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ACTUALITATEA

DE PESTE HOTARE

Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist 

din Finlanda

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ÎN DOUĂ UZINE VECINE

CE ARATA
Exigența — fată coordonata 
principală pe care o eviden
țiază activitatea profesională 
a Hndrului Ion Donea, iiezot 
in secția sculer ie de la Uzi

nele ,.23 August' din 
Capitală

„COEFICIENTUL
Foto: IOS CU CU

DE SCHIMB"
SUCCESE

ÎIV DEPÎȘIKEA

PIMIUII
Bilanțul încheiat la sfîr- 

șjtul celor nouă luni ale a- 
nului de către întreprinde
rile ploieștene arată că pla
nul producției globale a fost 
depășit cu 152 000 000 lei, 
ceea ce reprezintă, față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut o creștere cu 8 Ia 
sută, și cu 154 000 000 lei la 
producția marfă vîndută și 
încasată. 95,4 la sută din 
sporul de producție s-a re
alizat prin creșterea produc
tivității muncii. In această 
perioadă s-au dat peste plan 
25 000 tone benzine, uleiuri 
și motorine superioare, 
15 600 anvelope de toate ti
purile, 33 000 tone cărbune 
energetic, 5 467 tone de ci
ment, însemnate cantități 
de superfosfați, geam tras, 
cherestea, produse chimice 
și altele. Totodată au fost 
asimilate noi instalații pen
tru forarea sondelor de țiței 
șl gaze la adîncimi pină la 
7 000 m, agregate de ci
mentare și fisurare, instala
ții cu închidere hidraulică 
pentru prevenirea erupții
lor, mașini unelte etc. In 
industria chimică și de pre
lucrare a țițeiului s-au o- 
mologat noi produse.

Prin reducerea prețului 
de cost și a cheltuielilor de 
producție, în primele 8 luni 
ale anului s-an obținut e- 
conomiî suplimentare în va
loare de 
beneficii 
91 789 00C

Preocuparea pentru organi
zarea științifică a producției, 
pentru folosirea rațională a 
fondului de timp, a forței de 
muncă și a utilajelor a devenit 
tot mai intensă în cele două 
bine cunoscute întreprinderi 
a râde ne ; uzina de vagoane și 
uzina de strunguri.

Rezultatele sînt însă dife
rite în cele două unități veci
ne pentru că însuși modul în 
care s-a acționat pînfi acum în 
vederea fructificării fiecărei 
rezerve utile în acest scop a 
diferit substanțial. Din multi
tudinea aspectelor pe care le 
presupune folosirea judicioasă 
cu maximum de eficiență eco
nomică a forței de muncă și 
utilajelor ne vom opri asupra 
uneia singure ; anume : orga
nizarea schimburilor.

Despre răspunderea cu care 
conducerea tehnico-adminis- 
trativă, cadrele de ingineri, 
economiști, tehnicieni, fie
care muncitor în parte de 
la uzîna de vagoane au tratat 
și soluționat sub îndrumarea 
comitetului de partid o atare 
problemă, vorbesc înseși re
zultatele. Planul a fost depășit 
lună de lună la toți indicatorii. 
De la începutul anului pînă 
acum drumurile noastre de 
fier au primit în plus față de 
sarcini 45 vagoane „Gondola". 
10 vagoane G.V.A.S. și 2 va
goane basculante.

„Fără îndoială, spune tova
rășul Viorel Pietroiu, adjunct 
al serviciului organizarea pro-

ducției. rezultatele noastre sînt 
o consecință directă a folosi
rii eu eficiență sporită a 
forței de muncă și utilajelor 
și. implicit, a timpului de lncru. 
Ineă de anul trecut, specia- 
lișli din uiina noastră au fost 
chemai! să analizeze temeinic 
gradul de Încărcare a fiecă
rui utilaj, consumul de ener
gie, folosirea spațiului de pro
ducție în toate cele trei schim
buri șl să formuleze propuneri 
concrete de la caz la caz. Tn 
urma acestei analize s-a cons
tatat că între schimburi nu 
există un echilibru, că se lu
crează în salturi, iar produc
tivitatea pe om-mașină diferă 
prea mult de Ia un schimb la 
altul. Au ieșit in evidență și 
cauzele. In primul rînd. asis
tența tehnică în schimburile II 
și III nu era îndeajuns asigu
rată, nivelul de calificare al 
unor muncitori era neeores- 
punzător din care cauză înde
osebi in schimbul de noapte, 
cînd erau m>i puțin suprave- 
gheați și tot atit de puțin a- 
jutați în rezolvarea unor pro
bleme tehnice, dădeau multe 
rebuturi. S-a observat apoi că • 
în schimbul 1 unele sectoare 
ale producției erau supraaglo
merate, fapt din care decur
gea a serie de neajunsuri ce 
se reflectau negativ asupra ca
lității și productivității muncii-

LAL ROMULUS

(Continuare In pag. a ll-a)

Pe tarlalele cooperativei a- 
grlcole din Ileana, regiunea 
București, se lucrează In ritm 
intens la semănatul griului

Foto : AGERPRES

llROOOOOn lei și 
peste plan

(Agerpres)

Pentru pădurile de miinc
înlocuirea arbo

rilor folosiți de 
Industrie, constituie 
o preocupare per
manentă a silvicul
torilor de la ocolul 
silvic Darabani, 
D.R.E.F. Suceava.

Pentru realiza
rea cu succes a a- 
cestel acțiuni eco
nomice s-au creat

pepiniere de plopi 
repede crescători pe 
o suprafață de apro
ximativ 7 ha. De 
pildă, cele două pe
piniere din sectorul 
Zăvoi Baranca din 
Lunca Prutului cu 
o suprafață de pe
ste 70 ari, dispun 
de 52 000 puieți de 
plopi euroamericani.

în munca de în
grijire a pepinie
relor și plantațiilor 
se evidențiază bri
gadierul Tănase 
Dumitru șl pădura
rii Lupușoru Ghe- 
orghe și Ilaș Hara- 
lambie.

RADU 
PĂDURARU
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Miercuri a sosit în Capitală 
o delegație a Partidului Co
munist din Finlanda, condusă 
de tovarășul Aarne Saarinen, 
președintele Partidului Comu
nist din Finlanda, care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
face o vizită in Republica So
cialistă România.

Din delegație fac parte to
varășii Martti Malmberg, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Finlanda, Romberg Mikael, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Finlanda, redactor șef al zia
rului „Folktidningen", Eerola

Santeri, secretar al Comitetu
lui regional Lahti al Partidului 
Comunist din Finlanda, Sisko 
Kiuru, activistă la Secția de 
informații a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Finlanda.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Leon- 
te Răutu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

CU 15 KLE MAI DEVREME
S-a «prinț focal Ia cazanul cehd da al patrulea grup d* IM MW, 

prevăzut a intra In fnncțlnne In cinul acestui an Ia Termocentrala 
Laduș IernaL ETeaimeaiul a last caasemnat cu 15 zile mal devreme 
decît Indica a graficele. ce*« ce di posibilitate montărilor si Înceapă 
probele tehnologice Înainte de lermeaul prevăzut. Un calcul efectuat 
de specialiștii de pe yaalier. arală ci prima paraleli a acestui agregat 
va putea fi realizați cu circa 138 zila aal devreme. Iu stadiu avansat 
de construcție și montaj se afli yl cei de-al doilea turbogenerator da 
200 MW. Odată cu punerea acestui agregat In funcțiune, narea ter* 
■ocentrail de la Luduș Iernat va dispune de o putere totali fustalatl 
de OM MW devenind ma din cele nai polemice uni ti ți prodneitoara 
de energie electrici din țari.
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CIMPUL
OGLINDA
M UNCII(Agerpres)

SCAFANDRI LA LUCRU

A fi sau
a nu fi

GALAȚI (de la co
respondentul nostru).

Le-am făcut zilele 
trecute o vizită sca
fandrilor __
îi însoțim pe 
Gălățeanu, 
lae Dincă, 
Chirlacovschi, Vasile 
Ciobanu și Petre O- 
ghină în cîteva din

brăileni. 
Ion 

Nico- 
Leonard

dangarezian
de Lascâr Sebastian

Zic, tinere, să ne oprim o 
clipă, la acele lucruri care ne 
izbesc întîi și-ntîi cînd facem 
cunoștința cuina, cum e ținuta 
vestimentară și, în genere, as
pectul exterior. Căci, pină să 
băgăm de seamă ce gindește 
și-cum se poartă; pină sd 
aflăm „ce-i poate pielea", se
menul nostru ni se înfățișează 
intr-un anume fel care-i este 
mai mult sau mai puțin pro
priu.

Dar aspectul exterior are el 
a face în vreo măsură oarecare 
cu buna cuviință, cu buna 
purtare ? S-ar părea că n-are, 
dar se pare numai.

Mă grăbesc să susțin cu tă
rie că, in foarte multe împre
jurări și chiar de la prima 
vedere, „haina face pe om" — 
nu în înțelesul că haina dă 
valoare omului, ci că ni-l 
arată cît e ori nu e de 
cuviincios, ce bună ori proastă 
purtare are. Fără să mai vor
bim că ne indică la el bunul 
gust ori lipsa lui.

Dau un exemplu. Ce părere 
îți poți face, tinere, despre 
acel „domn" altfel bine îmbră
cat, care după masă, păstrează 
pe reverele surtucului și pe

plastronul cămășii albe toată 
lista de bucate pe care, în 
timpul mesei, le-a îngurgitat 
cu poftă ? Nu-ți poți face deci*, 
o singură părere' că este cel 
puțin un neglijent, dacă nu 
de-a dreptul un om murdar. 
Iar aspectul acestei policro
mii slinoase de pe revere și 
plastron are darul 
pe cei din jur și 
cheful.

Iată, deci, unde 
un simplu „aspect 
iată de ce zic sa 
puțin de asemenea aspecte.

In primul rînd, nu strică să 
vorbim despre tinerii... cu dan- 
garezi! Aud ? „Dangarezi" ? ' 
Ce mîncare de pește o mai fi 
și asta ? Liniștește-te. Și păs- 
trează-ți răsuflarea. S-o luăm 
copăcel și pe îndelete.

„Dangarezi", care va să zică 
se numesc acei nădragi ■—• cum 
să le spun ? — al naibii de bi
zari, bizari ca o nucă-n perete 
ori ca niște cai verzi pe pereți, 
pe care, din păcate, destui 
tineri s-au apucat de la o 
vreme încoace să-i îmbrace. 
Bizareria nu stă în faptul că 
absolut toți pantalonii sînt de

să dezguste 
să le strice

poate duce 
exterior" și 
ne ocupăm

(Continuare tn pag. a II-a)

ultimele lor interven
ții subacvatice din 
acest an. Au pregătit 
„patul" de lansare la 
apă a mineralierului 
de 10 200—12 500 tdw. 
Ce înseamnă aceas
ta ? Tn primul rînd, 
verificarea albiei bă
trânului Danubiu, în

apropierea calei. Tn 
numai cîteva zile, au 
fost astfel complet 
îndepărtate diferitele 
obstacole care se mai 
găseau în adincuri. 
Tot scafandrilor le-a 
revenit sarcina veri
ficării săniilor de lan
sare și a flotoarelor.

