Fiind o etapă 
importantă în pregătirea viitorilor laminoriști, am 
urmărit timp de cîteva zile modul în care este or
ganizată practica acestor tineri, 
adoptat este... cel mai practic.

La cîteva ceasuri de la sosirea 
primului grup de laminoriști gă- 
lățeni, șeful liniei de tablă de la 
Reșița., inginerul Ilie Toma, a sta
bilit programul de practică : cîte 
o săptămînă tinerii vor lucra la 
cuptoare și ajustaj — pentru a 
cunoaște și aceste sectoare de

PREGĂTITE!

DUPĂ 40 DE ZILE
DE PRACTICA

LA REȘIȚA
I 1

UN NOU CUPTOR MODERN
De la Reșița, corespondentul Agerpres pentru regiunea Banat, 

V. Mureșan, anunță că la Combinatul siderurgic a fost terminată 
cu 20 de zile înainte de termen construcția celui mai mare și mo
dern cuptor de oțel al acestui vechi centru industrial. El are o 
capacitate anuală de producție de peste 225 000 de tone oțel, de 
patru ori mai mare decît cea a vechiului cuptor, pe locul căruia 
a fost înălțat. Executat după proiectele IPROMET, de către con
structorii Întreprinderii de construcții și montaje mctalurice Reșița, 
agregatul are un înalt grad de automatizare și mecanizare. Proce
sele de ardere, dirijarea temperaturii și evacuarea gazelor sînt re
glate automat. Tot automat este dirijată închiderea și deschiderea 
ușilor. Terminarea construcției noului cuptor, înainte de termenul 
prevăzut, va permite oțelarilor reșițeni să elaboreze încă în acest 
an mai multe mii de tone de oțel în plus față de prevederi.

muncă — apoi trei luni și ju
mătate vor face practică numai 
la linia de laminare.

— Urmărim prin aceasta —■ 
ne-a spus tovarășul ing. Toma — 
ca tinerii să cunoască atît tem
peratura de laminare și manipu
larea gazului la cuptoare, cît și 
marcarea, cîntărirea, prelevarea 
probelor de tablă pentru încer
cările mecanice și depistarea de
fectelor laminatelor la ajustaj. La 
linia de tablă ei vor învăța teh
nologia de laminare propriu-zisă, 
întreținerea utilajului, a cilindri
lor de laminare, demontarea și 
montarea .completă a liniei. In 
perioada care urmează au fost 
planificate cîteva schimbări de 
cilindri, iar tinerii gălățeni vor 
participa direct la aceste lucrări.

dacă sistemul

In ceea ce-i 
(manevranți), 
nipulările motorului de antrenare, 
a dispozitivului de presare a căi
lor rulante.

Aici la Reșița, fiecare echipă 
răspunde de un grup de tineri, 
fiecare om din echipă de un 
tînăr : practicantul Linguran Be- 
noni lucrează alături de mane- 
vrantul Vasile Radu; Puică Ilie 
îl dublează pe cuptorarul Ion 
Belciu ș.a.m.d.

După cum este și firesc, apar 
în timpul laminării fenomene pe 
care tinerii nu și le pot explica. 
De aceea, inginerul Ilie Toma 
a inițiat săptămînal — joia — 
ore de consultații. Tinerii lamino
riști au fost sfătuiți să-și procure 
carnețele în care să-și noteze toa
te problemele neînțelese, nerezol
vate, diverse lucrări în legătură 
cu care doresc amănunte și să 
le prezinte la aceste consultații.

De la Reșița au plecat la Hune, 
doara. Din capul locului tovarășul 
inginer Vasile Văzdăuțeanu — șe
ful secției bluming și semifabri
cate — ne-a mărturisit intenția 
sa de a asigura o astfel de pre
gătire tinerilor, îneît „dacă peste 
4 luni se va pune problema — 
să zicem — ca tinerii aceștia să 
lucreze aici, iar oamenii noștri 
să plece la Galați, acest transfer 
să fie posibil oricînd“.

—■ Există un grafic, un pro
gram de pregătire pe etape ? — 
i-am întrebat pe tovarășii ing. 
Văzdăuțeanu și pe ing. Petre Par- 
denie — unul dintre cei doi res
ponsabili cu practica de la Galați.

— Nu. Atît cuptorarii cit și 
manevranții au fost repartizați la 
locurile de muncă „respective“. 
Ne cam încurcă faptul că ei lu
crează numai în două schimburi 
și pierd contactul cu echipele. 
Pentru a se asigura o bună pre
gătire, inginerul Constantin Cu- 
leașcă — venit în secția a 11-a

privește pe cîrmaci 
ei vor învăța ma-

O elevă

telefonează
este 
cine
Cei

a propus ca toți tinerii noștri 
să-și completeze pe niște caiete 
ce au văzut, ce au învățat și la 
sfîrșit să aevrn o discuție.

Sînt suficiente aceste măsuri 
pentru o practică eficientă de 
specializare într-un combinat de 
talia Hunedoarei ? Să vedem ce 
spun viitorii siderurgiști gălățeni:

BOTEZATU NICOLAE — 
cuptorar: „Părerea mea 
că nu interesează atît cu 
lucrăm, ci ce învățăm aici,
care au făcut școala la Hunedoa
ra și au făcut practică în combi
nat, cunosc agregatele. Noi, cei 
de la Oțelul roșu sau Galați, le 
cunoaștem mai puțin. Un program 
de practică bine întocmit ne-ar 
ajuta, pentru că fiecare șef de 
echipă ar ști de cine se ocupă și 
ce trebuie să-i învețe pe cei care 
fac practica la cuptoarele adinei“.

GRIGORE NICOLAE — cup
torar : „Simțim nevoia unor 
cursuri teoretice care să ne intro
ducă în tainele aparaturii de mă
surat și control, pentru cunoa
șterea relațiilor dintre indicațiile 
diferitelor aparate. Deocamdată 
ne uităm ce fac muncitorii de 
aici — și a trecut deja o lună
— dar ne trebuie o fundamen
tare teoretică a ceea ce vedem.

COSTEL SIGHINAȘ — ma
nevram : „Pentru noi, cei care 
am absolvit la Galați și am făcut 
practică pe agregate mai vechi
— și chiar pentru ceilalți — ar 
fi foarte utile consultațiile o dată 
sau de două ori pe săptămînă. 
Caiete de practică am mai în
tocmit și cînd eram elevi, dar 
acum se cere să învățăm într-un 
timp scurt ce trebuie să facem 
cînd avem în față cîteva manete, 
și cred că discuția de la sfîrșit 
ar fi prea... tîrzie“.

Iată și o consecință a faptului 
că maiștrilor nu Ii s-a spus pre
cis de cine trebuie să aibă grijă 
în schimbul respectiv : în timp ce 
ne aflam la postul 3 al lamino
rului bluming, am dat peste tî- 
nărul Crăciun Dumitru, care își 
părăsise locul de muncă de la 
postul 4 și... venise în vizită la 
colegii săi.

ing. ARTHUR IOAN

la redacție

p

Pusă clin nou la punct de către 
lucrătorii Trustului de utila) 
"Cu — stafia a ll-a București — 

macaraua va porni in curînd 
spre șantierele de construcție

Foto: AGERPRES

sura în care „capul limpede“ a 
„prins-o“ pe carnețelul său. In 
zilele următoare am primit la 
redacție multe scrisori de la elevi 
din diferite orașe și comune ale 
tării. Din toate desprindem a- 
celeași gînduri și sentimente de 
mulțumire și recunoștință față de 
partid, față de conducerea statu
lui nostru pentru grija deosebită 
cu care sînt înconjurați elevii.

Perseverența elevei din Tg. Jiu, 
care nu a renunțat la inițiativa 
de a da telefon redacției, deși 
ora era destul de înaintată, ne-a 
impresionat.

lată-ne. deci, la Liceul 
„Tudor Vladimirescu“ din lo- 

■ calitate. Doream să - cunoaștem 
primii pași ai elevilor din acest 
liceu pe drumul respectării anga
jamentului lor. Notele din cata
log, celelalte fapte inedite a- 
flate aici și 
vom prezenta 
ne-au convins 
stră nu a. fost prea timpurie. 
Privim mai întîi în „oglinda" 
claselor, a fiecărui elev: cataloa
gele. Coloanele absențelor rămase 
albe ne transmit un prim rezul
tat general: frecventa la cursuri 
foarte bună. In schimb, notele 
își fac apariția aproape pe fieca
re pagină. Nu s-au făcut încă 
statistici, clasificări Am început, 
deci, să notăm numele elevilor 
care au .cucerit“ deja note de 9 
și 10. Am umplut repede cîteva 
file. Fiindu-ne imposibil să le 
consemnăm pe toate, transcriem 
din carnetul de notițe după un 
sistem convențional — „din cinci 
în cinci“ •• Giolgău Ileana — 9-9, 
Tudor Valentin — 9-10, Dumi
trescu Silvestru — 10-10, Popes- 
cu Corneliu — 10; Cherciu Car
men — 10-10 : Cîrstoiu Florin — 
10 ; Chirtoc Vtorel — 9-10. Fa
cem, totuși, o excepție de. lo re
gulă oprindu-ne și la eleva Co
mănescu Maria, cunoștința noas
tră de la telefon • 9-10.

ro~ran~il de lu- 
c~< în redacție 
se apropia de 
sfîrșit. Teleim
primatorul tran
smitea ultimele 
știri externe. 
„Capul limpe
de“ citea deja,

primele „pagini albe“ ale ziaru
lui de a doua zi. Era aproape 
de ora 23. La secretariatul tehnic 
telefonul sună prelung. „Sînteți 
chemați din Gorj“, ne anunță o- 
peratoarea de la interurban.

— Alo! „Scînteia tineretu
lui“ ? Sînt eleva Comănescu Ma
rin din clasa a 1X-C a Liceului 
„Tudor Vladimirescu“ din Tg. 
Jiu. Vă rog să mă scuzați că vă 
deranjez la o oră așa de tîrzie. 
Abia acum am primit însă legă
tura de la telefoane.

— Nu ne deranjați deloc. Ce 
s-a întîmplat ?

— Azi a fost prima zi de școa
lă. Ne-a părut rău că nu a (ost 
în mijlocul nostru și un redactor 
al ziarului. Ar fi avut atîtea de 
scris! Doream să vă vorbesc des
pre bucuria colegilor mei. Am pri
mit gratuit manualele și în liceu, 
învățăm într-una din cele 8 săli 
de clasă nou construite în prelun
gire la vechea clădire. Am fi vrut 
să transmitem, prin intermediul 
ziarului, mulțumirile noastre por
nite din inimă partidului drag 
pentru grija părintească ce ne-o 
poartă! Și în același timp anga
jamentul nostru de a învăța cit 
mai bine pentru a răspunde a- 
cestei griji.

— Ne pare rău că nu am 
putut veni și la Tg. Jiu. Mîine 
veți citi în ziarul nostru reporta
jul „15 septembrie ora 8“ scris 
de la deschiderea cursurilor. Nu 
am putut participa la bucuria 
tuturor școlarilor din tară în a- 
ceastă primă zi de învățătură. 
Vom veni însă curînd și la Tg.

pe 
în 
că

care le 
continuare, 
vizita noa-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Foileton
de Teodor Mazilu

formular de colo...

Primul

fericirea conjugală

ION MARINA

(Continuare în pag. a Il-a)

la telefon... 
vă faceți

Poate că după 
timp și pentru

Se culeg roadele parfumate, roșii-aurii ale livezilor (la G.A.S. Galicea. raionul Rm. Vîlcea)
Foto : AGERPRES

— Vă mulțumim și vă aștep-

DEVA (de la cores
pondentul nostru)

Hunedoara, orașul 
siderurgiștilor și con
structorilor se dezvol
tă pe zi ce trece, de
vine mai modern, mai 
impunător. Blocurile- 
turn ocupă un loc tot 
mai mare în arhitec-

tura sa. Recent con
structorii au coborît 
scările de pe încă cî
teva asemenea con
strucții, cuprinzînd în 
total 270 de aparta
mente, predate „la 
cheie“ noilor locatari.

Pînă în prezent din 
cele 1 030 apartamen-

te planificate pentru 
anul curent, au fost 
recepționate 636. Pe 
șantierele Hunedoarei 
constructorii lucrează 
intens pentru a preda 
la termen și restul a- 
partamentelor prevă
zute pe anul 1965.

Convorbirea este absolut au
tentică si transcrisă exact în mă-

în regiunea Galați

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare în pag. a II-a)

S-au terminat

„BARIERE însămînțările de toamnă

ÎN FAȚA TRACTOARELOR
De la Consiliul agricol regional Galați ni s-a anunțai că simbătă 

s-a terminal în întreaga regiune însămînțarea culturilor de toamnă. 
Ritmul realizat s-a datorat pe de o parte concentrării principalelor 
forțe și mijloace de muncă existente și introducerii lucrului în două 
schimburi Ia pregătirea terenului, iar pe de altă parte aplicării Ia în
sămânțat a schimburilor prelungite.

Cooperativele agricole de producție din regiune au însămînțat cu 
culturi de toamnă 174 155 ha din care cu grîu și secară 160 000 ha.

(Agerpres)

n aceste zile, pe o- 
goare are loc „întâl
nirea“ celor două 
cereale principale, 
porumbul și grîul. 
Porumbul se recol
tează, eliberînd te
renul pentru însă- 
mînțârea griului. In

tre cele două lucrări se interpun 
arăturile de toamnă și pregătirea 
patului germinativ. Toate acestea 
trebuie executate cu maximum de 
urgență și în condițiile unui ni
vel agrotehnic superior.