Apariția scafandri
lor a fost „semnalată" 
și pe Șiret Ei au ve
nit aici pentru a pune 
la punct lucrările ne
cesare pentru con
strucția prizei de apă 
a Combinatului Si
derurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej".

Recoltatul porumbului șl al 
celorlalte culturi cu maturare 
tirzie este în toi. Eforturile de
puse sini mari. Pe de o parte, 
din necesitatea executării în- 
tr-un timp scurt a unui volum 
mare de lucrări, iar pe de 
altă parte de producțiile foar
te mari — cu mult superioare 
prezumțiilor — ce trebuie de
pozitate. Ca urmare, acum 
mai mult ca oricînd este ne
voie de o organizare judici
oasă a muncii, de inițiativă, 
de participare totală la muncă 
a țăranilor cooperatori și a me
canizatorilor. Recolta trebuie 
strinsă fără pierderi și, pen
tru depozitarea ei, grija gos
podărească este o cerință. Și, 
de altfel această grijă se în- 
tîlnește la tot locul. La Coma- 
na, în Dobrogea, de exemplu, 
am văzut într-o după-amiază 
mai mulți pionieri ■— copii de 
țărani — care au străbătut 
de-a lungul și de-a latul tarla
lele recoltate pentru a aduna 
eventualii știuleți căzuți din 
căruțe sau din remorci. S-au 
cîștigat aproape 2 000 de kilo
grame de pe o sută și ceva de 
hectare. Cantitatea nu e prea 
mare, dar oamenii n-au vrut 
să le scape nici măcar un ki
logram sau mai puțin din ceea 
ce cîștigaseră printr-o muncă 
depusă un an întreg. De ase
menea, la Săveni, pe valea Ia- 
lomiței, trei tineri — Ion Cață, 
Nicolae Munteanu și Ion Trifu 
pe numele lor — văzînd că nu 
se poate răzbi altfel cu trans
portul porumbului și sfeclei 
de zahăr din cîmp — aproape 
10 000 000 kilograme în total 
— și-au asumat singuri răs
punderea să lucreze în schimb 
prelungit la transport. Sînt 
exemple izolate în cadrul ar
ticolului de față, însă foarte 
des întîlnite printre lucrătorii 
ogoarelor din cele două regi
uni. Oamenii au la inimă re
colta.

In aceste zile, prin aceiași 
factori ce alcătuiesc munca în 
ansamblul ei, țăranii coopera-

GH. FECIORU

(Continuare In pag. a III-a)

In una din halele Uzinei „1 Mai" 
din Ploiești frezorul Vicențiu 
Iordache a fost surprins de fo
toreporter în timp ce lucra la 

irezarea unei roți dințate

Foto : AGERPRES

Clipa de răscruce 
și de dăruire

îmi pare numai pe jumătate 
împlinit omenește cel care 
trece prin lume, de la un ca
păt la celălalt al vieții sale, 
fără să fi avut copii. Acel om 
nu va ști niciodată care e ade
vărata lui măsură, cit poate 
iubi de mult, cit se poate de
vota de mult, cît se poate 
despuia de egoismul lui, cît 
poate visa de ardent și de
parte, cît de puternic poate fi 
în ceasurile în care copilul lui 
are nevoie de puterea părin
telui, acel om nu va fi nicio
dată el însuși. Sentimental sau 
nu, cinic sau încrezător, tare 
sau slab, avar sau generos, 
ambițios sau modest, bun sau 
crud chiar, individul uman, 
cu știrea lui sau fără, e însetat 
de dragoste, de un fel sau al
tul de dragoste, și o culege 
uneori în drumul lui pe cea 
pe care o găsește, își îndreap
tă atenția drăgăstoasă, bine 
sau greșit, către ceva, ceva 
care merită sau nu merită iu
bire, și se- cheltuiește pe sine 
cu socoteală sau fără, după

de Lucia Demetrius

cum îi e firea. Oamenii iubesc 
o cauză, o idee, alți oameni, 
dar neapărat iubesc ceva pe 
lume, chiar cei făcuți sufle
tește din puțin.

Nu vreau să văd în mater
nitate și în paternitate numai 
o formă inconștientă a dragos
tei de sine. Sigur că iubești 
copilul tău mai mult decît pe 
alții, ai vecinului. E firesc. Te 
leagă de el amintirea gingășiei 
lui din prima zi, și din toate 
zilele în care a crescut, an de 
an. El e clipa de răscruce în 
care tinerețea ta a ieșit din 
vadul ei și s-a revărsat ca o 
apă ca să îmbrățișeze și alt
ceva decît preocuparea pentru 
propria ta făptură. Spargerea 
asta a tiparului îngust care îl 
strînge pe om: obsesia ființei 
sale, aduce cu ea un senti
ment de liberare, un soi de 
destindere fericită, o senzație 
de creștere a forțelor, de cu

prindere largă, de bogăție. Dar 
nu mai e vorba de tine, e 
vorba de altcineva. E al tău 
acel altcineva, ești, e drept, 
un soi de tu însuți repetat, 
dar pentru care totdeauna, în 
orice împrejurare, te vei lăsa 
în umbră, ca să-l așezi pe el 
în lumină.

Atit de puternică e duioșia 
pentru pui, incit chiar fiarele, 
care nu cunosc cruțare unele 
pentru altele, trec peste legile 
naturii uneori, cînd le-a fost 
stirnită maternitatea. Am vă
zut cîndva, într-o grădină zoo
logică, o leoaică în aceeași 
cușcă cu un cîine dormind a- 
lături, liniștit. Leoaica alăp
tase cățelul odată cu puii ei. 
Ti rămăsese mamă, chiar după 
ce puii ei îi fuseseră luați. A- 
semenea cazuri se cunosc pre
tutindeni, cu felurite animale, 
care, altfel, n-au nici o în
găduință unele față de altele. 
Leoaica simțise instinctiv ceea 
ce femeia trăiește conștient, 
ocrotise din instinct un pui

(Continuare în pag. a III-a)
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înalta artă a
corului „Madrigal

Din nou pesta hotare, corul „Ma
drigal* al Conservatorului „Ciprian 
Ponzmbescu* din București elec
trizează asistenta și reușește să 
lase în urma-i amintiri de neșters.

La Bydgoszcz, în R. P. Polonă, 
finele spectacolui românesc a lost 
un adevărat triumf : Sala Filarmo
nicii din localitate — In care se 
aflau pe lingă obișnuiții spectatori 
veniți să audieze concertele Festi
valului de muzică veche din Euro
pa Orientală, marcante personalități 
ale vieții muzicale de pretutindeni 
— trepida de ovații. Ca paralizat, 
publicul nu 6e încumeta să pă- 
răcească incinta și, scandînd prin 
aplauze, dorea să obțină al nu știu 
cîtelea bis. Singurii care și-au 
păstrat sîngele rece au fost repor
terii televiziunii poloneze ) după 
exclamația „fantastic* ei si-au luat 
aparatele și i-au cerut dirijorului 
nosfr», Marin Constantin, permisiu
nea sâ execute cîteva filmări pen
tru emisiunile săptămînii.

In »a?a de repetiții, unde mem
brii formației s-au retras după 
concert, așteptau tineri și virst- 
nici i doreau numai să-I vadă de- 
aproape j? alții solicitau autografe 
pe fotog’MfiiJe „Madrigalului* și 
ale dirijorului. Dacă am fi avut la 
noi clteva sute de plăci cu impri
mările corului românesc — poate 
atunci am fi .reușit să „rezistăm 
cererilor". Dirijorul cunoscutului 
cor al Radio-tel“viziunii din "Wro
claw. Stanislav Krukowski Inmî- 
nîndu-ne cartea de vizită, n«-a de
clarat că nu Îșf poate tine numai 
pentru sine impresiile : — „Am 
fost fncîntat 1 Pe aceasta scenă au 
aparat formații aja capella una mal 
valoroasă dectt cealaltă dar a 
dvs., pot afirma fără rețineri, a 
fost cea mal bunel". Prof dr. Jan 
Rocek (R. S. Cehoslovacă) semna 
în cartea de aur a Madrigalului 
sub următoarele errvinte „Stnt im
presionat de înalta artă a acestui 
cor".

Iată numai un fragment din cro
nica ziarului ».Gazeta Tarunca" 
referitor la tinărul mesager al 
artei românești î „Corul Madrigal... 
e un colectiv care oferă revelații... 
Un sunet profund „stereofonic" 
Ieșit din comun, rupt parcă de 
real |i colosala tehnică, precizia 
intonării șl dlcțiunen minunată... 
Toate lucrările au fost puse la 
nunct șl publicul a solicitat repe
tarea multor piese".

La Paris succesul a fost întru 
totul asemănător... Patru concerte 
cu un repertoriu aparținînd epocii 
Renașterii europene cu prelucrări 
de colinde si muzică populară ro
mânească, susținute în cadrul fes
tivalului cultural internațional al 
studenților, au stîrnit admirație...

Ceea ce impresionează e faptul 
că, deși publicul era extrem de 
eterogen (aici ie prezentau în con
tinuare concerte de muzică ușoară, 
jazz, muzică clasică, program fol-1 
cloric, de circ etc, șl ca atare și 
cei din sală erau împărtiti prin 
preferințe), fn ceea ce ne privește, 
pl a reacționat constant sl la uni
son ; după fiecare lucrare partici- 
□anții începeau să scandeze pu
ternic prin aplauze, iar apariția ro
mânilor pe scenă era salutată 
deauna printr-un frenetic 
champions, les champions 1"

Destul de numeroși au 
aceia care au făcut drumul
neulul francez al studenților români 
pentru a reasculta piesele „Ma- 
drirjalului*

Faptul că la spectacolul de gală 
din sala „Victor Hugo* a fost in
vitat să participe și „Madrigalul* 
alături de cîteva formații eviden
țiate tn recentul festival «tudentesc 
este dovada supremă a aprecierii... 
unanime. La care fapt trebuie să 
adăugăm totuși, concertul de la 
Ambasada țării noastre pentru ro
mânii din Paris, distinsele cu
vinte pe care le-au rostit despre 
valoarea interpretativi a corului 
..Madrigal* ilustre personalități ca 
Antoinne Golea, Raymond Berbet, 
Jean Barbet, numeroase invitații a- 
dresate formației Conservatorului 
din București pentru concerte în 
străinătate...

ROXANA COSTACHE

Turnee
artistice

studențești

In camera de coman- 
alelierului de fabrica- 
blocurilor de ebonită

Combinatul de cauciuc Ji
lava, 
da a

rea
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Însemnări pe o foaie

Desecri privim cu uimire un autocamion răsturnat pe o 
șosea asfaltată, un Fiat tamponat cu un Trabant chiar pe 
„sensul unic", sau alt vehicul auto — proptit într-un pom 
sau stîlp de telegraf. Aproape nu-ți vine să crezi că s-ar 
putea întîmpla aceste accidente de circulație în locuri atit 
de bine amenajate pentru transport

mion ce transporta muncitori. 
6 persoane au fost accidentate.

DE PARCURS

Precum se știe, romanul 
„Ciocoii vechi și noi“ conține 
o frescă socială pictată în cu
lori dense, cu o galerie tipolo
gică yju conturată, reconsti
tuind cu autenticitate atmos
fera primelor decenii ale seco
lului al XIX-lea. Exaiminînd 
specificul romanului, George 
Călinescu sublinia : „Tabloul e 
lucrat repede în fierbințeala 
intuiției, prin contururi și ges
turi schematice, renunțîndu-se 
Ia detaliu (...) Nu este în li
teratura. noastră, pe măsura 
deplasării orizontului, un erou 

.cu acte-mai 
civilă decît
Simplificarea culorilor și a 
liniilor face ca tabloul sa fie 
cu atit mai neted, cu cît e 
mai îndepărtat". Desigur, ro
manul păstrează — mai ales, 
în privința tipurilor portreti
zate o anume linearitate cla
sică. Personajele se mișcă pe 
niște coordonate morale bine 
precizate, fabula epică trans
mite consecvent efectele ac
țiunii lor orientate cert șl uni
lateral. Schematismul nara- 
ției estompat în roman

solide de stare 
Dinu Păturică.

Era pe la începutul lui sep
tembrie, într-o dimineață. Un 
proverb spune că ziua 
se cunoaște 
Marin “ 
acum 
bună, 
nind 
trata,". „Noroc", și toate bune ! 
„Noroc", noroc"... Dar mai are 
omul treabă. Afară se vedea 
oblonul unui camion Bucegi 
cu nr. 21 — B. — 5676. S-a 
urcaț la volan și a pornit. Dar 
imediat viteza camionului a 
început sa crească proporțio
nal cu viteza de reacție a 
băuturii. Abia făcuse de la 
Mihăilești spre Comana 3 km 
și jumătate și se pomeni în 
șanțul din dreapta. A mers pe 
șanț vreo 50 de metri și și-a 
dat seama ca tot mai bine e 
pe șosea. A virat brusc spre 
stingă vrînd să intre in stradă, 
dar a nimerit intr-un autoca-

bună 
de dimineață. 

T. auzise și el asta și 
încerca să-și facă o zi 
Iată-1 în crîșmă cioc- 
marinărește cu „cen-

.Sau povestea 
cu leremia

Nu știu cum o fi nimerit !e- 
remia cu oiștea în gard, dar 
știu cum a pățit-o Ștefan O., 
șofer pe autocamionul 21 — 01 
—800. După-amiază pe la orele 
17,00 (era in 30 august), mer
gea la volan mîndru de vi
teza autocamionului său pe 
partea stingă a străzii Ale
xandru cel Bun din Craiova. 
Ajuns la un cot al străzii n-a 
mai putut să ia virajul și să 
redreseze mașina pe axul stră
zii, lovind un pom de pe bor
dură, doborîndu-l, apoi oprtn- 
du-se în porțile imobilului cu 
nr. 78, doborînd stâlpii de sus
ținere și accidentând două 
gospodine ceși povesteau ne
tulburate necazurile casnice.

Prețul distanței 
legale

Respectarea distanței legale 
este absolut necesară. Care

PE TEME DE CIRCULAȚIE
doresc să devină 
auto.

— în adunările 
discutat cazurile

conducătoripoate fi prețul încălcării a- 
cestei norme ne-o poate spune 
Ion P. In 2iua de 5 septembrie 
a.c. orele 14,15 pe șoseaua na
țională Tr. Severin — Orșova ■ Lucian Guțu și Andrei Nai- 
la km 34% acesta â lomt din 
spate o autobasculantă care 
redusese viteza. Vinovat de 
comiterea accidentului este 
conducătorul auto, Ion P., care 
a circulat cu viteză neregula
mentară neavînd o distanță 
suficientă între vehicule. Acci
dentul s-a soldat cu avarierea 
gravă a vehiculului, prejudi
ciul evaluîndu-se la suma de 
10 000 lei — prețul nerespectă
rii distanței legale.

absol- 
cu spi- 
această 
uneori 

Personal

Și noi răspundem
Din păcate asemenea cazuri 

Ant multe. Căutându-le cauzele 
ajungem la autobaza I.R.T.A. 
din Giuroiu unde activează 
peste 40 șoferi tineri $! 114 
ajutori ce efectuează practica 
de trei luni. Aflăm că aici 
s-au produs accidente. Cauza? 
Ne răspunde tov. ing G. Du
mitru, șeful garajului :

— Cele care s-au întâmplat 
la noi, s-au produs din cauze 
tehnice provocate de proasta 
întreținere a mașinilor. în 
aceste cazuri am imputat re
parația, am aplicat amenzi, sau 
am procedat la retrogradare. 
Totodată am luat mdsuri îm- 
potriva acelor șoferi care 
efectuau eutse dăndestine. a- 
cestea soldindu-se de multe 
ori cu accidente, provocate de 
excesul de viteză pentru recu
perarea timpului pierdut, con
ducerea vehiculului cu tema 
de a nu fi prins, sau de bău
tura cu 
căruia f
Pledez pentru o selecție ri
guroasă

care l-a cinstit cel 
s-a făcut un serviciu.

a acelor tineri care

U.T.C. am
tovarășilor

peanu, care manifestau lipsă 
de atenție față de starea mași
nii, intervine și secretarul 
U.T.C., Florian Purcel. Am 
discutat, de asemenea, și cu 
acei ucenici care nu folosesc 
timpul necesar pentru instrui
rea lor. Pentru a le arăta ti
nerilor urmările grave ale 
accidentelor avem un panou 
cu fotografii luate la fața lo
cului intitulat „Unde duce ac
cidentul".

— Cînd se întâmplă un acci
dent, stau cu inima în dinți. 
Mi-e teamă 
să nu se

multcel mai 
fi produs din 

cauza unei defecțiuni 
nice — ne mărturisește G. Du- 
mitrache, revizor tehnic. Mă 
simt vinovat moral. De aceea 
caut să fiu cit mai exigent cu 
tinerii șoferi sau cu mecanicii 
care efectuează reparațiile.

Ne adresăm și unui 
vîrstnic șofer, tovarășul 
fan Căpitanu: — Sînt 
de 25 de ani, dar n-am 
nici un accident. Asta pentru 
că mie nu mi s-a dat mașina 
pe mină pînă nu m-am de
prins bine cu meseria. Ar tre
bui ca tinerii șoferi să facă mai 
multe ore de practică pe mași
na, să fie mai serioși, mai puși 
pe treabă. S-a mărit viteza de 
circulație, dar asta nu în
seamnă că trebuie să 
nească cit trage motorul.

— In ceea ce ne privește, 
intervine tovarășul 
bănescu, directorul 
șoferi nr. 1 din 
sîntem de acord că 
școlarizare este 
mai cu seamă că foarte mulți 
tineri vin din mediul rural, 
au o pregătire mai slabă și a-

teh-

mai 
Ște- 

șofer 
avut

go-

Gh. Șer- 
școlii de 

București, 
durata de

insuficientă

slmilează mai greu problemele 
tehnice. Vinovați sînt și șoferii 
mai în vîrstă, cei care dirijea
ză practica tinerilor 
venți și nu privesc 
rit de răspundere 
chestiune, lăsîndu-i 
să-și piardă timpul.
mă simt responsabil de pregă
tirea pe care o capătă tinerii 
șoferi în școala noastră și 
regret sincer cînd aud de 
unele accidente. Zilnic îi' sfă
tuiesc și-i dojenesc în tripla 
calitate — de părinte, profe
sor și director.

Accidentele provocate 
tinerii șoferi se datoresc 
respectării regulilor de 
culație, a consumului 
băuturi alcoolice, a vitezei 
regulamentare, a defecțiunilor 
tehnice ale autovehiculului, a 
nerespectării disciplinei mun
cii. Nu numai cd se soldează 
cu accidentarea conducătoru
lui, sau cu pagube materiale, 
dar și cu accidentarea altor 
persoane. Și de foarte multe 
ori cu victime omenești.

De aceea la plecarea din g> - 
raj, dar mai ales pe traseu, 
autovehiculele trebuie contro
late cu atenție, cu multă răs
pundere de către cei ce au o- 
bligații în acest sens.

Ca urmare a dezvoltării 
economice, sistemul mijloace
lor de transport s-a îmbună
tățit, șoselele s-au modernizat, 
marcajul făcîndu-se și direct 
pe asfalt, s-a mărit viteza de 
circulație. Pentru buna desfă
șurare a transporturilor, a în
lăturării accidentelor de cir
culație, se impune o pregătire 
fermă, o disciplină severă, o 
conștiință a responsabilității 
morale a omului care — la 
mașina, statului sau la pro
pria-! mașină, ține în mină 
volanul...

COCA ANDRONESCU 
șl NIKI ATANASIU 

văzuți de
NEAGU RADULESCU

V. RĂVESCU

savoarea „picturii" de epocă, 
prin consistența filonului sa
tiric acidulat devine mai sen
sibil în piesă. Nu totdeauna, 
autorii adaptării care se nu
mește Dinu Păturică au des-
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Ce arata „coeficientul 
de schimb*4

In

coeficientului de

Planul de măsuri tehnico-or
ganizatorice, întocmit în urma 
acestei analize la nivelul uzi
nei, a prevăzut în mare redis
tribuirea forței de muncă pe 
schimburi, descongestionarea 
unor locuri de producție, în
tărirea asistenței tehnice 
schimburile II și III.

Utilajele de bază ca presele, 
strungurile, frezele, raboteze- 
le etc. au început să fie uni
form încărcate in toate schim
burile, rea!izîndu-se astfel un 
coeficient pe schimb al mașini
lor de 2,5. Măsurile întreprin
se au urmărit în același timp 
creșterea
schimb al forței d° muncă. 
Creșterea 
schimb a favorizat o îmbună
tățire generală a activității u- 
zinei. A sporit productivitatea 
muncii, s-a redus ciclul de re
parații a utilajelor, s-a mic
șorat numărul de ore 
montare cu 33 la sută 
cele efectuate In 1965 
reușit să ne încadrăm
ritmicitate corespunzătoare pe 
care o menținem zi de zi cons
tantă".