Raidul nostru în raionul Cara
cal a căutat răspuns la întreba- 
lea : în ce ritm se desfășoară lu
crările campaniei de toamnă; 
care este contribuția tinerilor la 
încadrarea fiecărei lucrări în epo
ca optimă ?

Deși , tînără, inginera Marinela 
Marin de la cooperativa agricolă 
Slăveni, a reușit să organizeze ac
tivitatea unității în așa fel îneît 
mersul lucrărilor din cîmp să nu 
se abată de la normele recoman
date de agrotehnică. Acum, cînd 
unele unități agricole din raion 
întîmpină greutăți în ceea ce pri
vește efectuarea — întîrziată — 
a arăturilor în miriște, din cauza

terenului care s-a uscat, lâ Slă
veni arăturile de vară, făcute 
imediat după ridicarea recoltei de 
păioase, au fost demult încheiate. 
Miriștea însuma la Slăveni 500 
hectare. în campania de vară 
tractoarele nu erau disponibile 
pentru a ara această suprafață în 
întregime. în situații similare, 
în alte cooperative agricole, ară
turile au fost amînate; inginera 
de la Slăveni a hotărît însă dis- 
cuirea miriștei, pentru conserva
rea apei, măsură care a permis 
mai tîrziu ca pământul să se lu
creze în condiții mult mai bune, 
în prezent, grîul planificat să fie 
semănat în miriște, se află sub 
brazdă, fiind însămînțat într-un 
pat germinativ bine pregătit.

A început semănatul și în po- 
rumbiște. Pentru ca arătura exe
cutată pe suprafețele de pe care 
s-a cules porumbul — 175 hecta
re — să aibă timp să se așeze — 
condiție importantă pentru pro
ducția viitoare — a fost cultivat 
un hibrid foarte precoce, care în 
prima decadă a lunii septembrie 
a putut fi recoltat. Calculul inter
valului dintre culesul porumbului 
și semănatul grîului fusese făcut 
încă din anul trecut, și încă de

atunci s-a ținut seama de opera
tivitatea cu care trebuie să se 
desfășoare culesul. Aici există o 
bună tradiție ca la această opera
ție să-și aducă întreaga contri
buție organizația U.T.C. Tehni
ciană Ana Maria, secretara comi
tetului organizației U.T.C., îm
preună cu ceilalți membri ai co
mitetului, a antrenat tinerii din 
toate brigăzile cooperativei agri
cole la cîteva acțiuni de recoltare 
și eliberare a terenului de coceni. 
Intervenția lor a făcut posibilă 
desfășurarea paralelă a arăturilor 
de toamnă, a discuirii și a semă
natului. Viteza zilnică de înainta
re de 30 hectare pe zi va asigu
ra terminarea însămînțării în 
prima decadă a lunii octombrie.

La cooperativa agricolă Cara
cal, recoltatul porumbului s-a 
încheiat pe cele 660 hectare cul
tivate ; terenul eliberat, stă la 
dispoziția tractoarelor care, lu- 
crînd ziua și noaptea, aproape 
fără întrerupere, prin organizarea 
judicioasă a schimburilor, reușesc

4M VRUTS4 ÜAU 0 TELEGR4ML
m vrut să dau o telegramă. M-am 
gîndit să mă duc la poștă pentru 
asta ; oricum, era locul cel mai po
trivit. Am intrat sfios în oficiul poș
tal : cine știe ce treburi au funcțio
narii și eu vin așa, ca un oaspete 
nepoftit. Nu spun la care oficiu poș
tal ; cine vrea să se recunoască n-are 
decît, cine nu... sănătate bună...

Funcționara cu pricina vorbea la telefon cu 
o colegă de birou. Lăuda binefacerile vacan
tei. N-am nimerit-o... am oftat eu.

— Dragă, mi-am petrecut concediul în circuit. 
O splendoare era. tu...

Aștept, sfios... Doar, doar s-or termina bineface
rile vacanței; dar, de unde. Nici pomeneală de 
așa ceva,-a fost un concediu grozav... Funcționara 
lăuda frumusețile naturii.

— Dragă, am văzut cu Titi un apus de soare 
la Călimănești... o dulceață... te sfătuiesc și pe 
tine...

Cum frumusețile naturii sînt atît de felurite, 
mă uit drept în ochii funcționarei și-o întrerup :

— Nu vă supărați... Aș vrea să dau o tele
gramă...

Funcționara mă dojenește cu privirea.
— Nu vedeți că vorbesc la telefon ?
— După ce vorbiți 

ce vorbiți la telefon 
tele...

— Așteptați. Ia un
Și funcționara trece la problema fericirii con

jugale. Dumneavoastră știți ce vastă și delicată 
e problema fericirii în doi...

— Eu cu Titi mă înțeleg foarte bine... 
soț nu era așa de atent ca Titi...

Am scris telegrama dar 
continuă.

— E o telegramă urgentă...
— Vai, tovarășe — se scandalizează funcțio

nara... Nu vezi că vorbesc la telefon? Vrei să 
trîntesc receptorul ?

— O nu. să nu faceți asta... Poate, totuși, prin
tre picături, îmi luați și mie telegrama. Vă rog... 
Fiți atît de amabilă. Reluați după aceea convor
birea...

Nici vorbă de așa ceva. Pe măsură ce eu aș
teptam, fericirea matrimonială lua o înfățișare și 
mai concretă.

— Titi nu întîrzie niciodată la masă... Dacă în- 
tîrzie un minut, două. La telefon...

Ce să fac cu telegrama ? Titi ăsta mi-a încur
cat toate planurile. Zăresc o altă funcționară — 
parcă ceva mai blinda. Croșeta cu atîta duioșie...

— Vă rog să mă scuzați...
— Ei, hai — zi o dată, că doar n-ai prune în 

gură... mă ia repede funcționara...
— N-aș vrea să vă deranjez. Știu că aici e un 

oficiu poștal și aveți atîtea treburi... n-o să vă 
apucați acuma să aveți grijă de doleanțele cetă
țenilor... Am de dat și eu o telegramă... și numai

(Continuare în vag a 11-a
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disproporționată?
de Lascar Sebastian

Gum intri in Brașov...

Primiri la Consiliul de Stat
Sîmbătă, vicepreședintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, Ilie Murgu- 
lescu, a primit în audientă pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Statelor U- 
nite ale Americii la București, William A. 
Grawford, în legătură cu plecarea sa definitivă 
de la post.

In aceeași zi, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al S.U.A. a fost primit de se
cretarul Consiliului de Stat, Grigore Geamănu.

(Agerpres)

Ai să mă ierți, tinere cititor. Dar am 
mania citatelor, după cum singur vei fi 
băgat de seamă. Un filozof grec, un poet 
latin, un romancier francez, un umorist 
italian ș.a.m.d. — toți mi-s prielnici cind 
pot să vină cu vreo maximă în sprijinul 
celor ce susțin aici. De data asta, însă, 
propunindu-mi a trata despre comporta
rea tînărului „ieșit în lume", voi cita 
nu o cugetare adîncă a vreunei ilustri- 
tăți, ci o expresie argotică bucureșteană, 
dar ajunsă bine cunoscută pretutindeni 
— și anume: „Aiurea-n tramvai!" Se 
știe cind e folosită această pitorească 
expresie: ca replică batjocoritoare cind 
un ins toarnă minciuni gogonate, năs
cociri incredibile, teorii sucite.

De la o vreme încoace și în legătură 
cu purtarea anapoda a unor tineri, ex
presia poate suferi unele variante. De la 
,,aiurea-n tramvai !" se poate trece la 
„aiurea-n autobuz!" sau „aiurea-n tro
leibuz!". După locomobilul în care pur
tarea anapoda își desfășoară splendoa
rea.

Ei bine, tocmai cu aceste „aiureli", 
adică mai precis : cu actele urîte de im
politețe ce se săvîrșesc în aceste mij
loace de transport in comun, mă bate 
gîndul să trecem la partea practică a 
discuției noastre...

Te și aud spunînd, în timp ce căști:
— Ah, iar o să mi se împuie capul 

cu povestea tînărului care, nevrînd să 
cedeze omului vîrstnic scaunul pe care 
șade, se ascunde după un ziar desfăcut 
ca un cearșaf.

Nu. Știu și eu că „metoda" cu ziarul 
e „fumată", „nu mai ține". Că de la o 
vreme s-a trecut la alte trucuri, multi
ple, variate, ingenioase. De pildă, îmi 
aduc aminte (faptul s-a petrecut zilele 
trecute) cum un licean ședea conforta
bil în tramvai, în timp ce un om bă- 
trin sta în picioare lingă ei, și totuși 
liceanul n-a deschis larg nici o „Infor
mație". In schimb, și-a confecționat 
ad-hoc o privire sticloasă, fixă, țintită 
drept în față, cam așa cum o au răpo- 
sații înainte de ceremonia funebră. To
tul era să se vadă bine că nu-1 vede de
loc pe bătrîn. Altfel, văzîndu-1, s-ar fi 
pus singur in situația de a-i ceda locul. 
Or, tocmai asta nu trebuia să se in- 
tîmple.

însă, nu mai face să ne ocupăm de 
acest soi de tineri care se tncăpățînează 
cu sălbăticie în purtarea lor detestabilă. 
Mai intii, pentru că sînt din ce in ce 
mai rari. Apoi, pentru că, atunci cind 
se ivesc, se ivesc și destui cetățeni prin 
prejur care intervin și-i aduc la realitate.

Poate că singurul lucru mai interesant 
de consemnat în această privință este 
că ei ȘTIU ce au de făcut dar NU VOR 
să facă. Să fie oare in acest refuz îndă
rătnic perfect conștient protestul juve
nil, de cele mai multe ori atît de admi
rabil, împotriva a ceea ce ei socotesc, 
poate, o absurditate ?

— în definitiv — pare să întrebe unul 
din tinerii cu pricina — pe ce temei 
să-mi cedez locul ?

întrebarea, care cuprinde în subsidiar 
o indignare, n-are nimic rizibil. E cu 
totul îndreptățită. A săvirși lucrurile în 
chip mecanic e semn sigur de tembe
lism. A avea curiozitatea de a pătrunde 
cauza lucrurilor e dovada inteligenței.

în cazul nostru, ce explicații pot răs
punde întrebării puse ?

Nu de mult, am citit un reportaj- 
anchetă, intitulat „Copii și părinți". 
Reportajul relata un caz de mare gra

vitate. O mamă bătrînă, care a muncit 
din greu pentru ca cele două fiice ale 
sale să termine, una, școala de mine și 
petrol, iar cealaltă — școala medie, a 
fost bătută de tinerele odrasle și alun
gată din casă. Nu intru în amănunte, 
cum cu îndreptățit temei a făcut-o re
porterul. Dar faptul pur (sau mai degra
bă impur) nu este de-ajuns ca să ne 
stîrnească dezgustul, revolta, indigna
rea ? Presupunind, firește, că avem ini
mă, nervi, că sîntem echilibrați, nor
mali. Și oare asupra celor două fiice nu 
apasă acum oprobiul nostru, al tuturora, 
chiar și al acelor tineri care încă se mai 
întreabă de ce trebuie unui bătrin să i 
se cedeze locul in tramvai?

Iți ghicesc zîmbetul, tinere. Că, adică, 
de ce am umfla lucrurile, făcînd com
parații disproporționate? Recunosc, ca
zul nu e comun și luarea lui ca termen 
de comparație în discuția noastră e o 
vădită exagerare. însă totdeauna exem
plele exagerate au avut darul să arunce 
un puternic fascicul de lumină asupra 
faptelor de o mai mică însemnătate, dar 
nu cu totul neînsemnate. Pe scurt, vreau 
să spun că bătrîna batjocorită și lovită 
de fiicele ei poate fi aceeași bătrînă 
căreia noi, în tramvai, nu-i cedăm locul. 
Și bătrîna aceasta admirabilă care a 
avut grijă de copilăria și tinerețea noa
stră are dreptul să se bucure, la rindul 
ei, de grija noastră pentru bătrînețea 
ei. Și unul din semnele grijii și respec
tului nostru este și cedarea întîietății 
de care vorbim.

Desigur, sint și unii tineri absolut ne- 
vinovați care, dintr-o neîngrijită edu
cație, nu știu ce trebuie să Iacă. Firește, 
sint asemenea cazuri. Și eu afirm că sint 
cazurile cele mai fericite. Pentru că cel 
ce nu știe, poale afla. Dacă nu i-au 
spus-o la timp părinții, i-o va spune 
societatea în care trăiește. Și societatea 
noastră socialistă i-o spune la fiece pas 
prin toate mijloacele ce-i stau la inde- 
mînă, și mijloacele acestea nu-s nici 
puține, nici slabe. Mult mai complicate 
sînt cazurile celor care refuză să împli
nească ceea ce știu prea bine că e de 
cuviință.

într-o zi, în stația autobuzului 
care-mi trece pe lingă casă, băiatul unui 
vecin, un vlăjgan, începe să imbrinceas- 
că niște femei ca să-și facă el loc intii 
să urce în autobuz. Protestele oamenilor 
din stație nici nu l-au atins. Bine — 
cum zice ardeleanul — „nu că doară, 
dar nu știu sama". Așa să fie? într-altă 
zi, tînărul vlăjgan se află în stație cu 
tînăra-i surioară. La urcare, nu știu cine, 
pe semne tot un soi de vlăjgan, i-a îm- 
brîncit sora. La care tinărul se zborși: 
„Hei, mîrlane ! Cine te-a învățat să te 
porți așa cu femeile?!" .