Nu s-ar putea spune că la 
cealaltă importantă întreprin
dere din Arad, Uzina de strun
guri, care din punctul de vedere 
al înzestrării tehnice dispune 
de condiții asemănătoare, n-au

coeficientului de

supli - 
fată de 

am 
într-o

fost depuse eforturi pentru o 
mai judicioasă folosire a for
ței de muncă și utilajelor, pen
tru îmbunătățirea activității 
de producție în toate schimbu
rile. Realizările 1n îndeplinirea 
sarcinilor de plan atestă aceste 
preocupări. Dar o serie de ca
uze au frînat în mare măsură 
dinamica succeselor. Aici, coe
ficientul de schimb se menți
ne în jurul cifrei de 1.60 din 
cauză că în schimbul de noap
te în cele mai multe secții ac
tivitatea încetează aproape 
complet. Numai secțiile de u- 
zinare lucrează în toate schim
burile dar si în aceste cazuri 
nu la întreaga capacitate a 
mașinilor. Explicația ? O dă 
tovarășul inginer Pomoiliu 
Munteanu. șeful serviciului 
organizarea producției : „Din 
linsă de strungari". Intr-ade
văr această problemă dă mul
tă bătaie de cap în abeastă în
treprindere cel puțin la ora 
actuală. Ea a fost adusă în 
discuție șl de către tovarășul 
inginer șef al uzinei și de că
tre tovarășul Tiberlu Mihuța, 
locțiitor al secretarului co
mitetului U.T.C. pe uzină. De 
fapt cum stau lucrurile ? 
Scriptic, uzina dispune de un 
număr suficient de strungari. 
Dar cei care au devenit meș
teri ren urniți în fabricarea 
strungurilor nu s-au dovedit 
pe aceeași măsură, meșteri în 
„fabricarea" strungarilor în 
uzină au intrat în acest an nu 
mai puțin de 200 de absolvenți 
ai școlii profesionale din lo
calitate dar care în lunile care 
s-au scurs din activitatea lor

în producție au dat un randa
ment foarte slab, după cum 
spune tovarășul Gheorghe Șoi- 
ca, secretarul comitetului 
partid pe întreprindere. 
nu-$i realizează aproape 
unul norma binară decît 
proporție de" 30—45 la sută, nu 
pot fi repartizați în schimburile 
IÎ și III decît cu riscul de a 
produce rebuturi.

Un alt neajuns care gene
rează la rlndui său multiple 
consecințe îl constituie mo
dul în care se asigură aici a- 
sistența tehnică în schimbu
rile II și III.

„Uzina „Strungul", spunea 
tovarășul inginer Cristea, acti
vist cu probleme economice al 
Comitetului regional 6anat al 
P.C.R.. se înscrie printre în
treprinderile noastre cele mai 
moderne cu un proces tehno
logic complex și pretențios. 
Acest proces ridică, cum e și 
firesc numeroase probleme de 
ordin tehnic dar care în 
schimburile de noapte nu pot 
fi rezolvate așa cum trebuie 
pentru că prezența inginerilor 
în aceste schimburi lipsește a- 
proape cu des&vîrșire. Din cei 
21 de ingineri din sectoarele 
productive, toți sînt progra
mați în schimbul de diminea
ță".

Urmările neutilizării judi
cioase a forței de muncă și 
utilajelor, a organizării neco- 
resounzătoare a producției în 
schimburile II și III și a altor 
cauze, sînt evidente. în primul 
rînd. lipsește decalajul nece
sar dintre secțiile uzinaj șl 
montaj înt!mpinîndu-se greu
tăți în realizarea ritmică a

de
Ei 

nici
în

planului, se uzează de un nu
măr de ore suplimentare mult 
mai mare decît anul trecut, 
procentul de rebuturi se men
ține ridicat.

Se impune, așadar, a fi luate 
măsuri tehnico-organizatorice 
mai eficiente în toate secțiile 
și sectoarele pentru ca uzina 
să atingă încă în trimestrul 
IV, indicii superiori prevăzut! 
pentru anul viitor.

culoare mohorîtă — gri — nici 
că sînt înguști și colanți. Ci 
că au pe ei o infinitate de 
tigheluri și altă infinitate de 
ținte arămii, care, răspîndite 
peste tot, alcătuiesc o mix
tură pestriță, stîrnitoare de 
consternare. Ce rost au și cită 
frumusețe — să nu te-ntrebi, 
că e în van. Misterul, în 
această treabă, e mai de ne
pătruns decît vestitele mistere 
ale zeiței Demeter în templul 
de la Eleusis. In orice caz, 
asemenea podoabă de nădragi 
n-au purtat nici Triboulet, 
bufonul regelui prea-creștin al 
Franciei, Francisc T, nici 
„caraghiozii" aduși de la Con- 
stantinopol pe la curțile noas
tre domnești ca să descrețească 
frunțile domnilor, nici măcar 
imaginarul măscărici Vălătuc

de pe vremea lui Ciubăr Vodă, 
despre care ne scrie, într-o 
carte duhlie, regretatul Al. O. 
Teodoreanu. Și sînt absolut 
sigur că sărmanul Yorik, ri- 
dicîndu-se viu și întreg din 
mormîntul în care Hamlet nu 
i-a găsit decît țeasta, ar rîde 
în pumni la vederea dangar.e- 
zilor. Mai ales că, pe lîngă 
puzderia de Ținte și tigheluri, 
nădragii cu pricina au lipită 
într-un colț, ba în față, ba la 
spate, o emblemă, o stema, un 
blazon, o etichetă — spune-i 
cum vrei — pe care poți citi un 
cuvînt sau două în cea mai 
pură limbă englezească. Se 
pare că tânărul Mitică ori Co- 
stică ori cum știu pe unul — 
Bălălău Vasile, născut prin 
Popa Nan ori Tei, sau în Bo- 
lintinul din Vale, n-ar mai pu
tea trăi („ar tuși", cum se 
zice), dacă n-ar avea pe turul 
pantalonilor acea inscripție 
superbă în englezește, nu în 
altă limbă de circulație.

Și, mă rog, ce înțeles adînc 
și tainic au magicele cuvinte? 
Dacă țintele și tighelurile, 
dacă mohorîta culoare sînt a- 
tît de inexplicabile și stranii, 
poate că aceste cuvinte ne vor 
aduce dezlegarea frumuseților 
ce sălășluiesc în dangarezi ?

Un corespondent al nostru, 
el însuși tânăr, Petre Dumitru 
din Ploiești — căruia îi mulțu
mim pe această cale pentru 
informațiile furnizate — ne 
spune că a citit pe acele mi
raculoase blazoane bătute în 
patru ținte la spatele pantalo
nilor, următoarele expresii : 
„Flows", „Puma", „Eder", 
„Panamerican", „Zimmerman 
films" etc. Acestea ar fi em
bleme autentice, venite de-a 
dreptul de pe Tamisa ori de 
peste oceăn. Ca să vezi 1 însă 
ce să Jacă bietul tînăr danga- 
rezian, care nu-și poate procu-

ra nădragi cu stemă de-ade- 
văratele ? Căci, în disperare 
de cauză, ceva trebuie să 
facă ! Și așa, într-o bună zi — 
ne relatează corespondentul 
nostru — a fost văzut un 
tînăr, plimbîndu-se pe străzile 
ploieștene, poate chiar pe fru
mosul bulevard al gării, și 
purtând la spate minunata 
emblemă : Windsor brand. Fi
nest Select. Sild. E, să recu
noaștem, impresionant. Și ra
risim. Mai tare ca Tarzan. Căci 
acest „Windsor brand etc." 
nu-i altceva decît eticheta 
colorată, desfăcută de pe cu
tiile de conserve (pește) ce se 
vînd în alimentarele noastre 
cu lei 4,50. Nu-i bai. La urma 
urmelor, ce mi-i „Zimmerman 
films" ce mi-i „Windsor 
brand" ? Totul e să fie cît de 
cit heraldic colorat și pe en
glezește. Fără de care nu șe 
poate : dangarezit nu mai sînt 
dangarezi.

Dar apropo : cuvîntul ăsta 
minunat, „dangarezi" de unde 
o fi venind ? Mărturisesc că 
m-am dat de ceasul morții ca 
să aflu. Am cercetat toate 
dicționarele străine cite le am 
(și n-am puține) — și a fost 
totul în zadar. De pildă, am 
găsit în „Petit Larousse" cu
vîntul dengue care înseamnă 
„boală epidemică tropicală". 
Deși purtarea dangarezilor a 
ajuns, printre anume tineri, 
adevărată boală și încă epi
demică, mi-am zis că totuși 
nu se poate, fiindcă maladia 
asta nu ne vine de la tropice. 
Lumină completă nu mi s-a 
făcut decît cînd am deschis 
„Dicționarul enciclopedic ro
mân", vol. II, pag. 12, coloana 
a doua, unde am dat de cuvîn
tul dangâ. E un termen din 
zootehnie, ne spune Dicționa
rul, și ni-l explică așa :

O 
cu

„Semn (literă, cifră) care se 
imprimă, prin diverse mijloace 
(fier înroșit în foc, tunderea 
parului etc.), pe corpul unui 
animal (spinare, crupă sau 
coapsă), în scopul identificării 
lui".

Imediat mi-am zis .■ Asta e / 
Și l-arm și identificat.

Nu m-a clătinat decît 
singură îndoială; chestia
„tunderea părului". Deoarece 
un tînăr cu dangarezi auten
tici umblă numai netuns și 
nebărbierit. Ai să-i întâlnești 
barba hirsută, chica lățoasă pe 
ceafă, perciunii cîrlionțați, la 
cinematograf, la ștrand, în 
bodega, pe bulevard. Atunci 
cum ? E unica trăsătură care 
nu se potrivește. Restul, întru 
totul corespunde.

„Bine — o să zici dumneata, 
• tinere — dar ce ți s-a .pâșwaat 
•pe barba și pe dangarezii lai ? 
1/51/ astea vreo legătură cu în- 
'.călcarea bunei cuviințe ?".

Au — răspund eu. Șl să 
tvezi cum.

Printre regulile de circula
ție, există una privind pe con
ducătorii auto și anume : în 
timpul nopții, cînd ai farurile 
aprinse și-ți vine dimpotrivă o 
mașină, de asemenea, lumi
nată, nici tu nici celălalt 
ji-avețl voie. sa. țineți lumina ■ 
la maxinfhlh'' fiindcă vă luăți 
unul altuia vederea și în fe
lul acesta puteți provoca acci
dente.

Păroșii cu dangarezi, și prin 
păr și prin nădragi, adică, 
drăguliță doamne, prin „origi
nalitate" țin să ne ia ochii. 
Și astfel, ei încalcă una din 
regulile circulației în lumea 
bunului simț, a frumosului, a 
cuviinței, provocînd grave 
accidente bunului gust. Și 
mai mult nu zic.

coperit în roman episoadele 
cele mai revelatoare. Dintr-un 
asemenea punct de vedere ml 
se pare că există o discor
danță între cele două părți ale 
lucrării : prima, se menține 
mai greoaie și întrucîtva des
tinată, însă în cealaltă parte 
intensitatea conflictului și ner
vului dramatic devin preg
nante. Cu o bună intuiție au
torii au eliminat unele perso
naje inconsistente și în roman 
cum ar fi banul C „boierul lu
minat", fiica sa Maria, de ase
menea, Gheorghieș Vătaful. 
Dar neglijarea unor as
pecte majore, care comple
tează apreciabil portretul Iui 
Dinu Păturică (mă refer la ati
tudinea și la inițiativele „nou
lui ciocoi" în perioada revolu
ției condusă de Tudor Vladi- 
mirescu), întregesc lucrarea 
dramatică cu anumite înțele-- 
suri. Mai necesită o explicitare 
și finalul „istoriei ciocoilor". 
Aici, poeții Adrian Maniu și 
Ion Pillat nu fac decît să res
pecte litera romanului. $i bi
neînțeles nu li se poatfc re
proșa nimic. Adevărul se re
stabilește numai prin cer
cetarea sensurilor autentice 
ale evenimentelor. Sancționa
rea lui Dinu Păturică (trimi
terea Ia ocnă din porunca 
domnului) este, desigur, inci
dentală. Filimon a ținut să-I 
nimicească pe satanicul candi
dat la boierie. Insă specime
nele asemănătoare lui Pătu
rică izbuteau în împrejurări
le acelei epoci să învingă și 
să-și perpetueze dominația.