Băiatul vecinului meu știa foarte bine 
ce i se cuvine lui din partea altora. Dar 
nici că-i păsa de ceea ce se cuvine al
tora din partea lui. I

Altă întîmplare. La troleibuzul 90. 
Doi tineri și o tinără. Și eu, bine-nțeles. 
Cum a venit troleibuzul în stație, unul 
din tineri s-a repezit să urce. Celălalt, 
indignat, îi face pe loc educație: „Brăvo, 
mă ! în loc s-o lași pe Marioara să trea
că întîi...!“ L-am aprobat admirativ, în 
gînd, fulgerător. Din păcate, apucasem 
să pun un picior pe scară. Tînărul ga
lant, ca să facă loc junei, mă îmbrîncf 
cit colo. Și nici tînăra, nici tînărul nu 
aveau mai mulți ani decit fata mea care 
numără optsprezece.

E cel mai grav caz. E cazul aceluia 
care știe lucrul numai pe jumătate.

Aproape 800 de elevi au început in zilele din urmă cursurile in cadrul Grupului școlar 
chimie din Capitală, școala profesională de ucenici, școala de tehnicieni chimiști și școala 
tehnică de maiștri (curs seral). In lotoqratie : un aspect de la o oră de laborator cu elevii 

din anul II, secția de ioraj.extract ie
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Scintela 
tineretului

Măsuri pentru 
Lmbunătățirsa activității 

sportive in școli
Recent_ a avut loc în Capitală 

o ședință de lucru a Ministerului 
învățămîntului și Consiliului Ge
nere! al Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport cu privire la necesitatea 
îmbunătățirii activității de educa
ție fizică și sport în învățămintul 
de cultură generală, profesional și 
tehnic din țară. Cu acest prilej, au 
fost elaborate o serie de măsuri 
menite să îmbunătățească activi
tatea de educație fizică și sport 
din școli. în scopul asigurării unei 
pregătiri fizice multilaterale a ele
vilor, în toate școlile din țară se 
vor lua măsuri pentru dezvoltarea 
în primul rînd a atletismului, gim
nasticii, ca sporturi de bază.

Școlile sportive de elevi și li
ceele cu program special de edu
cație fizică vor pune un deosebit 
accent pe obținerea performanței 
de către elevi încă în timpul șco
larizării.

Un deosebit accent se va pune 
pe asigurarea bazei materiale. în 
acest sens, în vederea creării con
dițiilor necesare desfășurării acti
vității de educație fizică și sport 
în rîndurile elevilor, în curțile 
școlilor sau în apropierea acestora 
se va continua acțiunea de amena
jare a terenurilor simple (culuare 
pentru alergări, gropi cu nisip 
pentru sărituri, sectoare pentru a- 
runcări, terenuri de handbal, volei, 
baschet etc.).

(Agerpres)

„CURSA SCÌNTESI"
Penultima etapă a 

competiției cicliste in
ternationale „Cursa 
Scînleii", disputată ieri 
pe ruta Craiova-Căli- 
mănești a fost cîștiga- 
tă de concurentul ro
mân Constantin Du
mitrescu, dar clasa
mentul general a ră
mas neschimbat, astfel 
că numai ultima etapă 
va putea decide pe în
vingător.

Unul dintre anima
torii etapei a 6-a a 
fost olandezul Schou- 
ten care s-a desprins 
din pluton la kilome
trul 8 după plecare, 
continui nd să pedaleze 
în frunte, de unul sin
gur, pînă la intrarea 
în Rîmnicu Vîlcea 
unde a fost ajuns de 
un mic grup condus 
de Constantin Dumi
trescu și Ion Ardelea- 
nu. In ultimii 20 de

kilometri Gawliczek și 
Moiceanu au impus o 
trenă mai rapidă, în- 
cereînd să-i prindă pe 
cei din fată însă n-au 
reușit decit să reducă 
la 2*20" diferența ce-i 
despărțea de fugari.

La Călimănești într-un 
spectaculos sprint, C. 
Dumitrescu l-a întrecut 
cu o jumătate de bici
cletă pe Schouten, re- 
purtînd o aplaudată 
victorie.

Clasamentul etapei ; 
1. C. Dumitrescu (Ro
mânia) a străbătut 137 
kilometri în 3h22'20" 
(medie orară 40,625 
km) ; 2. Schouten (O- 
landa) ; 3. Ardeleanu
(România) ; 4. Ziegler 
(România) ; 5. Ciumeli 
(România) ; 6. Kucera 
(Cehoslovacia) toți în 
același timp cu învin
gătorul. Grosul pluto
nului, ai cărui sprint a

revenit austriacului 
Krannister, a fost cro
nometrat cu timpul de 
3h24*20",

Clasamentul general 
individual : 1. Gawli
czek (Polonia)
25h39'13‘* ! 2. Moicea
nu (România) la 52*' ; 
3. Qippold (R. D, Ger
mană) la 1'28*' ; 4.
Voigtlănder (R,D.G.) la 
1*55*' ; 5. Ghera (Ro
mânia) la 2'37" ; 6.
Holst (Olanda) la
2'56*' ; 7. Hevnig (O- 
landa) lg 3*13” ; 8.
Ziegler (România) la 
5’04"; 9. Campigli
(Italia) la 5'54" ; 10. 
C. Dumitrescu (Româ
nia) la 5’55" etc.

Astăzi se desfășoară 
ultima etapă, Rîmnicu 
Vîlcea-București, cu 
sosirea în jurul orei 
16 pe stadionul „23 
August".

Handbalistele noastre-victorioase
în sala sporturilor Floreasca 

din Capitală s-a disputat aseară 
meciul interpațional de handbal 
dintre echipele feminine ale Ro
mâniei și Cehoslovaciei. După un 
joc echilibrat, victoria a revenit 
cu scorul de 10—8 (6—5) sporti
velor românce. Au marcat pentru 
echipa noastră : Boțan (3), Floro-

ianu (2), Leonte (2), Nacu, Du
mitrescu și Szoeke, iar pentru 
oaspete Kernerova (2), Kirianova 
(2), Veckova, Schifferova, Cifrani- 
cova și Holoubkova.

Revanșa va avea loc luni după- 
amiază în aceeași sală.

(Agerpres)

Din oiafa artistica
„Jocul ielelor“ una 

dintre cele mai repre
zentative piese ale Ini 
Câinii Petrescu, a fost 
prezentată in premie
ră de către colectivul 
Teatrului Mic la 
deschiderea stagiunii 
sale. Printre principa
lii interpreti se nu
mără G. Ionescu-Gion, 
George Constantin, 
Constantin Codrescu, 
Ion Marinescu, Flo
rin Vasiliu. Virgil 
Marsellos.

Regia spectacolului 
aparține lui Crin Teo- 
do'escu, iar scenogra
fia lui Teodor Cnn- 
stantinescu.

★
După două spectaco

le cu ,,Oedip-rcge" de 
Sofocle, colectivul Tea
trului Național din A- 
tena a prezentat sîm
bătă seara, în sala Pa
latului, cealaltă trage
die înscrisă în reperto-

riul turneului pe care 
îl întreprinde în tara 
noastră — ,, Hecuba"
de Euripide.

Artiștii greci au fost 
aplaudați cu căldură.

★
Primul gong al noii 

stagiuni artistice a ce
lor 5 teatre din Ba
nat a răsunat sîmbătă 
seara la Teatrul ro
mân de stat din Timi
șoara, înaintea premi
erei pe țară a piesei 
,,Simple coincidente" 
de Paul Everac.

Tot sîmbătă și-a des
chis stagiunea și Filar
monica de Stat Bana
tul, care a prezentat 
un concert simfonic 
dirijat dc Nicolae Bo
boc, avînd ca solist 
pe pianistul Valentin 
Gheorghiu.

De asemenea, colec
tivul operei de stat a 
înfățișat publicului 
spectator premiera o- 
perei „Romeo și Julie- 
ta” pe muzica lui Pro
kofiev. roto:

ANUNȚ

GRUPUL ȘCOLAR FORES
TIER — B-dul Republicii 
nr. 21, CURTEA DE ARGEȘ:

Anunță absolvenții școli
lor medii cu sau fără exa
men de maturitate că se 
pot pregăti la specialitățile :

— tehnician produse se- 
miiinte din lemn — durata 
2 ani.

— tehnician construcții șl 
instalații forestiere — du
rata 2 ani.

Concursul se va ține în
tre 5—10 octombrie 1965.

Se primesc candidați din 
toate regiunile țării.

Se asigură cazare și masă 
contra cost.

Elevii beneficiază de a- 
mînarea stagiului militar pe 
durata școlarizării și burse 
potrivit instrucțiunilor în 
vigoare.

înscrierile se fac prin în
treprinderile :

— Pentru școala tehnică 
de tehnicieni produse semi
finite din lemn : DREF-uri : 
Argeș, Banat, București, 
Ploiești, Hunedoara și Ol
tenia.

C.I.L.-uri : Turnu Severin 
și Tîrgu Jiu.

— Pentru școala tehnică 
de tehnicieni construcții și 
instalații forestiere :

I.C.F. Rîmnicu Vîlcca, 
Deva și Caransebeș.

DUPĂ 40 DE ZILE 

DE PRACTICĂ

Așa ceva, după cum ne-au spus 
maiștrii și muncitorii reșițeni, nu 
se înMmplă la Reșița,

Au trecut 40 de zile de la so
sirea primelor grupe de practi- 
canți. Au rămas însă de rezolvat 
o serie de probleme care influen
țează negativ buna desfășurare a 
procesului de specializare.

• Pentru prima serie de tineri 
sosiți de la Galați, nu s-a rezol
vat în mod corespunzător caza
rea. Aceeași situație există și la 
Reșița pentru cei 35 de lamino- 
riști.

® Conducerea Combinatului 
din Galați a luat măsura să 
repartizeze la Hunedoara doi 
ingineri de specialitate care 
să urmărească și să îndrume prac
tica tinerilor- în același timp, 
prima serie sosită la Reșița a be
neficiat de îndrumarea atentă a 
unui laminorist bine pregăti? — 
Alexandru Nobel. Dar, odată cu 
sosirea seriei următoare, tov, No
bel a fost rechemat la Galați și 
de practica tinerilor se ocupă... un 
tehnician în construcții navale, 
tov. Teodor Petre.

• Utecistul Florea Alexandru 
l-a informat pe tov. Vasile Blă- 
naru, secretarul comitetului orga
nizației de bază al U. T. C. — 
'"■Ha laminoare — Reșița, că au

venit atîția uteciști, că vor mai 
veni, că vor sta patru luni etc.

La rîndul său, tov. Blănaru a 
cerut părerea locțiitorului se
cretarului comitetului U.T.C. 
pe combinat, Ernest Masac. 
Și a primit următorul răs
puns : „Ce să ne mai încurcăm 
cu ei, dacă stau pînă în decem
brie ?“ La Hunedoara aceeași si
tuație. Se naște întrebarea : „Ce 
vor face acești tineri — în final 
vreo 200 — rămîn cîteva luni 
în afara problemelor organizației?

Atît la Flunedoara cît și la 
Reșița vor continua să sosească 
noi grupuri de practicanți. Nu 
sînt necesare eforturi extraordi
nare pentru ca procesul de spe
cializare a viitoarelor cadre de la 
laminorul de tablă groasă al com
binatului gălățean să fie organi
zat mai bine. Și — cum timpul 
este totuși scurt — mai repede.

0 ELEVĂ <

TELEFONEAZĂ 

LA REDACȚIE
Deci, un început bun. O pri

mă dovadă de recunoștință pen
tru cele aproape 10 000 de ma
nuale primite gratuit de elevii 
liceului, pentru cele 8 noi săli de 
clasă care au costat un milion de 
lei, pentru laboratoarele moderne, 
pentru eforturile profesorilor și 
părinților. Acum am înțeles și 
mai bine ce anume a declanșat 
hotărîrea elevei Comănescu Mo-

ria de a telefona redacției: do
rința de a face publică bucuria 
colegilor ei.

Aflîndu-ne la Tg. Jiu, am răs
puns cu plăcere unei noi invita
ții, de data aceasta a tovarășului 
director Cornel Alexandrescu:

„La începutul lunii noiembrie, 
liceul nostru va trăi un eveni
ment deosebit: aniversarea a 
75 de ani de la înființarea sa.

Pregătim de pe acum o sesiu
ne de referate ale elevilor și o altă 
sesiune metodico-științifică a ca
drelor didactice. Peste o sută de 
elevi cuprinși în ansamblul cul- 
tural-sportw au început repeti-

„BARIERE"

ÎN FAȚA

TRACTOARELOR

să mențină un ritm accelerat la 
lucrările pe care le efectuează. 
Din 1400 hectare destinate cul
turii griului au fost arate și în-

Alegere pentru un fod 

de deputat în Marea 

Adunare Națională

Consiliul de Stat a stabilit prin 
decret dat? de 28 noiembrie 1965 
pentru alegerea unui deputat în 
Marea Adunare Națională în lo
cul devenit vacant în circum
scripția electorală nr. 12 Berești, 
regiunea Galați.

Informații
Membrii delegației guveiwȚ 

mentale a R. P. Chineze în frun
te cu Cean Lin-ci, ministrul in
dustriei cărbunelui, împreună cu 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, și H. Zambeti, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț, au făcut 
sîmbătă o vizită în regiunea Do- 
brogea.