Trebuie să mărturisim rl 
ediția scenică a „Ciocoilor 
vechi și noi" la Național a 
tălmăcit corect sensurile fa
bulei oferind o imagine exacT 
tă asupra epocii. Ceea ce ui
mește este lipsa de strălucire. 
Spectacolul semnat de regizo
rul Nicolae Massim „narează" 
fără poticneli evoluția lui 
Dinu Păturică, dar nu tulbură, 
nu are prospețime. „Textul" 
se desfășoară uscat, întîmplă- 
rile se produc, se încheie și 
atit. Atmosfera nu se reconsti
tuie vibrant, absentează încor
darea dramatică necesară, rit
mul șchioapătă adeseori. O im
presie de artificiozitate, 
monotonie 
fiajă

de 
obositoare se de- 

vizibil. Regizorul a ne
glijat nuanțele, detaliile, a în
cercat ca dintr-o singură tră
sătură de penel să creioneze 
întregul. $i n-a reușit în sufi
cientă măsură. Accentele sati
rice, comice cît și notele grave, 
sociale nu au fost reliefate 
pe deplin. Rămîn fisuri în țe
sătura spectacolului care nu 
depășește corectitudinea ones
tă. Precum se știe, persona
jele lui Filimon și, implicit, 
cele din dramatizare, consti
tuie „roluri" tentante pentru 
interpreți. Chiar și partiturile, 
de mici proporții dau premi- 
zele unor creații actoricești. 
Desigur că viziunea întrucîtva 
simplificatoare a regiei s-a 
răsfrînt și în privința inter
pretărilor. înfruntările, rapor- . 
turile noi care se stabilesc pe 
parcurs între personaje nece
sitau o coloratură mai vie. 
Totuși, nu putem conchide că 
n-am descoperit în spectacol 
contribuțiile meritorii ale anu
mitor actori. Niki Atanasiu în 
rolul postelnicului Tuzluc al
ternează dezinvolt — într-o 
compoziție studiată meticulos 
— fațetele variate, impuse de 
traiectoria personajului. Tuz
luc apare convingător atît în 
ipostaza stăpînuluî generos cît 
șl a îndrăgostitului stupid și 
ridicol, culminînd cu momen
tul descoperirii crudului ade
văr. Dem Radulescu întruchi
pează un Dinu Păturică voit 
cameleonic, știe să marcheze 
etapele metamorfozei trăită de 
eroul său. Ceea ce am tine sa-î 
aimintim acestui înzestrat ac
tor este pericolul repetării, al 
manierismului. Dem Radu
lescu trece poate prea ușor 
peste unele cerințe formulate 
de rol, tinde cîteodată să 
„aducă" personajul în tiparul 
datelor sale proDrii, fără a se 
mai preocupa de anumite a- 
tribute specifice acestuia. 
Coca Andronescu în Kera Du
duca se achită conștiincios de 
rol, deși uneori șarjează ex
cesiv. Inutil. O interesantă 
compoziție realizează ’ Gh. Po- 
povici-Poenaru în rolul boga

sierului Kir Costea Misitul.
Actorul trece prin scenă fi
resc și credibil. Menționez aici 
două, aș zice, veritabile biju
terii scenice, făurite pe texte 
scurte, dar care se întipăresc 
temeinic în memorie specta
torului. Este vorba mal întîi 
de apariția plină de savoare 
șl haz a luj Gri^ore Va.riliu- 
Birlic în Rîndașul. Alături de 
acest veteran al scenei, o tî- 
nără aetriță face dovada unui 2 
talent remarcabil. comDunmd 
surîzătoare și sprințară rolul 
„episodic" al chelneriței Mar
ghioala : Rodica Popescu. Gru
pul ciocoilor (Mișu Fotmo. 
Marian Hudac, Al. Hasner pre
tindea o diferențiere mai clară. 
Semnalez totodată prri?Tte’.e 
notabile ale lui Ion 
Alfred Dernetriu.

MIHAI BOTEZ

\
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Consltucții moderne in Șoseaua Nordului din Ploiești

Foto : AGERPRES

O zi de odihnă meritată 20,45.Dimineață de toamnă la Sinaia ediție a Balcaniadei
de tenis de aatl
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Primirea la C.C. al P.C.R. a delegației
de acthiști ai C.C. al P.C. Bulgar

Joi, 6 octombrie, tovarășul 
Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre- 
tar al C.C. al P.C.R., a primit

delegația de activiști ai C.C. 
al P.C. Bulgar, condusă de 
Dimităr Stoianov, membru su
pleant al C.C. al P.C.B., secre
tar al Comitetului regional de 
partid Veliko Tîmovo, care la 
Invitația C.C. al P.C.R., se 
află în vizită în țara noastră.

La primire 
Vasile Vlad, 
Ion Bucur, 
șef de secție

A fost de
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

75 Iii Ml DUA INflINIAREA

Cu prilejul sărbătoririi Zi
lei Armatei populare Ceho
slovace, atașatul militar și 
aer o al Republicii Socialiste 
Cehoslovacia la București, co
lonel Stanislav Matas, a ofe
rit joi la amiază un cocteil.

Au participat general-colo- 
nel Ion Ioniță, ministrul for
țelor armate, general-locote- 
nent Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului, general
colonel Mihai Burcă, adjunct 
al ministrului, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre 
armate, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari 
alți membri ai 
plomatic.

ACEI OAMENI 
MAȘINILE LOR 

film pentru 
rulează la 
12,45» 15,45; :

ZORBA GRECUL 
rulează la Festival Qiele 95 12i

• 15) 18; 21, -Melodia orele 0i 
12j 15; 18;.-21, Modern orele

: 9) 12) 15; 18; 21.
STEAUA FĂRĂ NUME 

rulează la Republica orele 9| 
11.30, ,14) 16,15; 18.45; 21,15.
în completare CAZUL „D*

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE 
rulează la Luceafărul orele

11,45; 14; 16,15; 18.30)

Și
corpului di-

a părăsit Ca- 
Grupului par-

Prin anul 1881, învățătorul 
de atunci al școlii din Dom- 
nești-Argeș comunica prima
rului că el are „o serioasă în
datorire de a face lecțiuni de 
carte și cîntece în toate dumi
nicile după ieșirea din biserică 
și joia după prinz cu toți că
lărașii, dorobanți și tineri din 
această comună". Iar prin 
1885 cîțiva învățători din Dom
nești înființează o societate al 
cărei scop era „educațiunea 
culturală a membrilor sei". La 
serbările societății cînta și 
corul popular ai cărui primi 
dirijori erau învățătorii Ion 
Stăncioiu, Nicolae Hanescu și 
Luca Paul, „pricepuți în citi
rea notelor".

— 1892 : învățătorii din 
comună înființează o altă so
cietate culturală. Activitatea 
corului se intensifică, remar- 
cîndu-se prezența lui și în 
c fara societății.

— 1897 : O nouă societate, 
mai cuprinzătoare și cu o ac
tivitate mai sistematică, pre
vede în statutele ei „educați- 
unea sătenilor prin cuvîntări 
populare și 
cu caracter

— 1903: 
noului local 
participă șl 
rul are un deosebit prilej de 
afirmare.

— 1921: După război, se 
reacții vizează vechea societate 
din 1892. Dirijorul corului este 
acum Ion Stăncioiu.

— 1924: Se înființează că
minul cultural al comunei. 
Activitatea corului cunoaște o 
nouă etapă — i se adaugă o 
orchestră de acompaniament 
fi repertoriul 1 se îmbogățește.

Afirmarea artistică, momen
tul deplinei maturități, a in
tervenit însă cu mult mai tîr- 
siu, după ce anul Eliberării a 
adus cu sine alte posibilități 
de manifestare pentru întreaga 
mișcare artistică de amatori 
de la sate. Tradiția este reîn
viată în 1941 de către profe
sorul Alfons Popescu care, 
din momentul acela $1 pînă în

corurț pe trei voci 
folcloric".
La inaugurarea 

de școală, la care 
Splru Ha ret, co-

prezent, prin urmare exact de 
25 de ani, a fost în permanen
ță „dirijorul actual al coru
lui".

Iată, succint, noua evoluție : 
1954 : Premiul I pe țară la 
concursul ARLUS ; 1956 : Pre
miul III la cel de al patrulea 
concurs al formațiilor de a- 
matori; “
Festivalul tineretului și 
denților ; 1959 : ~
titlul de laureat 
cincelea concurs 
lor de amatori ;
miul I și titlul de laureat la 
cel de al șaselea concurs al 
formațiilor de amatori.

Acum, în preajma împlinirii 
a 75 de ani de la momentul 
cînd a interpretat primele 
cîntece în fața locuitorilor de 
atunci ai comunei, corul nu
mără peste 200 de membri de 
toate vîrstele, în rîndul cărora 
se află de multe ori familii în
tregi. Repertoriul formației 
cuprinde un număr de piese 
mai mare decît cel al anilor 
săi.

In urmă cu doi ani, ziarul 
nostru înregistra părerea fol
cloristului 
considera 
drăzneală 
mâții „de 
omului cu 
te sunete 
unică, cu tulnicul și cu o for
mație de fluierași". împlinim 
o datorie firească, adăugind la 
rîndurile de atunci urarea 
care se adresează de obicei 
tuturor vîrstelor : „La mulți 
ani!“

Jîramiul I la-
stu-

Premiul I și 
la cel de al 
al formații- 

1961 : Pre-

Marcel Cellier care 
drept o mare în- 

reușita acestei for- 
a ansamblu glasul 
buciumul care scoa- 
de o melodiozitate

D. MATALĂ

Joi dimineața 
pitala delegația 
lamentar pentru relații de pri
etenie Franța—România, dir 
Adunarea Națională Franceză, 
condusă de președintele gru
pului, Pierre Comte Offen
bach, care la invitația grupu
lui parlamentar pentru relații 
de prietenie România-Franța 
din Marea Adunare Națională 
a făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost salu
tată de acad. Șt. S. Nicolau, 
președintele Grupului parla
mentar pentru relații de prie
tenie România-Franța, Gheor- 
ghe Vasilichi și Constantin 
Paraschivescu - Bălăceanu, 
membri ai grupului, de func
ționari superiori ai Marii Adu
nări Naționale.