Delegația a făcut o vizită to
varășului Vasile Vîlcu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional Do- 
brogea al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, care a 
prezentat oaspeților principalele 
realizări obținute în regiune în 
ultimii ani.

în continuare, au fost vizitate 
litoralul Mării Negre, cartiere 
noi de locuințe din orașul Con
stanța și Muzeul arheologic.

Seara, președintele Sfatului 
popular orășenesc, Petre Nicfer 
lae, a oferit o masă în cin—Ja 
delegației guvernamentale a 
R. P. Chineze.

★
In călătoria pe care o face în 

țara noastră ministrul agricultu
rii al Franței, Edgar Pisani, îm
preună cu Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii și Jfean Lonis Pons, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, au sosit sîmbătă dimineața 
la Constanța. După vizitarea 
stațiunilor de pe litoral, a Mu
zeului arheologic și o scurtă 
croazieră în largul mării, ei au 
fost oaspeții țăranilor cooperatori 
din comuna Cumpăna.

în continuare, ministrul agri
culturii al Franței a vizitat sta
țiunea experimentală complexă 
Dobrogea. Ale:, oaspetele francez 
a vizitat plantațiile dr- vii de ne 
terasele stațiunii și ale gospodă
riei agricole de stat Murfatlar, 
și sectorul zootehnic.

La prînz, Petre Ionescu. pre
ședintele Sfatului popular re
gional, a oferit în cinstea oaspe
ților o masă la cazinoul din 
Constanța.

Ministrul agriculturii al Fran
ței și persoanele care îl însoțesc 
au plecat seara spre Predeal.

★
Sîmbătă seara a sosit în Capi

tală George Thomson, ministru 
de stat la Foreign Office din 
Marea Britanie, care face o vi
zită în țara noastră la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de Petru Burlacu, secretar 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost de față Leslie Char- 
les Glass, ambasadorul Marii 
Britanii la București, și membri 
ai Ambasadei.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
A TRECUT O FEMEIE ru

lează la Patria 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 ; CAMERA ÎN
FORMĂ DE „L" rulează la Re
publica orele 13,45 ; 16,15 ;
18,45; 21,15;, Excelsior orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45;,
CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE rulează la Festival o- 
nele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18.45 ; 21 ; Miorița orele 10 ;
12.30 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45 ; „LA 
ORA 5 DUPĂ AMIAZĂ“ orele
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30 ; OMUL MAFIEI 
în completare Zilele Sighișogrei 
rulează la București orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,45 ; 19 ; 21 ; 
Grivița orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, Modern orele 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21; 
CORBII rulează la Feroviar ore
le 9,30 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15;
20.30 ; Flamura orele 10 ; 12,15; 
16, ; 18,15 20,30, Capitol orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45 ; PROCESUL PROFESO
RULUI WEIR rulează la Cen
tral orele 9,15 ; 12 ; 14,15 ; 17,45;

20.45 ; Giulești orele 10,30 ; 15 ;
17.45 ; 20,30 ; ROȘU ȘI NEGRU 
ambele serii rulează ia Lumina 
orele 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 20 ; UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP ru
lează la Union orele 15,30 ; 18 ;
20,30 ; VIAȚĂ DIFICILĂ rulea

ză la Doina orele 11,30 ; 15,15 ; 
18; 20,45; Moșilor 15,30; 18; 
20,30; Suita Bănățeană, Masco
te, Pictorul luminii, Acolo unde 
a trăit Hemingway, A cui e vina, 
Colina lui Lenin, rulează la Tim
puri Noi 10—12 în continuare : 
NUNTA CU PERIPEȚII rulează 
la Cultural orele 16; 18,15; 20,30; 
RUNDA 6 rulează la înfrățirea 
între popoare orele 10 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15 ; Melodia orele 9,30 ;

11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; 
LALEAUA NEAGRA rulează la 
Dacia orele 9,30; 14; 16,15; 18,45; 
21 ; HOȚUL DE PIERSICI ru
lează la Ruzești orele 15 ; 17,30; 
STRIGĂTUL rulează la Cosmos 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; ROMU- 
LUS ȘI REMUS rulează le 
Crîngași (cinemascop) orele
15.30 ; 18 ; 20,30 ; SAMBA
rulează la Bucegi orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30;
Floreasca orele 9.45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 ; APORT
MUHTAR rulează la Unirea o- 
rcle 16 ; 18.15 ; Munca orele 
16 ; 18,15 ; 20,30 ; UN CARTOF 
DOI CARTOFI rulează la Tomis 
orele 9.30; 11.45; 14: 16,15;
18,30; 20.45; Rahova orele 16; 
18,15 ; ; 20,30 ; Pacea orele 16 ; 
18 ; 20 ; UNORA LE PLACE 
IAZUL rulează la Flacăra orele 
15,30; 18,30; 20,30; Ferentari 
orele 15,30; 18; 20,30: MAR
ȘUL ASUPRA ROMEI rulează 
la Vitan orele 15,45 , 18 ; 20,15 ; 
Cotroceni orele 15,30; 20,30.

cooperative agricole constituie, 
fără îndoială, motivul principal 
al decalării lucrărilor. Din 25 500 
hectare cultivate cu porumb, la 
28 septembrie fusese ridicată re
colta de pe 17 700 hectare și nu
mai 14 300 hectare erau eliberate 
de coceni. Aproximativ același 
ritm încetinit cunoaște și recolta
rea celorlalte culturi prășitoare 
— floarea-soarelui și sfecla de 
zahăr. Dacă, în ceea ce privește 
crearea frontului de lucru pentru 
tractoare sînt chemate să răs
pundă consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole, pentru 
nerealizarea normelor zilnice la

s-a găsit și s-a adoptat o soluție 
care nu rezolvă decît în mică mă
sură problema : se lucrează noap
tea în coloane de cîte trei trac
toare, dintre care cel încadrat

la mijloc este „orb“ ; el se folo
sește de fîșiile de lumină ale 
celorlalte. însă adevărata rezol
vare intră în competența Bazei 
de aprovizionare nr. 2 Craiova. 
O așteptăm...

AM VRUT SĂ DAU 0 TELEGRAMĂ...

URMĂRI DIN PACj. I
țiile- Sărbătorirea liceului va fi 
un minunat prilej de ridicare a 
măiestriei pedagogice a profeso
rilor, de afirmare a cunoștințelor 
elevilor, de trecere in revistă a 
succeselor obținute de liceul nos
tru în acești 75 de ani de activi
tate în care a dat 3 232 de ab
solvenți“.

Am părăsit Liceul „Tudor Vla- 
dimirescu“ din Tg. Jiu cu pro
misiunea de a fi neapărat pre- 
zenți la aniversarea sa, dar și cu 
sentimentul că în otice școală 
am fi mers, am fi întîlnit aceeași 
atmosferă de muncă intensă, a- 
celași început de drum bun în în
deplinirea angajamentului gene
ral al elevilor de a obține rezul
tate cit mai bune la învățătură.

sămînțate pînă la 28 septembrie 
800 hectare.

într-un stadiu avansat se află 
lucrările campaniei de toamnă și 
la cooperativele agricole din Gos- 
tavățu, Castranova, Amărăștii de 
Sus, Bucinișu.

Pe raion, însă, situația se pre
zintă nesatisfăcătoare. Cele două 
S.M.T., Caracal și Zănoaga, n-au 
izbutit să intre într-un ritm care 
să asigure realizarea vitezelor zil
nice de înaintare planificate. A- 
răturile pentru însămînțări s-au 
execfuat în proporție de 65 la 
sută, pregătirea patului germina
tiv — 53 la sută ; însămînțarea 
45 la sută. Cauzele ? Faptul că 
recoltatul porumbului se desfă
șoară cu încetinitorul în multe

arături, discuiri și semănat, res
ponsabilitatea revine conducerilor 
celor două S.M.T.

în sfîrșit, semnalăm aici un as
pect care vizează Baza de aprovi
zionare cu piese de schimb. Nu
mai 30 la sută din tractoarele ce
lor două stațiuni pot lucra noap
tea, restul avînd sistemul de ilu
minat defect ; remedierea — 
după afirmațiile specialiștilor 
ar fi simplă, dacă s-ar găsi niște 
cărbuni... Acum, ziua s-a micșo
rat mult; la ora opt seara e în
tuneric. Chiar dacă tractoriștii, 
cu un spor de atenție, continuă 
să rămînă în brazdă pînă mai 
tîrziu, ei sînt obligați să reducă 
viteza de lucru. Atît la S.M.T. 
Caracal cît și la S.M.T. Zănoaga

la poștă se poate da... Poate totuși îmi primiți telegrama... 
așa, printre picături... , '

— Adică, să nu mai croșetez ?
— O, vă rog, croșetați... dar opriți-vă o clipă... pentru 

telegrama mea. Numai o clipă... N-aș fi venit tocmai la pos
tă pentru o telegramă, dar dacă tot am venit...

Funcționara care croșeta se uita la mine ca la un mon
stru.

— Vreți să dațl o telegramă ?
— îmi pare rău că vă deranjez ; da, vreau să dau o tele

gramă...
— E ceva urgent ?
Mă simt din ce în ce mai prost. Mă simt un asasin, un 

om netrebnic...
— Da, vă jur... încă o dată scuz.ați-mă, dacă nu era ur

gentă, nu vă deranjam...
— Ei, lasă, nu te mai scuza atîta...
Funcționara care croșeta țipa c.‘ .re funcționara care 

vorbea la telefon.
— Asta vrea să dea o telegramă...
Parcă aș fi ucis pe cineva... Cu ce drept mi-am permis 

să le tulbur liniștea ? Și, în general, cu ce drept scriu eu 
telegrama ?

— Bine, dragă, dar vorbesc la telefon...
Și indignată de îndrăzneala mea, închide telefonul.
— Dragă, te mai caut eu... E un tip care nu știu ce vrea—
— Vă rog, să mă scuzați... Altă dată n-am să mai vin la 

poștă să dau telegrame...
— Dă-o încoace — îmi smulge funcționara telegrama.
— Altă dată, n-am să vă mai deranjez. E pentru ultima 

oară...
Ce idee și pe mine ? Tocmai la poștă să mă duc pentru 

o telegramă... auzi ce barbarie din partea mea...



Spectacolul
Teatrului
Național
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VA RECOMANDĂM:

VI MCU VODĂ

Regizat de Sică 
Alexandrescu,

in interpretarea 
lui George

Calboieanu și 
Iiina.

Răchițeanu
Sirianu VLafcti a rămas treat tn 

ciuda aparențelor Imperativa doamnă Clara

G. CALBOREANU
care-1 irămintă, de la durerea, 
demnitatea jignită, pină la sa
tisfacția eliberării,

Dacă am reușit sau nu, asta 
o va dovedi — ca int 'deauna 
— confruntarea cu publicul.

ghid
söptöminoi

MUZICĂ-

Inițiativa repunerii in scenă 
a piesei lui AI. Davilla mi s-a 
părut, cit se poate de bine ve
nită. „Vlaicu Vodă" ocupă un 
Joc de frunte in dramaturgia 
națională prin valoarea ei ar
tistică șt inalte sentimente de 
patriotism din care, se hrănește 
și poate să le degaje. De a- 
ceea, după părerea mea, tre
buie să fie nelipsită din reper
toriul teatrelor noastre națio
nale — prime-scene ale țării.

După cum știți, Vlaicu Vodă 
nu e prima figură proeminentă 
din istoria noastră pe care o 
interpretez. Poate știți, de ase
menea, că am jucat în drama lui 
Davilla in rolul banului Miked, 
încă din primul an de actorie, 
adică de prin 1917—1918 și că 
am fost in 1925, invitat de au
tor, al treilea interpret al erou
lui principal, după Nottara și 
Demetriad

Foarte mulți vor crede dato
rită acestor vechi legături cu 
piesa că mi-a fost foarte ușor 
să realizez interpretarea re
centă.

Adevărul e că mi s-au creat o 
mulțime de probleme. Exigen
țele la maturitate sînt mult mal 
mari decît în tinerețe. Am cău
tat să sugerez prin jocul meu 
o individualitate puternică, cu 
accentuate caracteristici speci
fice. Am gîndit pe Vlaicu ca 
pe un erou complex, monumen
tal, un patriot sublim, care-și 
trage forța din legătura sa cu 
poporul, al cărui conducător 
este, dar și ca pe un politician 
abil, care practică permanenta 
disimulare și manevra de culise, 
pentru a-și atrage scopurile su
perioare. Am vrut să prezint 
gradat, varietatea sentimentelor

SICA ALEXÄNDRESCU

Am abordat” o temă scumpă 
nouă oamenilor maturi,' scum
pă tineretului, aceea a patrio
tismului. Este tema piesei Vlai
cu Vodă. Este ceea ce a deter
minat înscrierea ei în reperto
riul Teatrului Național.

în montarea capodoperei lui 
Alexandru Davilla, am căutat 
să lăsăm mai in umbră conflic
tul dintre catolicism și ortodo
xie și să subliniem celelalte 
valori ale lucrării, care sînt 
intr-adevăr remarcabile.

Spre deosebire de montările 
din trecut, ne-am ferit să dăm 
curții lui Vlaicu Vodă, prin 
scenografie și costume, o stră
lucire și o bogăție care contra
zic atît epoca în care se des
fășoară acțiunea cît și textul 
lui Davilla. Aș putea spune că 
am luat ca motto al spectaco
lului nostru cunoscutul vers al 
lui Eminescu: „eu îmi apăr 
sărăcia și nevoile și neamul“.

se petrece — cum indică autorul 
— „pe la 1370, la Curtea de Ar
geș“, așadar, într-un moment 
imediat următor întemeierii Ță
rii Românești. Despre domnito
rul acestui timp, Vladislav, zis 
Vlaicu, istoria oferă date destul 
de sumare. Se știe că a dom
nit între 1364 și (probabil) 1374, 
că a întemeiat primele mînăstiri, 
că s-a bătut — cel dintîi în isto
ria țărilor românești — cu turcii 
(1367 sau 1368), intrînd, de ase
menea, în conflicte armate cu 
Ludovic, regele Ungariei, care se 
voia suzeran al Munteniei, că a 
dus, în general, o politică de în
țelegere cu vecinii, mai ales cu 
cei de religie ortodoxă, spre a 
rezista astfel tendințelor anexio
niste ale statului feudal maghiar, 
catolic. Împotrivirea față de pro
paganda catolică, folosită de a- 
genții papei și ai regelui Unga
riei ca mijloc de a răpi Țării Ro
mânești independenta, este ceea ce 
reține Al. Davilla din activitatea 
lui Vlaicu, înfățișînd-o ca 
presie a patriotismului 
domnitor.

a ex- 
acesfui

creația

Piesa „Vlaicu Vodă" evocă un 
episod al luptelor seculare duse 
de poporul român pentru apăra
rea independenței sale. Acțiunea

Subiectul piesei este < 
dramaturgului, rodul ficțiunii sa
le. Ipotetice, situațiile create re
flectă negreșit atmosfera epocii, 
starea de spirit a boierimii au
tohtone, spiritul ce a călăuzit 
acțiunile lui Vladislav. Contesta
bilă în ceea ce privește prezenta
rea raporturilor de clasă (Davilla 
vede, ca și Eminescu, țara ca 
un tot armonios, domnul apărîn- 
du-i drept exponentul întregului 
popor), și a unor fenomene și 
persorfalități istorice, viziunea 
dramaturgului se întemeiază, în 
orice caz, pe o judicioasă intui
ție a sensului atitudinii lui Vlai
cu. In condițiile existente, lupta 
pentru apărarea „credinței“, a 
„legii“, era un aspect al luptei 
pentru menținerea neatîrnării par 
litice, a independenței de stat.

Desfășurarea de-ajuns de com
plicatei și totuși închegatei ac-

țtuni a piesei pune în lumină 
diversitate de personaje <A... 
care, îndeosebi Vlaicu șl doamna 
Clara dobîndesc contururi indivi
duale precise. Tip al domnitoru
lui patriot, Vlaicu devine o indi
vidualitate de neuitat prin mari
le lui calități diplomatice. Ex
periența pe tărîmul diplomației a 
creatorului său a fost din plin 
fructificată în piesă. Compunîn- 
du-și o mască de „fiu“ preasu- 
pus, „smerit“, Vlaicu ascultă cu 
prefăcută evlavie tot ce mama sa 
vitregă debitează emfatic, dar 
face numai ce vrea. A pus să 
fie arestați numeroși boieri, duș
mani declarați ai doamnei Cla
ra. Aceștia stau închiși într-o în
căpere aflată chiar lingă dormi
torul său, chipurile spre a fi sub 
pază sigură, de fapt pentru a ie
și, la momentul oportun, potrivit 
înarmați, întru apărarea țării și 
„datinei“. Kaliany cere insistent, 
pentru regele său, 
schimbul eliberării ostaticilor : 
sora și cumnatul
Știindu-i eliberați, Vlaicu amînă 
totuși semnarea actului de dona
ție, hotărît să nu-și pună sem
nătura niciodată pe un asemenea 
act. Spre deosebire de doamna 
Clara, prea sigură de dibăcia ei, 
Vodă nu-și destăinuie intențiile 
decît celor ce și-au dovedit cre
dința față de el în împrejurări 
decisive. In timp ce planurile 
dușmanilor săi ajung să-i fie cu
noscute — prin indiscreția unora 
din aceștia — anticipat, dușma
nii nu află, în genere, din inten
țiile lui decît atît cît voiește sin
gur să se afle. Simulînd lipsa de 
inițiativă, Vlaicu face și obser
vă. li lasă pe toți cei din jur să 
se agite, Spre a-și vădi caracte
rul, tendințele ; el se resemnează 
în rolul de aparentă unealtă do
cilă, pentru ca, la momentul o- 
portun, cunoscîndu-și cu exacti
tate prietenii și dușmanii, să in
tervină rapid și neașteptat, . spre 
entuziasmul unora șt stupoarea 
altora.

i o 
dintre

Severinul în

voevodului.

POPASURI MUZEALE

CASA MEMORIALĂ
IOSIF VULCAN

Așezată în preajma 
Crișului Repede, casa 
memorială din Oradea 
cuprinde numeroase 
valori, mărturii ale 
vieții și activității ne
obositului om de cul
tură ardelean, losil 
Vulcan. Vizitatorii au 
posibilitatea să urmă
rească. printre piesele 
expuse în muzeu, do
cumente legate de stu
diile tăcute 
volume de

de Vulcan, 
poezii, ro-

mane, nuvele, biogra
fii, traduceri ca și co
lecțiile binecunoscutei 
reviste Familia, care. 
după aprecierea lui 
Octavian Goga, este 
biletul de intrare per
manentă a cărturaru
lui și publicistului ar
delean în istoria lite
relor românești. Tot 
aici, vizitatorul poale 
cunoaște generoasa ac
tivitate depusă de Io- 
sii Vulcan pentru apă-

tarea liintel naționale 
a românilor din Ar
deal, contactul acestu
ia cu ideile marxiste 
(portretul lui Karl 
Marx, însoțit de o cu
prinzătoare biografie, 
era inserat în unul din 

numerele revistei din 
anul 18711, documente 
legate de debutul ace
luia care a devenit nu 
la multă vreme, Lucea
fărul poeziei româ
nești, Mihal Eminescu.

Bogat dotată șl bine 
îngrijită, casa memo
rială losil Vulcan este 
un punct turistic și e- 
ducativ de mare atrac
ție.

IONEL 
PROTOPOPESCU 

corespondent

★ ★ ★

cu vestigiiIlustrat 
de cultură materială și 
spirituala din timpul 
lntiripării și dezvol
tării așezărilor ome
nești din Tirgoviște și 
Împrejurimi, muzeul de 
istorie 
te este, 
dotat 
cultură 
descoperite de perso
nalul muzeului prin să
pături proprii efectu
ate la marginea satu
lui Geangoșești : unel
te de silex, topoare șl 
dălți de piatră, topoa- 
re-pană de aramă, o- 
biecte de podoabă din 
lut ars și aramă și fi
gurine zoo și antropo
morfe.

Vizitatorii dornici să 
cunoască aspecte 
dezvoltarea 
pot vedea documente 
care atestă

din locali to
mai ales, bine 
cu obiecte de 

Gumelnița,

din 
orașului

privilegii-

MUZEUL DE ISTORIE
DIN TIRGOVIȘTE

le negustorești ale o- 
rășenilor, pot cunoaște 
lucrări de artizanat 
ale diferitelor bresle. 
Tot aici se găsesc și 
bine lucratele cărți ti
părite la mănăstirea 
Dealului, la începutul 
secolului al XVI-lea 
sau la Mitropolia din 
Tirgoviște, in timpul 
domniilor lui Matei 
Basarab și Constantin 
Brîncoveanu. Tot aici 
sînt expuse si ediții 
nrinceps aparținînd

poeților Văcărești ca 
și ale lui Vasile Cir- 
Iova, Grigore Alexan- 
drescu, Ion Eliade- 
Rădulescu, ion Ghica, 
lonescu Raicu-Rlon, 
scriitori originari din 
Tirgoviște, sau care au 
trăit un timp aici.

Zilnic, muzeul atrage 
în sălile sale numeroși 
vizitatori.

MIȘU AVANII 
corespondent

turneu la Berlin
Teatrului muzicalColectivul

„C. Tänase“ a plecat sîmbătă ia 
amiază spre B. D. Germană 
unde va participa la festivalul 
anual „Zilele festive ale Berli
nului“. Artiștii români vor pre
zenta apoi spectacole, vină la 31 
octombrie, la „Friedrichstadts- 
Palast“. Intre 1 și 7 noiembrie, 
același spectacol, „Revista dra
gostei“ va putea fi urmărită și 
de publicul din Berlinul occi
dental la Teatrul „Tytania Pa
last“. Din distribuție fac parte

înactori și cîntăreți prezenți și 
turneul pe care colectivul tea
trului l-a făcut la Paris în aceas
tă vară: Mircea Crișan, Stela 
Popescu, Zizi Șerban, Doina Ba
dea, Mariana Bădaiu, cărora li 
s-au alăturat Constantin Dră- 
ghici și George Bunea.

In cadrul „Zilelor festive ale 
Berlinului“ își vor da concursul 
și cîntăreții români de operă 
Dan Iordăchescu și Elena Botez.

(Agerpres)

D

După o lună de febrile pregătiri, în care gazetarii s-ău întrecut în 
a da informații despre o stagiune care se anunță într-ădevăr inedită, 
pe deplin atrăgătoare, pentru orice iubitor de muzică, săpiămîna 
aceasta, noul repertoriu de concerte este atacat „ironia)" de marile 
formații muzicale.

Marți seara, la Ateneu, Filarmonica inaugurează promițătorul ciclu 
de concerte de muzică de cameră. Dedicat în întregime lui G/ambaj 
ttista Pergolesi, remarcabilul concert ne va permite să ascultăm 
două capodopere ale școlii napolitane preclasice : „Stabat maler" 
pentru soprană, mezzosoprană și orchestră de cameră și ,.La serva 
padrona" prima operă buia din istoria muzicii, care de la „premiera" 
din august 1733 la teatrul San Bartolomeo din Neapole, se bucură 
de Un remarcabil succes în orice sală de concert. Printre soliștii 
concertului (dirijat de C. Petrovici), intllnim numele sopranei E. 
Petrescu și basului M. Rintzler, care ne-au oferit de multe ori tăl
măciri de ținută ale operei lui Pergolesi.

Joi seara, la orele 19, Orchestra simfonică a Radioteleviziunii inau
gurează stagiunea cu impunătoarea Missa Solemnis a lui Beelhoveh, 
marea capodoperă vocal-simlonică din ultima perioadă a creației 
„Titanului". La pupitru — Iosif Conta. Soliști: Emilia Petrescu, Mariha. 
Kessler, Valentin Teodorian, Marius Rintzler. .

In silrșit, după Sviatoslav Richter, un nou nume de mare pres
tigiu internațional pe estrada Ateneului în concertul săptămtnal al, 
Filarmonicii: dirijorul Roberto Benzi, care ne-a mai vizitat cu pri
lejul celui de al II-lea Concurs internațional „G. Enescu". în pro
gram : Simfonia „Faust" a lui Franz Liszl (solist Ludovic Spiess) și 
Concertul pentru pian al lui Ed. Grieg în interpretarea Iui Vglentin 
Gheorghiu.

Din programul transmis de radio, vă propunem Simfonia l-a de 
Mahjer (miercuri la orele 18,05 pe programul III) și emisiunea trans-. 
misă sîmbătă la orele 23,10 pe programul II intitulată „Mari festiva
luri europene „Viena 1965" — cu cîteva lucrări mozartiene. Dirijor:- 

Carto Zeachi. Solist : Nathan Mils-, 
tein. .

I. S.

NOTE DE LECTOR
upă o serie de 
monografii cu
minți asupra u- 
nor scriitori des
pre care aproa
pe totul se spu
sese mai înainte 
în critica lite- 
terară (Șt. O.

Iosif și D. Bolintineanu de Ion 
Roman, Anton Pann de Paul 
Cornea, Al. Russo de T. Vîrgo- 
lici, ca să Cităm numai cîteva) 
monografiile lui Al. Oprea, " 
Păcurariu și Valeriu Ciobanu 
meritul de a cerceta viața 
opera unor scriitori contro
versați, respectiv Panait 
Istrati, Ion Ghica și Hor
tensia Papadat - Benges- 
cu. Urmărind drumul spi
nos, plin de contradicții al 
vieții lui Ion Ghica, mono
grafia lui D. Păcurariu im
pune prin caracterul ei ne
obișnuit, prin rigurozitatea 
pusă de autor în adunarea 
și interpretarea materialu
lui. Nimic referitor la personali
tatea beiului de Samos nu-i sca
pă harnicului său biograf.

O scrupulozitate atît de mare 
în investigarea documentelor își 
are capcanele ei, și pericolul cel 
mai mare constă într-o posibilă 
alunecare în factologie și isto
rism, în imposibilitatea de a nu, 
vedea pădurea din cauză 'copa- ' 
cilor. Firește, cercetătorul, literar 
trebuie să cunoască tot ce se re
feră la subiectul propus, dar aici 
avem în vedere modul în care 
intră aceste documente în lucra
rea respectivă. „Ne-am străduit . 
să nu pădem în istorism“, mărtu
risește autorul în prefața volu
mului, dar reușita e, după cum

D. 
au 
și

vom vedea, numai parțială. Tot 
timpul D. Păcurariu își plasează 
eroul pe fundalul epocii, expli- 
cînd atitudinile acestuia în func
ție de momentul respectiv, însă 
din această împletire a destinu
lui său individual cu cel al so
cietății, personalitatea lui Ghica 
iese adeseori estompată, accentul 
căzînd prea mult pe descrierea 
faptelor exterioare (lucrul e vi
zibil mai ales în primele capito
le). Uneori personalitatea memo
rialistului e greu de reconstituit 
de sub mulțimea datelor și ci
tatelor care rămîn adeseori

acest lucru a devenit evident 
imediat după înăbușirea revolu
ției (acest aspect interesant n-a 
scăpat lucidității lui Camil 
Petrescu în cunoscutul său ro
man). Ghica e un boier luminat, 
cu dragoste pentru popor, dar 
totuși, im boier.