Jol a plecat la Stuttgart 
prof. univ. Liviu Rusu, care 
va participa Ia sesiunea So
cietății internaționale „Lenau" 
organizată in această locali-

In cadrul celei de a patra 
etape a preliminariilor în gru
pele de la Cluj și Sibiu au re
ținut în mod deosebit atenția 
cele două derbiuri U.R.S.S.- 
R o mâni a (76—65) și respectiv 
Cehoslovacia-Bulgaria (65—55). 
Meciul de la Cluj a fost un 
spectacol sportiv excelent. Am 
urmărit o primă repriză în 
care s-a jucat baschet de o 
calitate rar întîlnită. Susținu
ta — încă de la primul fluier 
al arbitrului — de entuziastul 
public, prezent pînă la refuz 
in Sala Sporturilor, echipa 
noastră a condus permanent 
și pe rînd: Suliman dintr-o 
splendidă întoarcere, Dumi
trescu pe contra atac, Vogel 
din apărare sau Pruncu de la 
semidistanță (ca să nu amin
tesc decît cele mai spectacu
loase acțiuni ale primei re
prize) fac ca diferența dintre 
noi și sovietice să fie la pauză 
de 6 puncte în favoarea Ro
mâniei (27—21). Surprinse de 
vigoarea atacului și de zona 
agresivă întîlnită atunci cînd 
atacau, sovieticele au avut 
momente de dezorientare și 
multe ratări din poziții favo
rabile. Ele au aruncat in 
luptă prima garnitură și ime
diat după reluarea jocului, 
diferența scade grație aceleiași 
Voronin^ (20 de ani, remar-

cată în toate partidele prece
dente și Prokopenko (2 metri 
înălțime) care domină autori
tar lupta de sub panou. La 
numai două minute de la în
ceputul reprizei a doua, so
vieticele ne egalează la 29 și 
de aici deși le vom talona 
pînă aproape de sfîrșit, ele se 
desprind ciștigînd. Fetele

,,Europenele

de baschet“

■noastre se resimt: să nu uităm 
că victoriile în fața Poloniei 
șt Ungariei au fost veritabile 
tururi de forță. Bulgaria care 
emitea justificata pretenție la 
disputarea finalei a pierdut în 
fața Cehoslovaciei, o echipă 
care de la joc la joc a fost 
mai bună. Subsolurile celor 
două clasamente își au și ele

„dramele lor". Italia, la prima 
victorie c.îștigată în fața Un
gariei, care deși joacă mai 
atletic nu are resurse în fața 
unei adversare decisă să facă 
totul. Tot la Sibiu; o similară 
dispută a echipelor care nu au 
acumulat încă nici un punct 
(Franța-R.F.G.) dă cîștig de 
cauză reprezentantelor „Coco
șului galic" (48—39), foarte 
mobilă de data aceasta în a- 
părare. La mijlocul clasamen
tului, rezultatele sînt cele aș
teptate : victoria Poloniei în 
fața Olandei (76—50) la Cluj, 
după un joc în care polonezele 
au avut inițiativa 
iar la Sibiu, R.F.G. 
goslavia (88—74), 
poziția a doua în 
înaintea Bulgariei, 
raj.

Înaintea ultimei etape a 
preliminariilor, România mai 
are de jucat cu Italia după 
care pentru toate echipele, 
7 octombrie va fi o bine me
ritată zi de odihnă.

permanent 
întrece lu- 
trecînd pe 
clasament 

la coșave-

VIOREL RABA

DE CE SE VtND BILETE
(Agerpres!

Dispuți iptclaculotud pi podiumul luptilotllor

DOAR LA TRIBUNA I?
De astă dată 

sfim la o parte „ca
litatea- meciurilor 
care nu prea ne 
mai oferă un motiv 
de satisfacție, căci 
o nouă formă a lip
sei de respect pen
tru spectatori în
cepe să o consti
tuie și organizările 
partidelor de fotbal.

După ce sîmbătă, 
pe stadionul Repu
blicii, organizarea a 
lăsat destul de do
rit, prin numărul

mult prea mare de 
bilete vîndute peste 
capacitatea stadio
nului și prin felul 
necorespunzător în 
care au înțeles să-și 
facă datoria oa
menii de ordine, 
iată că miercuri, pe 
stadionul Giulești, 
proasta organizare a 
luat o altă formă, 
în timp ce tribuna I 
era tixltă de spec
tatori — care nu 
mai puteau viziona

în condiții normale 
partida — peluza și 
tribuna a II-a erau 
populate numai pe 
sfert. De ce ? La 
casele de bilete li 
s-a spus spectato
rilor că nu mai sînt 
bilete pentru pe
luză (?0 cînd aces
tea erau aproape 
goale. Goană după 
fonduri dar de c« 
In detrimentul spec
tatorilor 7

«. V.

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

• Cea de a treia ediția a Balca
niadei de tenis de masă începe as
tăzi Ia Brașov In Saîa Armatei. în 
orașul de la poalele Tîmpei, 
matorii de sport așteaptă cu viu 
interes întrecerea .celor mai buni 
jucători de, tepis din , țările balca
nice.

După cum se țtie, la startul 
competilieî vor fi prezente selec
ționatele masculine și feminine ale 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei și României. Din lotul iu
goslav fac parte printre alții Dra- 
dutin Surbek și Istvan Korpa, iar 
echipa bulgară are în frunte pe 
Todor Velikov. în echipa Greciei 
se remarcă prezența lui C. Cristo- 
dulos, iar din cea a Turciei, jucă- 
toarea Ivy Ozerel. 
primele meciuri ale 
pe.

Astăzi au loc 
probei pe echi-

SCURTE ȘTIRI
• în diferite orașe europene 

s-au desfășurat numeroase Lntîl- 
niri In competițiile continentale de 
fotbal.

în „Cupa orașelor tlrguri" In 
afara echipei Dinamo Pitești, care 

' după cum se știe în meciul retur 
a terminat la egalitate (2—2) cu 
F. C. Sevilla (au marcat Prepurgel 
— min. 65, Naghi — min. 69 și 
respectiv Dieguez — min. 14, Ca
brai — min. 77 ) alte 5 formații au 
obținut miercuri calificarea în 
turul următor al competiției, dintre 
care două prin tragere la sorți. 
Este vorba de Dinamo Zagreb (2—0 
și 0—2) cu Sparta Brno și’ Bor
deaux (2—-1 și 1—2 eu-Porto). Ce
lelalte calificate slut Eintracht 
Frankfurt (6—1 și 2—0 cu Drura- 
condra Dublin) Valencia (2—0 și
2— 1 cu Numberg) și Ferencvaros 
Budapesta — Olimpia Liubliana
3— 0.

• Prlntr-un decret al Consiliului 
de Miniștri al Franței a fost a 
co rd at ordinal „Cavaler al Legiu
nii de onoare* sportivilor : Jac
ques An qua til, de cinci cri clsti- 

■ o Stor al Turului ciclist al Franței, 
Alain Calmat, campion mondial de 

• patinaj artistic, Michel Ciauste, 
căpitan al echipei de rogbl a Fran
ței, Michel Jazy, campion euro
pean de atletism, Guy Perillat, 
campion mondial de schi, Jocelyn 
Delecour, căpitanul echipei de at
letism a Franței.

oglinda muncii

Inginerul Florica Marșala de la 
Combinatul petrochimic Ploiești 
eiectutnd o analiză spectrosco- 

pică

Foto : D. F. DUMITRU

tori și mecanizatorii au de fă
cut față la două mari cerințe 
— strînsul fără pierderi al 
recoltelor de porumb, sfeclă și 
struguri și așezarea bazelor 
viitoarelor producții de păioa- 
se prin efectuarea la timp 
de calitate a semănăturilor de 
toamnă. în Bărăgan și Dobro-' 
gea realizările în aceste di
recții sînt pe măsura posibi? 
lităților? în majoritatea ca
zurilor, da I Concentrarea for
țelor a făcut ca în regiunea 
dintre Dunăre și Mare, floa- 
rea-soarelui să se afle acum 
depozitată în magazii. La fel 
și în raioanele Slobozia, Fe
tești, Urziceni. Peste tot și 
terenul a fost eliberat .Cum 
s-a lucrat ? „S-a mers în pa- 
raJel cu strînsul capitulelor și 
al tulpinelor — ne spunea to
varășul Ion Cristea, președin
tele Consiliului agricol raio
nal Slobozia. Totodată, acest 
succes se datorează și parti
cipării masive la muncă a ță
ranilor cooperatori, îndeosebi 
a tinerilor, folosirii pe scară 
largă a mijloacelor mecani
zate".

Porumbul și sfecla sînt a- 
cum principalele culturi ce se

recoltează. Zilnic, sute de oa
meni împresoară tarlalele. în 
multe locuri, la Topraisar, Ne
gru Vodă, Movilița. Comana — 
în Dobrogea, la Albești, Marsi- 
lieni, Grivița. Smirna — în 
Bărăgan și în multe alte 
locuri se lucrează zi și noap
te. Cimpui, de altfel, fiind pes
te tot oglinda muncii. La aces
te unități, pe suprafețe mici 
mai sînt de recoltat cele două 
culturi. Pătulele sînt pline 
pînă în grinzi. Și nu numai 
ale cooperativelor agricole, dar 
și âțe țăranilor, pentru că a- 
cestoii.lj s-âu repartizat can
titățile de porumb ce li se 
cuveneau ca retribuție pentru 
munca depusă chiar din cîmp, 
iar retribuția a fost pe mă
sura producțiilor realizate... 
La bazele de recepție s-au 
transportat aproape în între
gime obligațiile contractuale 
și muncile S.M.T. La Albești, 
MarsilienI, Li mânu tinerii sînt 
aceia care, seara, pe lună și 
dimineața lucrează la tăiatul 
cocenilor, la transportul aces
tora în depozitele de furaje.

Aceasta oglindă retrovizoa
re a muncii — cimpui, înfă
țișează, din păcate, și rămîneri 
în urmă. Cooperativele agri
cole din raionul Hîrșova, de 
pildă, nici măcar 40 la sută 
din cele 16 000 hectare culti
vate cu porumb n-au recoltat 
pînă acum. Șl munca «-a în
ceput da o lună și ceva de 
zile. Socotind același ritm, a-

bia pa la jumătatea lui no
iembrie cei din comunele Co- 
rugea, Hori a, Crișana, Topalu* 
Dăeni, Gîrliciu, Ciobanu, Sîm- 
băta vor putea cinsti (dacă 
mai e cazul) pentru încheierea 
recoltării. La fel cei din Chir- 
nogeni, Mereni și Pecineaga, 
din raionul Negru Vodă, cel 
din Andrășești, Ciochina, Ca
zan ești. C run ți și Amara, ra
ionul Slobozia. „Cum să mear
gă bine recoltatul la Chirno- 
geni — se mira tehnicianul cu 
evidența de la Consiliul agri
col raional Negru Vodă — 
cînd, zilnic nu participă la 
muncă nici 200 de oameni ? 
La Merenî, unde două combine 
stau nefolCNSlte de 1A începutul 
campaniei pentrti cfi cei din 
consiliul de conducere nu sînt 
de acord sâ le folosească ? în 
aceste unități agricole rar pot 
fi văzuți la lucru tinerii. De 
ce ? Un adevărat semn de în
trebare-. Am aflat și răs
punsul : în ultimele luni nici 
o discuție nu s-a dus în adu
nările generale referitor ia 
participarea la muncă a tine
rilor ; înșiși membrii comitetu
lui nu constituie exemple 
demne de urmat în muncă.