Problema filoturcismului lui 
Ghica e mai mult enunțată de
cît explicată. Autorul face refe
riri interesante în legătură cu 
politica modernă dusă de Ghica, 
dar cauzele care l-au determinat 
să adopte o asemenea 
s-ar

I 
I
I
ECRANUL

PREMIERE
Onorabilul Stanislas agent se

cret : Comediile polițiste au deve
nit de la o vreme calul favorit de 
bătaie pentru cineaștii francezi, 
după ce ani de-a rîndul genul a- 
cesta a fost apanajul britanicilor.

Comedia polițistă a fost dintoț- 
deauna extrem de populară în rîn- 
durile spectatorilor. Aventurile 
palpitante și rîsul generos fac din. 
aceste filme veritabile tranchilizan
te nervoase (asemenea unei pilule 
de . carbaxin). Luate la ,,bani mă-1 
runți", rareori asemenea producții 
rezistă. Dacă le iei însă așa cum. 
sînt, un divertisment în imagini și 
nu te duci la pomul lăudat cu sa
cul — totul e în ordine. îl veți 
revedea pe Jean Marais „în civil“, 
fără mantie și fără spadă, pe eter- 
nul polițist găgăută, interpretat fă-

I 
I 
I
I
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politică 
fi cuvenit luminate din 

mai multe unghiuri de. ve
dere. Există la beiul de 
Samos o înclinație tempe
ramentală care explică și ea 
într-un fel filoturcismul 
său, dar ea este firește o 
cauză neînsemnată.

In analiza operei lui 
Ghica e demnă de remar
cat competența științifică 
cu care e discutată pater
nitatea încercării de roman 

„Istoria lui Alecu“ (atît titlul cît și 
descoperirea manuscrisului apar
țin lui D. Păcurariu, rămas de la 
Ghica.

Este comparat textul lui Ghica 
cu romanul lui L, Reybaud 
„Jerome Paturot â la recherche 
d’unde position sociale“ stqbi-

„ ___ ___ măsura în care romanul lui I
ideile lui coincizînd cu cele ale , Ghica. e o traducere după acesta ■ 
lui Bălcescu (cum demonstrează 
autorul cînd se referă la această 
perioadă din. viața lui Ghica) e 
inexplicabilă întorsătura aproape 
bruscă, din gîndirea lui. politică 
de după revoluție. Nu încape 
îndoială că pînă la revoluție cei 
doi bărbați au luptat de aceeași 
parte a baricadei, dar pentru fie
care revoluția însemna altceva, 
telurile lor erau totuși diferite

D.PACURARIU

99 ION GHICA“
moarte, adiacente, autorul nere
ușind întodeauna să le integreze 
în scheletul monografiei.

Contradicțiile din gîndirea lui 
Ion Ghica sînt supuse unei ana
lize minuțioase. Dacă Ion Ghica 
a fost un „revoluționar“ cu con
vingeri și atitudini ferme în pe
rioada prepașoptistă (p. 337),

Ic
É<

Și

ră cusur de Noël Roquevert și o 
actfită care apare pentru prima oă‘ ' 
ră pe ecranele noastre : Genèvieve 
Page.

. și relevînd totodată originalitatea 
romanului lui Ghica.

Unei analize lucide sînt supuse 
și „Scrisorile economice“, auto
rul fnsistînd asupra concepțiilor 
social-economice ale lui Ghica și 
relevînd totodată valoarea litera
ră a unora dintre ele.

„Scrisorile către V. Alecsandri“ 
— opera capitală a lui Ghica — 
sînt analizate într-un capitol a- 
parte. D. Păcurariu stabilește 
gradul de autenticitate al „scri
sorilor“ sub raport documentar, 
bazîndu-se aici, în bună măsură, 
pe studii mai vechi, printre care 
cel al Elenei Piru. Autorul reli
efează, mai ales, aspectul realist 
critic al operei lui Ghica.

GR MATEI

Noul cinematograf din Piatra Neamț

■ ■■■■'■«■ ■ ■ ■■■■■■■■«■ ■■■■«■
I PLu foarfecele de montaj

In vara anului 1907, în antica
mera atotputernicului director al 
producției din studiourile Edison, 
un tînăr de 27 de ani insista să 
fie primit. Ținea cu grijă sub 
braț un dosar voluminos și nu-și 
mai dezlipea privirile de pe ușa 
mare, grea, capitonată în piele.

— Mr. Porter, un oaiecare Da- 
vid Wark Griffith, insistă să fie 
primit...

— Cum arată ?
— E cam jerpelit și are sub 

braț o mapă-, secretara făcu 
o pauză — cred că ascunde un 
manuscris...

Directorul trustului cinemato
grafic Edison fu tentat să-l ex
pedieze pe îndrăsneț (mai ales 
pentru că aducea un manuscris 1) 
dar pînă la urmă l-a primit. In
tr-adevăr, dosarul conținea un 
manuscris, scenariul „Tosca“ rea
lizat după cunoscuta dramă de 
Victorien Sardou.

— Domnule Porter, sînt fiul 
unui ofițer scăpătat din sud. Am 
fost pînă acum muncitor metalur
gist, funcționar, lift-boy, pompier,

redactor, vînzător de ziare, actor. 
Visez însă să fiu scriitor.

— Ca să fiu sincer, domnule... 
cum vă numiți ?

— Griffith... David Wark...
— Așa... așa ca să fiu sincer 

nu ne trebuie scenarii. Ne tre
buie însă un tînăr ca dumneata 
care să salveze o fetiță din ghea
rele unui vultur... Nu, nu te spe
ria. Vulturul e împăiat.

După o sumedenie de 
insignifiante, Griffith preia 
mai tîrziu regia unui film 
„Aventurile lui ~ 
vrut să-și aplice acum inovațiile 
în materie de limbaj cinema
tografic la care începuse să 
viseze dar nu reușește, căci 
operatorul său preferat, Willy 
Bitzer (cu care a realizat 
97 de filme) era ocupat. In anii 
următori, secondat de Willy Bit
zer, Griffith muncește enorm, rea- 
lizînd filme în toate genurile și 
alcătuind încetul cu încetul or
tografia și sintaxa cinematografu
lui. „Inventează“ prim-planul, 
care a revoluționat jocul actoru
lui de film, excluzînd gestica exa-

Dolili“.

roluri 
un an 
banal 
Ar fi

gerată si oferind spectatorului e- 
moția pătrunderii pînă în cele mai 
fine cute ale sentimentelor ome
nești. „Inventează“ planul apro
piat (numit și american) care a- 
duce în cadrul cinematografic o 
plastică aparte a trupului ome
nesc într-o ambianță perfect ^vi
zibilă de lentila aparatului. Grif
fith aduce apoi filmului revelația 
montajului a cărui teorie va fi 
continuată și perfecționată de so
vieticii Kuleșov, Serghei Eisen- 
stein și Vsevolod Pudovkin. Pri
mul travelling a fost realizat tot 
de Griffith. Mișcarea de apropie
re a aparatului montat pe un că
rucior a dat filmului nu numai 
ritm ci și posibilitatea de a-l a- 
propia sau depărta pe spectator 
de unul sau altul din elementele 
cadrului cinematografic, ceea ce 
sporea emoția și participarea a- 
cestuia la dramaturgia povestirii. 
In 1915, după ce realizase • 338 
de filme, Griffith aduce pe ecran 
prima sa mare capodoperă : „O- 
mul clanului“ (numit ulterior 
„Nașterea unei națiuni“). Titlul 
acestui film a devenit la unii cri-

Foto: N. STEhORIAN

Concurs de struguri
Sîmbătă s-a deschis la sediul 

Stațiunii experimentale agricole 
Dobrogea cel de al lV-lea Con
curs regional de struguri. Au 
fost prezentate peste 70 de pro
be de struguri pentru masă, în
deosebi din soiurile de viță de 
vie valoroase : Afuz-ali, Muscat- 
Hamburg, M uscat -D’adda, Ita
lia, Chaselas și altele, mult apre
ciate atît în țară cît și peste ho
tare.

Numeroase gospodării de stat 
și cooperative agricole de pro
ducție cum sînt cele din Ostrov, 
Lipnița, Murfatlar, Oltina, Al-
malău, Enisala și altele au pri
mit diplome și premii. Cu prile
jul concursului, în orașul Con
stanța a fost deschisă o expozi
ție cu vînzare de struguri de 
masă.

I 
I 
» 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I

Dulcea pasăre a tinereții: Paul 
Newman, pe care 1-arn. admirat 
„Cineva, acolo sus, mă iubește”, 
face din nou un rol mare, secon
dat de Geraldine Page (a nu sa 
confunda cu Genăvieve Page !) și 
Shirley Knight. Filmul realizează 
o incizie de un realism profund în 
lumea moravurilor contemporane 
americane. Faptul nu este de mi
rare, căci . filmul are ca punct de 
plecare piesa cu același nume a 
lui Tennessec Williams. Remarca- 

pentru ecran a pie- 
de regizorul Richard

bilă adaptare 
sei, semnate 
Brooks.

legătură : Filmul a-
cinema-

Agentul de 
cesta, realizat de tînăra 
tografie a R.D. Vietnam este de o 
acută actualitate internațională. . *

Eroismul copilului care ajuta îrf 
urmă cu un deceniu armata de 
eliberare în lupta împotriva colo
nialiștilor ne duce cu gîndul la 
miile și miile de patrioți din Viet
namul de sud, care luptă împotri
va intervenției armate americane, 
Ia nenumăratele fapte anonime dd” 
curaj și abnegație ale frontului de 
eliberare națională.

Dacă mergeți 
însoțiți de copii, 
următoarele filme : 
la timp; Laleaua 
Muhtar 1 , . Romulus 

Dă-i înainte fără grijă.

Filme pe care nu trebuie să le 
pierdeți : A trecut o femeie • Ca- ; 
mera în formă de L ; Omul Mafiei; ' 
Strigătul ; Viață dificilă ; Hoțul 
de piersici ; Un cartof, doi car-- 
tofi ; Marșul asupra Romei.

A. T.

la cinematograf 
puteti viziona 

Un lucru făcut 
neagră i Aport, 

si Renjuș,

UN MARE PRECURSOR:

David W. Griffith
tici pretextul unor titluri de 
capitol al istoriei cinematografu
lui intitulate pe drept cuvînt 
„naștețea unei arte“. Marea va
loare a acestui film nu stă însă 
în conținutul său viciat de un 
rasism violent, ci în autoritatea 
profesională a regizorului, care, 
cu acest prilej, fundamentează o- 
dată pentru totdeauna legile de 
bază ale montajului, ale ritmului, 
ale decupajului Totodată, Grif
fith aduce în cadrul cinematogra
fic mari mase de figuranți, sce
ne ample. Fotografia filmului 
semnată de Bitzer atesta pentru 
prima oară un studiu savant al 
punerii luminii artificiale, al fo
losirii jocului de timbre, penum
bre și străluciri. Griffith realizea
ză acum în modul cel mai feri
cit montajul paralel pentru obți
nerea suspensiei dramatice, proce
deu pe care critica de film a în
ceput să-l numească încă de a- 
tunci ca fiind un contrapunct al 
imaginii, asemănîndu-l cu echi
valentul său muzical. Filmul 
„Nașterea unei națiuni“, a avut 
un mare succes de casă, deși a

stîrnit mari proteste în rindurile 
opiniei publice progresiste ameri
cane. Încasările masive i-au adus 
lui Griffitil un însemnat cont la 
bancă, pe care s-a grăbit să-l in
vestească într-un nou film pe care 
îl dorea, monumentul carierei 
sale cinematografice. Filmul a 
costat 1750 000 dolari (de 20 de 
ori mai scump decît media obiș
nuită în vremea aceea) și l-a rui
nat, căci a făcut săli goale. De 
acum și-pînă la moarte (în 1938) 
Griffith a trebuit să se supună 
gusturilor de băcan, ale proprie
tarilor studiourilor americane 
pentru a fabrica în serie filme 
comerciale, spre a-și putea ast
fel acoperi datoriile către bănci. 
Filmul „Intolerantă“, prin cele 4 
episoade ale sale, era plănuit ca 
un protest împotriva injustiției 
sociale și religioase, o uriașă fres
că a istoriei omenirii care să con
damne fățărnicia. Cel mai reușit 
episod este însă cel inspirat din 
actualitatea americană a anilor 
dinaintea primului război. Poves
tea tînărului condamnat la moar
te pe nedrept devine în filmul

lui Griffith un adevărat rechizi
toriu îndreptat împotriva nedrep
tăților societății bazate pe exploa
tare. In acest film montajul pa
ralel atinge o adevărată perfec
țiune, schemele sale generale 
fiind și azi păstrate în multe pro
ducții contemporane.

Griffith realizează aici mai 
multe planuri paralel ca, de pil
dă, în secvența finală: a) con
damnatul este dus spre locul de 
execuție ; b) mama gonește ca 
automobilul spre guvernator pen
tru a obține grațierea ; c) guver
natorul călătorește liniștit în tren 
etc, Marile inovații aduse de 
Griffith în arta filmului vor de
veni mai tîrziu importante mij
loace de expresie în reliefarea 
unu', conținut revoluționar, bogat 
în idei, în opera cineaștilor so
vietici din perioada filmului mut. 
Dar despre asta va fi vorba altă-, 
dată. , ■fî

ATANASIE TOMA



REPUBhlCA DEMOCRA-

TĂ GERMANA. — Vede

a 0.ÌU. te de pe Karl Marx-Alec,

in centrul Berlinului

Agenda lucrărilor de vineri 
după-amiază ale sesiunii O.N.U. 
a fost deosebit de încărcată pen
tru a compensa, parcă, întrerupe
rea pe timp de trei zile a dezba
terilor. La obișnuitul week-end 
se va adăuga de astă dată ziua 
de luni, toate lucrările vor fi si
state, prevăzîndu-se în program 
doar discursul pe care îl va rosti 
în Adunarea generală papa Paul 
al Vl-lea

Luînd cuvîntul primul în șe
dința plenară de vineri clupă-a- 
miază, Alex Quaison Sackey, mi
nistrul afacerilor externe al Gha- 
nei, a cerut să se ia măsuri hotă- 
r'ite pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului în A- 
frica. a expus poziția țării sale în 
problema dezarmării și a subliniat 
consecințele situației economice 
grele a țărilor în curs de dezvol
tare. El a susținut necesitatea res
pectării depline a principiului 
universalității O.N.V. și, în conse
cință, restabilirea drepturilor legi
time ale R. P. Chineze în această 
organizație.

. Ministrul de externe al Mexi
cului, Antonio Carrillo Flores s-a 
pronunțat în favoarea dezarmării 
generale și pentru distrugerea ar
melor nucleare. El a salutat pro
punerea privind convocarea unei 
conferințe mondiale pentru dezar
mare și inițiativa referitoare la 
denuclearizarea Americii Latine.

în intervenția sa, Rene Chal- 
mers, secretar de stat pentru afa-

cerile externe al statului Haiti, 
după ce a vorbit despre necesi
tatea lichidării definitive a colo
nialismului a sprijinit politica 
S.U.A. în Vietnam.

In continuare au cerut cuvîn
tul, în baza dreptului la replică, 
reprezentanții S.U.A. și Spaniei. 
A. Goldberg, reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., a 
declarat că de la începutul dez
baterilor generale au fost aduse 
„acuzații nefondate“ împotriva 
Statelor Unite din partea unui 
număr de delegații în legătură1 
cu politica S.U.A. în Vietnam. El 
a contestat aceste acuzații. Repre
zentantul Spaniei, Manuel Aznar, 
a fost nemulțumit de afirmația 
reprezentantului Ghanei, potrivit 
căreia Guineea Portugheză ar fi 
obiect al colonialismului. Se ig
noră faptul, a spus. el, pregătin- 
du-și „argumentul“ principal, că 
din 1963 acest teritoriu... se nu
mește Guineea ecuatorială.

Tot vineri după-amiază, la 
O.N.U. s-au desfășurat lucrările 
a numeroase comitete și comisii 
ale O.N.U. Au început lucrările 
Comitetului politic special și au 
continuat dezbaterile în Comite
tul pentru probleme sociale, u- 
manitare și culturale, în subcomi
tetul juridic al Comitetului pen
tru folosirea spațiului extraatmos- 
feric în scopuri pașnice, în Co
mitetul administrativ și bugetar, 
în Comitetul pentru dezvoltarea 
industrială a Consiliului econo
mic și Social.

Acțiuni ale patrioților

sud-vietnamezi

Evenimentele din Indonezia

Agenția V.N.A., citind un ra
port al agenției de presă Elibe
rarea, a făcut cunoscut sîmbătă 
că, în cursul unor atacuri coor
donate inițiate de patrioți în 
noaptea de 27 septembrie, mai 
mult de 500 de militari ameri
cani și saigonezi au fost omorîți 
sau răniți, iar alți 30 capturați, 
în aceeași luptă, forțele F.N.E. 
au distrus o importantă cantitate 
de tehnică militară, printre care 
12 vehicule. Ele au capturat, de 
asemenea, 200 arme de foc 
ușoare. 12 mitraliere, două mor- 
tiere, 16 aparate de radio-emisie 
și aproximativ 20 000 de gloanțe.

Agențiile de presă occidentale 
continuă să transmită știri des
pre noi angajamente între cele 
două părți în luptă din Vietna
mul de sud. în noaptea de vi
neri spre sîmbătă, indica agenția 
Associated Press, forțe de parti
zani au atacat un post guverna
mental înaintat, situat în provin
cia Tay Ninh, în apropierea 
frontierei cu Cambodgia. De Ia 
una din bazele americane a de
colat
ajuta spargerea încercuirii pos
tului saigonez din provincia Tay 
Ninh. Aceeași agenție anunță că 
un avion de tip F 100 superso
nic a explodat în aer într-o re
giune din apropierea Saigonulni 
„fără a se cunoaște cauzele“’. 
Pilotul avionului este dat dis
părut.

un avion cu misiunea de a

Citind postul de radio Djakar
ta, agenția France Presse anun
ță că sîmbătă după amiază (ora 
locală) generalul Achmadi, mi
nistrul informațiilor al Indoneziei 
a făcut o declarație radiodifuzată 
în care a subliniat că starea să
nătății președintelui Sukamo este 
bună și că acesta continuă să-și 
exercite funcțiile sale. Ministrul 
a cerut tuturor serviciilor guver
namentale să-și continue activita
tea normal, le-a recomandat să 
nu se angajeze în nici o acțiune 
care ar putea aduce prejudicii 
națiunii.

Tot! într-o declarație radiodifu
zată ministrul afacerilor interne, 
dr. Sumarno, a chemat! toate ser
viciile regionale să sprijine gu
vernul.

Postul de radio Djakarta a a- 
nunțat că Comandamentul mili
tar al Djakartei a destituit din 
funcțiile sale pe colonelul Suhir- 
man, comandantul militar din 
Java centrală care s-a declarat 
de partea lt.-col. Untung și a 
ordonat trupelor să restabilească 
ordinea în această regiune unde 
ar continua luptele, iar generalul 
Suharto care a preluat conduce
rea armatei a destituit din func
țiile lor trei ofițeri de infanterie 
care au participat la acțiunea

condusă de lt.-col. Untung. Ami
ralul Martadinata, ministrul ma
rinei, a adresat un apel forțelor 
maritime cerîndu-le să rămînă 
la posturile lor, să-și îndeplineas
că datoria. în capitala Indoneziei 
a fost declarată starea de asediu 
și au fost instituite restricții de 
circulație.

Hotărîrea unit
al revoluției socialiste din Cuba

A

Conducerea națională a Parti
dului unit al revoluției socialiste 
din Cuba a adoptat hotărîrea cu 
privire la crearea Comitetului 
Central al partidului, a Biroului 
Politic, a secretariatului și a Co
misiilor C.C.

Din Biroul Politic al 
parte tovarășii Fidel 
Râul Castro, Osvaldo ______ ,
Juan Almeida, Palmiro Valdes, 
Armando Hart, Guilermo Gar- 
cia, Sergio del Văile.

Din secretariatul C.C. fac par
te tovarășii: Fidel Castro, Râul

C.C. fac
Castro, 

Dorticos,

Castro, Osvaldo Dorticos, Blas 
Roca, Faure Chomon, Carlos Ra- 
fael Rodriguez. Secretar pentru 
probleme organizatorice este Ar- 
mando Hart.

Au fost create următoarele co
misii ale C.C. : pentru probleme
le forțelor armate revoluționare 
și ale securității de stat, pentru 
problemele economice, pentru 
problemele învățămîntului, pen
tru problemele de politică ex
ternă și o comisie constituțională.

Sîmbătă a avut loc prima șe
dință a Comitetului Central.

z
Pină în acest sfîrșit de săptămînă Er

hard s-a consacrat restanțelor electorale 
survenite în urma decesului a doi can
didați. Cancelarul a mai găsit resurse 
după o campanie electorală obositoare 
spre a încerca să aducă partidului său și 
cele două mandate a căror soartă se gă
sește în balanța urnelor. „Alegerile în- 
tîrziate“ sînt însă un episod fără o in
fluență majoră în viața politică vest- 
germană. Pentru Erhard ele oferă doar 
o pauză absolut necesară înaintea unei 
înfruntări de o extremă dificultate

iarul „Süddeutsche 
Zeitung“ scria des
pre spinii din cu
nuna învingătorului. 
Prietenii politici ai 
cancelarului încear
că să exploateze 
reușita electorală a 
U.C.D. atribuind

meritul principal lui Erhard. Dar 
în partidul guvernamental at
mosfera este departe de a fi 
idilică. împăcarea dintre frac
țiunile adverse a avut un ter
men limitat: actul alegerilor i-a 
obligat pe beligeranți la un ar
mistițiu. Grijile scrutinului au 
rămas — în prezent — printre 
amintirile împovărătoare și ceea 
ce temporar s-a dat uitării a re
devenit o dispută ascuțită. Dacă 
Adenauer a acționat cu menaja
mente, criticînd politica guver
namentală într-o manieră voala
tă, Strauss procedează virulent,

fără reținere. într-un moment în 
care Erhard se află în fața com
plicațiilor formării unui nou ca
binet, liderul bavarez a pornit 
la atac. („Trebuie să spunem în 
sfîrșit tot ceea ce luni întregi 
am înfrumusețat prin retușuri, 
ținînd seama de lupta electorală“ 
— scria ziarul său „Bayern Ru
tier"). Două sînt țintele sale : 
ministrul de externe Schroder și 
liderul liber-democrat Mende. 
Declarațiile lui Strauss, tăioase, 
necruțătoare, primesc replici 
energice. Asistăm astfel la „răz
boiul interviurilor“ într-o varian
tă proaspătă, concludentă în 
ceea ce privește dezacordurile 
din coaliția guvernamentală de 
la Bonn.

între Strauss și Mende, de o 
lungă perioadă de timp, relațiile 
cunosc o stare acută de încor
dare. Libcr-democrații pun drept 
unică condiție a prezenței lor în

formația ministerială (indispen
sabilă pentru U.C.D. dat fiind 
componența Bundestagului) ex
cluderea lui Strauss din cabinet. 
Strauss — în replică — aminteș
te lui Erhard că Uniunea creș- 

■tin-socială pe care el o conduce 
(filiala bavareză a U.C.D.) are 
tot atîția deputați pe băncile 
parlamentare ca și liberalii și, 
ca atare, poate să pună condiții.

Condiția nr. 1 : excluderea din 
guvern a lui Mende.

Condiția nr. 2 : Schroder 
„să-și precizeze poziția într-un

till 8

U.R.s.s.: Afloptarca legii

privind sdiîmûarilc

in conducerea industriei
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Vizita tovarășului?

Gheorgtie Rădulescu

in R.S.F. Iugoslavia

DUPĂ încheierea lucrărilor ce
lei de-a doua sesiuni a Comisiei 
mixte romàno-iugoslave de co
laborare economică, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
și o parte din membrii delegației 
române întreprind o vizită prin 
R.S.F. Iugoslavia. Ei sînt însoțiți 
de Aleksandar Grlicikov, mem
bru al Vecei Executive Federa
le. Au fost vizitate Uzina 
„Rade Koncear“ din Zagreb și 
orașele Split și Dubrovnik.

în ziua de 2 octombrie, Dragi 
Stamenkovici, președinte al Ve
cei Executive a R. S. Serbia, a 
oferit un dineu în cinstea tova
rășului Gheorghe Rădulescu.

Strauss ar urma să anunțe... re
nunțarea sa la o funcție ministe
rială.

Strauss nu vorbește doar în 
numele său. „New York Herald 
Tribune“ amintea că „aliatul lui 
Strauss în această campanie îm
potriva lui Mende și Schroder 
este fostul cancelar Adenauer“. 
Bătrînul politician afirmase doar 
despre Strauss că este „singurul 
capabil să-i continue politica“. 
Schroder își are și el atuurile 
sale. „Die Presse“ afirma că în 
spatele lui Schroder se află

de eolaborare tehnieo-stiințifieă
între 27 septembrie și 2 oc

tombrie au avut loc la Varșovia 
lucrările sesiunii a 15-a a Comi
siei româno-polone de colabora
re tehnico-științifică.

Comisia a examinat probleme
le legate de îndeplinirea preve
derilor sesiunii precedente, pre
cum și problemele privind lăr
girea pe mai departe a colabo
rării.

în conformitate cu protocolul 
semnat, partea română va 
transmite documentații tehnice 
și va primi vizite de studiu ale 
specialiștilor polonezi în proble
me tehnico-științifice în special 
în domeniul industriei petrolului, 
chimice, construcțiilor de ma
șini și altele.

Partea polonă va transmite 
documentații și va primi vizite 
de studiu ale specialiștilor ro
mâni în problemele tehnico-știin
țifice, în special în domeniul

industriei chimice, minelor, ener
giei electrice și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de V. Bumbacea, 
vicepreședinte al Comitetului de 
stat pentru construcții, arhitec
tură și sistematizare, iar din 
partea polonă de S. Miernik, ad
junct al ministrului industriei 
chimice.