...Timpul este ireversibil. O 
clipă pierdută n-o mai poți 
folosi. Și strînsul recoltei, eli
minarea pierderilor sînt lu
cruri ce pretind folosirea la 
maximum a fiecărei clipe 
buna de lucru.

de răscruce
și de dăruire

străin, și rămăsese mai de
parte cu o atitudine ocroti
toare, pentru că îl știa de pe 
vremea cînd abia scîncea, cînd 
stătea lipit de pîntecele ei, 
între labele ei, enorme și bla
jine pentru el.

Nu, nu numai dragostea de 
sine explică afecțiunea mamei 
pentru copilul ei. E vorba de 
ceva mai delicat și mai puter
nic în același timp, de acea 
nevoie de dăruire care înnobi
lează făptura vie, de necesita
tea pe care o simte oricine să 
construiască ceva, să lase o 
urmă pe fața pămîntului, să 
construiască un om de data 
asta, adică ceva mai minunat 
decît orice.

Se gîndesc oare mamele la 
copiii pe care nu i-au născut ? 
Fără îndoială că nu. Ele se 
gîndesc la o greutate perso
nală, la momentul nepotrivit 
în care ar veni copilul pe lume, 
poate îl privesc ca pe un ac
cident, ca pe un bucluc, , ca pe 
o năpastă. Acel prunc ar fi

putut fi, poate, nu numai o 
sursă de câldtfYft șt de bnrwrie 
pentru ea, pentru mamă, ar fi 
putut fi, cine știe ? O mare 
personalitate 1 Un om între 
oameni. Un constructor, un 
creator, un om de știință sau 
un mare artist. Poate că nu e 
nevoie chiar de atît, poate că 
e destul ca mamele să se gîn- 
dească la pruncii pe care nu 
i-au născut și care ar fi fost 
cinstiți, înțelepți, loiali, sau 
plini de fantezie și haz, oa
meni cum trebuie, oameni e- 
chilibrați, a căror viață ar 
fi fost luminoasă, dreaptă, 
plină de bucurii și de suferin
țe poate, dar și suferința îl 
îmbogățește pe om.

Se gîndesc oare mamele 
nerealizate sau realizate în 
parte, la copiii cărora nu le-au 
dat viață, și care ar fi fost 
poate flori rare ? Sau care ar 
fi fost bravi, cuminți, munci
tori, alături de ele la greutăți 
— alături sau departe în defi
nitiv, pentru că nu orice copil 
poate sta lipit de
toată viața, — dar care 
abut rostul lor în imensa 
tură a societății ?

Există femei care își
cu durere
copilul lor nu le 
ce sînt ele în stare 
E un lucru trist 
nea, și lepile țării

maică-sa 
ar fi 
țesâ-

spun 
că, fără îndoială, 

va da ceea 
sa-i dea lui. 
ingratitudi- 
încearcă să
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repare prin îndatoriri scrise 
ceea ce - - * —
ori sâ
Afd gîndesc insă că nu faci un 
copil așa cum ițr faci o rochie 
sau o manta de ploaie, ca să-ți 
folosească. Nu investești în el 
speranțe, așa cum ai pune 
banii la C.E.C., cu flindul la 
o dobinda. Copilul tău, dacă 
va fi da calitate și dacă vei 
ști să-l crești, dacă te vei 
osteni jd crești drept in el 
trăsăturile fundamentale ale 
omului, va fi cu tine bun și 
drăgăstos, dar va fi și 
preocupat de copiii iui, 
cum ai fost tu odinioară 
de ai tfit Omul e pornit 
viitor, toată făptura lui sufle
tească se aruncă înainte, toate 
acțiunile lui pun temelii zile
lor viitoare. Pritrtrea luj e a- 
țintitâ spre copiii care înseam
nă mîine, parcela de veșnicie 
care îi e dată lui, iaT duioșia 
și recunoștința pentru părinți 
fac parte din privirea emoțio
nată pe care o aruncă in tre
cut. Recunoștința nu trebuie 
să facă parte din calculul pă
rintelui care își crește copilul. 
Natural și frumos și bine este 
ca ea să vină la timpul ei. dar 
nu e tot atît de natural ca 
acela care dă. să se gindească 
la ceea ce va primi în schimb. 
A da e o bucurie destul de 
mare în sine, care își ajunge 
și umple sufletul pînă la ca
pătul vieții.

I
omul poate 

calce în picioare. |
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BOCCACCIO ‘70 completare CO
PIII... IAR COPIII

rulează la Capitol orele 9,30) 
11.45; 14, 16.15; 18,30; 20,45.

DILIGENTA
rulează la București orele 9| 
11.15; 13,30; 16; 18,30) 21 pinâ 
la 5 octombrie t Feroviar orele 
8; 10.15) 12,30; 14.45; 17; 19.(5, 
21,30 Excelsior orele 9,30; 12»
14.15) 16,30} 18,45; 21. Auroră 
orele B,45^ lb I3,15i 15,30) 18i

. 20,30.
MORANBON completare PAȘII 
POETULUI

rulează la -Lumina orele 9| 
11,151 13,30; 16) 18,30; " “

PARTIZANII IN ClMPIE
rulează la Victoria orele 9|
11,15; 13,30; 15,45r 18; 20,30.

SERBĂRILE GALANTE completare 
CHEIA SUCCESULUI

rulează la Central orele 9)
I. 1,15; 14) 16,15; 18,30; 20,45.

CfjNELE DIN BASKERVILLE com
pletare UN *
LENII

rulează
20,45 

UCIGAȘUL
rulcazfi
15,30) 18; 20,3G. Program pen
tru copii dimineața.

YOYO completare UN SECOL ȘI 
MULTE MILENII

rulează la Giulești oreie 15,30)
18, 20.30. Rahova 15.30, 18.

CASA NOASTRĂ completare 
IMAGINI DIN MUZEUL POM
PIERILOR

rulează la Înfrățirea orele 
13.45. 16. 18,15) 20,30.

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează, la 
continuare, 

CLEOPATRA 
(ambele serii)

rulează la
HAMLET

rulează la i
19,15.

TARA FERICIRII
rulează la i
II, 15; 13.30; 1 
reasca orele 
16; 18,30; 21.

LUMINA DUPĂ 
completare ;

VIZITA» CONDUCĂTORII AR
DE PARTID Șl DE STAT ÎN 
REGIUNEA MUREȘ-AUTONO
MA MAGHIARA rulează 
Bucegi orele 9,30; 12,1’5;
17,45; 20,30. Arta orele S;
15; 18; 20,45.

SUZANA ȘI BĂIEȚII
rulează . !a Gloria orele 9; ... 
14» .1545; 18^0, 20,45. Flamura 
orele 9; JJ.l^s 13J0; 15,45;. 
18,15; 20,45.

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT ‘ 
rulează ta Unirea oTele 15,30;
18

NOTRE-DAME DE PARIS 
rulează la TqoiIs orele 9; ll,15| 
13,30; 15,45; 10,15; 20,45.

CELE DOUĂ ORFELINE 
rulează la 
18; 20,30.

MAIGRET ȘI 
FIACRE

rulează la _ , ____ ____ , ..
ÎL 13.30; 16; 18,30) 21.

FOST CHEMATĂ Șl CLASA V-a 
rulează la Vitan orele 15,30; 
18; In completare STUF.

ALFABETUL FRICII
rulează la Munca orele
18,15; 20,30.
NORD SPRE ALASKA 1 
rulează In Popular orele 
17,45; 20.30, Moșilor orele 
17,45; 20,30.

REPULSIE
rulează la
18; 20.15.

INTIMPLA
rulează la
18.15) 2Q.30.

ALBĂ CA ZĂPADA Șl CEI 7 
SALTIMBANCI

rulează la Lira orele 15,30; Î8i 
20/30.

CASA NELINIȘTITĂ
rulează'la Viitorul orele 15,30; 
18; 20,30.

COPLAN ÎȘ] ASUMĂ RISCUL 
rulează Ja Cofentina. orele 
15,30; 17.45: 20

DRAGOSTEA ÎNVINGE
rulează la Volga .orele 9;. 11; 
13,30; 16; 18 30; 21. Drupiul 
SArtl orele 15,30. 18

SECOL Șl MULTE MI-

la Union 15,30» 18i

PE ,
Ig Dorina xrrele 11,30)

Dacia orele f 
17.15: 20,30.
— cinemascop

Buzești 15,30; 19,30.

Crîngași arele 15,30j

Griyița orele 9>
I6: 18.30; 21 Fio- 

9; 11.15; 13.30)

JALUZELE — în

Ia
15,
12,

11,«

Flacăra orele 15,30)

AFACEREA SAINT-

Miorița orele 8,30,

A

ÎN

SE

16, ■

15,
15»

NUMAI DUMINICA
Ferentari orele 16j
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18.00 : Pentru copii: „ALa- 
bala“; Pentru tineretul școlar ; 
„Doresc să fiu... pilot" ; 19,00 : 
Telejurnalul de seară ; 19,20 : 
Cîntî baritonul Octav Enigă- 
rescu ; 19,35 : Dicționar de per
sonaje : Litera D (III) ; 20,00 : 

ISăptămîna ; 21,00 : Avanpre
miera ; 21,15 : Teleglob — emi
siune de călătorii geografice : 
Olanda ; 21,35 : Filmul „între
cere cu* timpul" : 22.00 : Melo
dii inspirate din lirica lui Mi
hail Eminescu ; 22.40 : Telejur
nalul de noapte ; Buletinul me
teorologic.
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DIN
VIAȚ4

. TIN ERETlILUI ,
LUMIIF

Studenții facultăților de filo
zofie ți litere de la Universi
tatea din Buenos Aires au de
clarat o grevă de 72 de ore în 
semn de solidaritate cu profe
sorii lor care și-au dat demisia 
în semn de protest împotriva 
hotărîrii guvernului argenti
nian de.-a suspenda autonomia 
universitară din tară.

Pe de altă parte, greva stu
denților de la Facultățile din 
Cordoba, declarată pe o peri
oadă nelimitată, continuă. La 
rindul lor, studenții Universi
tății din Tucuman au inițiat 
organizarea unei „săptămîni 
de luptă" împotriva ocuuărit 
facultăților de forțele pollție- 
n*|tL

Din Mogadiscio se anunță că 
nn număr de tineri somalezi a 
zădărnicit ținerea unei „lecții" 
de către un reprezentant al 
„carpului păcii" la biblioteca 
americană din capitala Soma
liei. Tinerii l-au împiedicat pe 
lector să-sl rostească prelege
rea, scandînd lozinci anti-ame- 
rlcane. Observatorii din Moga
discio notează că în' repetate 
rlndurl clnd „corpul pficlj" a 
organizat asemenea lecții des
pre educația sau modul de 
viață american, tinerii soma
lezi au împiedicat expunerea 
prelegerilor.