La semnare au fost prezenți 
membrii și experții celor două 
delegații, precum și Alexandru 
Tujon, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al 
România în

Lucrările 
șurat într-o

Republicii Socialiste 
R. P. Polonă, 
sesiunii s-au desfă- 
atmosferă de priete-

Sîmbătă s-au încheiat la Mos
cova, lucrările celei de-a șasea 
sesiuni a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. A fost adoptată Legea 
cu privire Ia schimbările în con
ducerea industriei. în afară de 
ministerele existente, se creează 28 
de ministere pentru conducerea 
pe ramuri a economiei naționale. 
Cu acest prilej au fost numiți 
noi vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, miniștri și președinți 
ai unor comitete.

Leonid Brejnev, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a fost ales 
membru al Prezidiului Sovietului 
suprem al U.R.S.S., iar Kirill Ma- 
zurov, numit recent în funcția de 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a fost eli
berat din funcția de membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem.

me“ („Die Tat“). Lui Erhard i 
se atribuie intenția de a contopi 
mai multe ministere și de a 
schimba pe titularii unor depar
tamente. Se afirmă că președin
tele Liibke ar împărtăși opinia 
celor ce susțin că Schroder nu 
mai trebuie să conducă afacerile 
externe. Dar, probabil, crede 
„France Presse", președintele nu 
se va angaja într-un conflict 
cu cancelarul care pledează pen
tru Schroder. „în cele din urmă 
de cancelarul Erhard va depinde 
dacă victoria va fi repurtată de

Spinii din cununa
număr de probleme“ 
York Herald Tribune“ 
„insistențele lui Strauss

anumit
(„Neui
scria că ..
ca noul guvern să adopte o poli
tică mai inflexibilă sînt îndrep
tate și spre a obține ca Erhard 
să renunțe la includerea lui 
Schroder în guvern ca ministru 
de externe“, iar „Die Tat" po- 

. menea de dezideratul U.C.S. :
„Scoaterea lui Schroder din 
funcția de ministru de externe").

Condiția' nr. 3 : partidul liber- 
democrat să publice o declarație 
de „reabilitare“ a lui Strauss, 
declarîndu-1 „demn de a fi mi
nistru“. Abia după aceasta,

U.C.D. din Renania . de nord- 
Westfalia și, prin aceasta, o 
bună parte din interesele indus
triei din Ruhr“.

„France Presse" constata în 
cercurile politice de la Bonn „o 
anumită nervozitate“. Negocie
rile în vederea formării noului 
guvern se anunță anevoioase și 
intențiile lui Erhard continuă să 
rămînă neclare. Convorbirile de 
pînă acum s-au referit la pro- ■ 
gramul guvernamental. Bătălia 
pentru repartiția fotoliilor ministe
riale abia trebuie să înceapă și 
„amenință să dureze multă vre

acei care urmăresc interese egoiste, 
personale, sau dacă vor putea fi 
impuse acele soluții care sînt real
mente cele mai bune“ — scria 
tot „Die Tat".

Violentele controverse au îm
prăștiat atmosfera festivă din 
sferele oficiale de la Bonn. Fo
tografiile pline de veselie apar
țin arhivelor. Din cununile cu 
care s-au împodobit învingătorii 
au rămas spinii. ■ Cancelarul, 
prietenii și adversarii săi simt 
din nou povara înfruntărilor...

EUGENIU OBREA

nie și de înțelegere reciprocă,

REPUBLICA SUD-AFRICANA. — Polițiști maltiatind un tinăr 
de culoare, adversar al politicii de apartheid

In Republica Populară Democrată Coreeană se extinde baza industriei chimice. In iotogratie : 
aspect de pe șantierul instalației industriale de gazeiiicare a cărbunelui

• LA 30 septembrie 1965 a 
avut loc la Havana festivitatea 
conferirii titlului de membru de 
onoare al Academiei' Republicii 
Socialiste România profesorului 
Antonio Nunez Jimenez, preșe
dintele Academiei de Științe a 
Republicii Cuba.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Havana a oferit un cocteil. Au 
participat personalități ale vieții 
cultural-științifice și reprezen
tanți ai presei din Cuba.

• ACAD. VASILE MIRZA, 
care a participat la lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al Aso
ciației anatomiștilor din R.S.F. 
Iugoslavia, a ținut la Skoplie și 
Novi Sad două conferințe pe 
tema „Corelația funcțională din
tre glanda tiroidă și orar“. Con
ferințele, urmărite cu mult inte
res, au fost urmate de întrebări 
■și discuții.

• LA 1 OCTOMBRIE, în Repu
blica Congo (Brazzavillej a început 
noul an școlar — primul după na
ționalizarea sistemului de învăță

mînt. Peste 171 000 de elevi au pă
șit pragul școlilor și-al altor insti
tuții de învățămînt anul acesta. în 
noul an școlar, în capitala repu
blicii — Brazzaville — au fost 
construite 54 săli noi ' de clasă,1 iar 
Ia' Pointe Noire — 36.

Cu prilejul deschiderii noului an 
de învățămînt, ministrul educației 
naționale, G. Mantissa, a făcut, o 
declarație radiodifuzată în care a 

’ subliniat că acum educarea ' tine
retului se va face sub controlul 
statului într-o direcție necesară 
țării.

• Agenția TASS transmite, că 
A. Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., conducăto
rul delegației sovietice la cea 
de-a 20-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a avut o în
trevedere cu Dean Rusk, secre
tar de stat al S.U.A. A avut loc 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale, care 
prezintă interes pentru Uniunea 
Sovietică și Statele Unite, precum 
și asupra unor probleme privind 
securitatea europeană, dezarma
rea și lucrările celei de-a 20-a 
sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U.

• DUPĂ cum anunță agenția 
PAP la 1 octombrie, a sosit la 
Varșovia într-o vizită oficială 
Otto Probst, ministrul transportu

rilor și energiei electrice al Aus
triei.

El va duce tratative cu membri 
ai guvernului. polonez cu privire 
la întărirea colaborării în dome
niul transporturilor și telecomu
nicațiilor și va vizita o serie de 
obiective.

• AGENȚIA Țaniug . transmi
te : Datorită curei balneo-clima- 
terice și tratamentului medical 
pe care trebuie să-l urmeze pre
ședintele Iosip Broz Tito, s-a că
zut, de. acord să.fie amînată vi
zita în Iugoslavia a delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Polone în frunte cu W. Gomulka 
și Jozef Cyrankiewicz, vizită care 
era prevăzută pentru începutul 
lunii octombrie a.c.

• BORG OL1V1ER, primul-mihis- 
tru al Maltei, care este în același 
timp și ministru pentru relațiile 
cu Commonwealthul și ministru al 
alacerilor externe, a plecat la 
New York pentru a conduce dele
gația maltezii la a 20-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. Cu 
acest prilej, la Ministerul Aface
rilor Externe s-a afirmat că Mal
ta va participa activ la dezbateri
le pentru dezarmare din cadrul 
Adunării Generale a O.N.U.

• SÎMBĂTĂ au fost publica
te în capitala Republicii Niger-

Niamey — rezultatele definitive 
ale primelor alegeri prezidențiale, 
organizate după dobîndirea inde
pendenței țării. în funcția de 
președinte, pentru o perioadă de 
cinci ani, a fost reales Hamani 
Diori, singurul. candidat în ale
geri. în favoarea lui Hamani 
Diori.s-au pronunțat pește 99 la 
sută din numărul total al alegăto
rilor, înscriși pe listele electora
le.

• ROGER ASNONG, corespon
dentul agenției americane United 
Press Internațional la Elisabetville, 
a fost arestat de către autoritățile 
militare congoleze, acuzat că ar fi 
trimis agenției sale informații asu
pra operațiilor militare care se 
efectuează în estul țării. Agenția 
France Presse menționează că și 
corespondentul agenției engleze 
Reuter a fost interogat în legătură 
cu același lucru. Măsurile luate 
de autoritățile militare congoleze 
se datoresc faptului că ele vor să 
țină în secret pregătirile efectuate 
în vederea reînceperii luptei îm
potriva insurgenților.

• LA 1 octombrie a fost sem
nat la Paris programul ‘■Jhimbu- 
rilor culturale dintre R. P. Chi
neză și Franța pentru perioada 
1965—1966.

Declarațiile 

lui Guy Moliei
Guy Mollet, secretarul gene

ral al Partidului Socialist 
(S.F.I.O.) a acordat un inter
viu ziarului „Paris Presse" 
care a provocat un puternic 
ecou în cercurile politice fran
ceze. El a declarat că ar dori 
ca Antoine Pinay să-și prezin
te candidatura pentru alege
rile prezidențiale. El a indicat 
în interviul său că nu este 
vorba ca S.F.I.O. să retragă 
sprijinul acordat lui Mitter
rand, dar apreciază că Antoine 
Pinay, „personalitatea cea mai 
reprezentativă a familiei de- 
mocrat-liberale, este acela care 
are cele mai multe șanse să 
smulgă numărul cel mai mare 
de voturi „candidatului guver
namental. Or, a adăugat 
Mollet aces’ta este obiectivul 
nostru esențial“.

Comentatorii consideră că 
această poziție poate modifica 
în mod serios profilul compe
tiției de la 5 decembrie, deoa
rece declarația lasă să se în
țeleagă că o candidatură 
Pinay ar mări posibilitatea ba
lotajului și deci cel de al doi
lea tur de scrutin- în momen
tul acela, declară Guy Mollet 
„dacă vom avea de ales între 
de Gaulle și Pinay, vom vota 
pentru acesta din urmă“. De 
aici comentatorii trag conclu
zia că în ipoteza că Mitterrand
— azi unic candidat al stîngii
— ar ajunge pe al doilea loc 
la primul tur, el ar urma să 
renunțe în favoarea lui Pinay 
pentru al doilea tur de scru
tin (deoarece constituția per
mite numai doi candidați la 
cel de al doilea tur de scrutin).

Gangsteri făliți
Acum cîteva zile un lăcaș 

de rugăciuni din plin cen
trul Tokio-ului a cunoscut 
prezențe care nu mai fuseseră 
întîlnite în asemenea locuri. 
O parte din locurile enoriași
lor erau ocupate de numeroși 
inspectori ai poliției, în uni
formă și civili, toți înarmați 
pînă în dinți. Iar afară nu
meroase mașini purtînd în
semnele poliției capitalei ja
poneze, dotate cu cele mai 
moderne instrumente de co
municare.

Concentrare de forțe deloc 
inutilă. Nu era vorba ca po
liția să aducă mulțumiri 
Domnului pentru o nouă cap
tură sau ca faimoșii detectivi 
ai Tokio-ului să ceară adă
post într-o mînăstire budistă. 
Inspectorii erau în exercițiul 
funcțiunii. Templul era în 
acea zi înțesat cu unii din
tre cei mai cunoscuți gang
steri din Tokio. Iar pe amvon 
se desfășura o ceremonie 
emoționantă. Domnul Uchiro 
Fujita, președintele unei prea 
onorabile organizații a bandi
ților din Tokio, jura în lăca
șul sfînt că-și încheie activi
tatea. Pentru ca nimeni să nu 
se mai îndoiască de hunele 
sentimente ale lui Fujita a 
fost chiar ars și drapelul ban
dei. Este adevărat că pentru 
a fi prezent la această tristă 
solemnitate, domnului preșe
dinte i s-a acordat o săptă
mînă de libertate suprave
gheată, el avîndu-și domici
liul în prezent într-una din 
cele mai bine păzite închisori 
din Tokio.

Naivii ar fi putut crede că 
gangsterii au fost convertiți 
pe căile binelui și de aceea 
s-au hotărît să-și părăsească 
ocupațiile. In fapt cauza este 
cu totul alta și ține ca în 
orice bussines de capitolul 
venituri. Banda care poartă 
sau, mai bine-zis purta nu
mele foarte poetic „Frunza 
de pin“ dăduse faliment. Re
cesiunea economică din Ja
ponia lovește chiar și ramu
ra alît de rentabilă a gang- 
sterismului. Bieții oameni! 
Nu le mai rămîne acum de- 
cît ca fiecare să lucreze pe 
cont propriu, neorganizați, in 
timp ce șeful stă în închisoare 
visînd la timpuri mai bune.

ANDREI MINCU

■mbmmimeeîmb
Programul prevede intensifica

rea schimburilor dintre cele două 
țări în domeniile culturii, artei, 
învățămîntului, științei și tehni
cii, precum și culturii fizice.

• 1NTR-O declarație făcută la 
Pisa, profesorul Silvio Ballarin de 
la Institutul geografic și geodezic 
din acest oraș, a arătat că cele
brul turn din Pisa s-a înclinat pînă 
în prezent de la poziția sa inițială 
cu 5,22 metri. El a arătat că și 
alte clădiri din apropierea turnului 
alt marcat în ultima vreme o ușoa
ră înclinație, dar aceasta nu peri
clitează — așa cum este cazul 
turnului —■ existența lor.

• LA 1 OCTOMBRIE a sosit la 
Sofia o delegație economică din 
Belgia. Din delegație fac-parte re
prezentanți ai ministerelor Afaceri
lor Externe și Comerțului Exte
rior, directori ai unor bănci și 
firme.

In timpul vizitei în Bulgaria, e- 
conomiștii belgieni vor studia dez
voltarea și posibilitățile de dez
voltare ale economiei bulgare și 
vor purta tratative cu conducători 
ai întreprinderilor și organizațiilor 
bulgare pentru comerț exterior.
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