TULBURĂRILE
DINNIGERIA
Forțele de securitate nige- 

riene au primit ordin să des
chidă focul împotriva tuturor 
persoanelor care ațîță inciden
te și violențe intertribale.

Corespondentul agenției 
U.P.I. transmite miercuri 
noaptea că în provinciile de 
nord și orientală continuă 
exodul membrilor triburilor 
Hausa și Ibo spre locurile de 
baștină. Se semnalează insă 
că acest fapt a influențat ne
favorabil activitatea economi
că din provincia de nord, de
oarece un mare număr de 
persoane de origine Ibo ocu
pau funcții în aparatul admi
nistrativ, telefoane, poștă, 
transporturi, comerț etc.

Colonelul Robert Adebayo, 
guvernatorul provinciei de 
vest, a lansat un apel radio
difuzat către poliție și armata 
centrală, cerîndu-le să inter
vină „pentru a scoate țara din 
pericolul dezintegrării". El a 
făcut, de asemenea, cunoscut 
că pe teritoriul provinciei de 
vest sînt primiți toți cetățenii, 
indiferent dacă aparțin gru
pării etnice Ibo sau grupării 
Hausa, cu condiția ca aceștia 
să nu ' ” ‘ '
parte a 
tea.

Ziarul 
Post" a 
redacțional consacrat inciden
telor sîngeroase din ultimele 
zile din provinciile de nord și 
orientală în care sublinia că 
„forțele imperialiste stau în 
prezent la ușa noastră în spe
ranța că nigerienii se vor 
vinde. Cunoscutul principiu 
„divide et impera" pune din 
nou în pericol tara noastră șl 
întreaga Africă".

tulbure și în această 
țării ordinea și liniș-

nigerîan „Morning 
publicat un articol

Sesiunea O. N. U.

A

întrevedere Corneliu Mănescu-
Dean Rusk

NEW YORK « — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io
nesco, transmite : Ministrul 
afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Cor
neliu Mânescu, a avut 
miercuri seara o întrevedere 
cu secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, care a oferit în 
onoarea sa un dineu, la hote
lul „Waldorf Astoria" din New 
York. Din partea română au 
participat, de asemenea, Mir
cea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și 
ambasadorul Gheorghe Dia- 
conescu, reprezentantul per
manent al României Ia O.N.U.

Din partea americană au

luat parte ambasadorul Ar
thur Goldberg, reprezentantul 
permanent al S.TT.A. ia O.N.U., 
Anthony Solomon, asistent al 
secretarului de stat pentru 
problemele economice, si Wal
ter Stressel, asistent pentru 
problemele europene al secre
tarului de stat.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au 
fost abordate unele aspecte 
ale situației internaționale 
actuale, probleme aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U. și 
probleme privind relațiile bi
laterale dintre România și 
S.U.A.

Dezbaterile din Adunarea
Generala

I B.S5 — Noi construcții 1» 
Boci

PE
SCURT

In conformitate cu acordul În
cheiat între Comitetul polonez al 
Frontului Unității poporului și 
Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, în octombrie a.c. la 
Varțovia va fi deschisă o repre
zentanță permanentă a F.N.E. pe 
lingă Comitetul polonez al Fron
tului Unității poporului. Potrivit 
agenției P.A.P., activitatea repre
zentanței permanente a F.N.E. va 
fi îndreptată spre întărirea rela
țiilor de prietenie ți solidaritate 
dintre poporul polonez și poporul 
Vietnamului de sud, care luptă 
pentru libertate și suveranitate.

Din Însărcinarea guvernului so
vietic, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U.. N- T. Pedoren- 
ko, a prezentat secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, pentru a 
fi supus dezbaterilor sesiunii Adu
nării Generale O.N.U., proiectul 
revizuit ai tratatului „Cu privire la 
principiile de explorare si utilizare 
a spațiului extraatmosferic, a Lunii 
li altor corpuri cerești".

ZÂtlnd cutffnfrut în eadml 
dezbaterilor de miercuri ale 
Adunării Generale a O.N.U. 
referitoare la mandatul Repu
blicii Sud-Africane <uupra 
Africii de sud-vest, reprezen
tantul Tunisiei, Taleb Slim și 
al Republicii Congo-Brazza
ville, Andrien Bakala, au cernit 
O.N.U. și Conriiiului de Secu
ritate să-și cwdisneze acțiu
nile pentru a garanta poporu
lui Africii de sud-rest exerci
tarea drepturilor sale legitime. 
Populația din Africa de tmd- 
vest, a afirmat reprezenawrul 
Tunisiei este amenințată cu 
subjugarea ri- atîta timp cit 
această problemă nu ra fi re
zolvata, pacea nu ra putea fi 
menținută în Africa 
El a cerut ca Adunarea Gene
rală și Consiliul de Securitate 
să adepte tanefiun* c-bP-sarer 
în conform»?.!;- ru arSioiu’ 
al Cartei. împătriră RejM 
blicii Sud-Africone in car 
cînd aceasta nu se ra 
hotăririlor luate de O.N.U.

Reprezentantul Ciprului, 
Spyros Kyprianu, a subliniat 
că R.S.A. a violat drepturile 
fundamentale ale Omului fu 
Africa de sud-vest, introdu
când în acest teritoriu politica 
de apartheid.

In cursul ședinței, grupul 
țărilor afro-asiatice a depus o 
rezoluție in care se cere re
vocarea mandatului R.S.A. a- 
supra Africii de sud-vest și 
crearea unei autorități care si 
fie însărcinată cu administra
rea teritoriului pînă la obți
nerea independenței.

Reprezentantul RS.A., Da
vid de Villiers, a încercat să 
demonstreze că O.N.U. nu are 
dreptul să revoce mandatul 
pe care îl are R.S.A. privind 
administrarea Africii de sud- 
vest. In momentul cînd acesta 
s-a urcat însă la tribună, de
legați a 40 de țări afro-asiatice 
și socialiste au părăsit. în 
semn de protest, sala de șe
dințe.

Tot miercuri în Comitetul 
pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale au con
tinuat dezbaterile pe margi
nea politicii de apartheid. A 
luat cuvintul, între alții. re
prezentantul Filipinelor. Nar
ciso Reyes, care a condamnat 
practica de apartheid promo-
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Pastilele anticoncepționale afec
tează starea sănătății femeii, pro- 
▼oclndu-1 tulburări grave, căderea 
părului pînă Ia a adevărată cheli
te. apariția unor acnee si a părului 
sub formă de barbă. Acesta este 
rezultatul unul studiu amănunțit al 
medicilor Marklen si Melki, de la 
spitalul Saint Louis din Paris, cu
prins lntr-un raport prezentat la o 
întrunire a medicilor specialiști In 
arest domeniu. Potrivit celor doi 
medici, accidentele provocate de 
ane«',a pilule pol lăsa urme grave 
ewerpra organismului. Reportul pre- 
rh.’c<xĂ ci 28 la sută din femeile 
csre folosesc anticoncepționale su
feră de tulburări grave : pigmen- 
larea feței, acnee fi alte boli de 
piele.

Majoritatea guvernamentali dfa 
Budeslagul vest-genuan a respins 
miereari aoaptea 0 moțiune de 
rtuiri a politicii guvernului ți a 
rezultatelor convorbirilor canoela- 
ralci Erhard Ia Washington, depu
și de opoziția sodal-democrafă. 
Totodată. a fost adoptată o rezo
luta* Iu care este aprobată «ti In
die* a lui Erhard în timpul convor
birilor din S.U.A.

Vr'lr? a lai ermit la capătul 
n«r dezbateri toarte agitate asu
pra politicii externe a guvern al ui. 
car- s-au prelwnfit timp de cinci 
ere.

La 7 octombrie se împlinesc 17 ani de la 
proclamarea Republicii Democrate Germane 
— primul stat german al muncitorilor și ță
ranilor.

In anii care au trecut de la acest memora
bil eveniment, oamenii muneii din R. D. Ger
mană au obținut succese de seamă în dez
voltarea economiei și culturii, în opera de 
construcție a socialismului. Creșterea con
tinuă a producției industriale, cu deosebire 
progresul in industria construcției de mașini, 
construcțiilor navale, crearea unor ramuri 
industriale noi, înălțarea intr-un termen scurt 
a numeroase combinate ți uzine, au transfor
mat Republica Democrată Germană într-un 
stat cu o industrie puternică. în primul se
mestru al acestui an, producția industrială 
globală a R. D. Germane a crescut cu 6,8 la 
sută față de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, iar productivitatea muncii cu 6,6 (a 
sută. Continuînd eforturile pe linia dezvoltării 
industriale în R. D. Germană se construiesc 
noi importante obiective economice. La Leuna 
s-a construit un important centru petrochi
mic. La începutul anului 1966 la acest combi
nat au intrat în funcțiune noi capacități de 
producție. Pentru asigurarea industriei side
rurgice cu cocsul necesar, la combinatul din 
Schwarze Pumpe se desfășoară construcția ce
lei de a doua baterii de cuptoare care va intra 
în producție în 1969. Noua cocserie va produ
ce anual 900 000 tone cocs din cărbune brun 
șl 500 milioane m.c. de gaze.

Trecerea țărănimii pe f&gașul agriculturii 
socialiste a asigurat obținerea unor producții 
agricole sporite. Succese însemnate au fost ob

ținute și în ceea ce privește creșterea nivelului 
de trai. Veniturile populației au sporii în pri
mele 6 luni ale acestui an (comparativ cu pri
mul semestru al anului 1965) cu 5,2 Ia sută : 
desfacerea mărfurilor cu amănuntul a crescut 
cu 5 la sută. Realizări importante au fost ob
ținute și în domeniul științei, culturii, al dez
voltării învățămîntului de toate gradele.

Toate aceste succese sînt rodul muncii sus
ținute a clasei muncitoare, a întregii populații 
a republicii, sub conducerea Partidului Socia
list Unit din Germania. Muncind cu abne
gație, tineretul țării prietene a adus o con
tribuție de seamă la înfăptuirile obținute în 
cei 17 ani de existență ai R. D. Germane.

Republica Democrată Germană militează 
pentru reglementarea pașnică și democratică 
a problemei germane, pentru apărarea păcii 
în lumea întreagă.

Poporul nostru se bucură din toată Inima 
de succesele obținute de R. D. Germană. 
Intre Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană s-au statorni
cit relații de prietenie și colaborare în toate 
domeniile pe baza principiilor respectării In
dependenței și suveranității naționale, depli
nei egalități în drepturi, a respectului reci
proc, întrajutorării tovărășești, internaționa
lismului socialist. Aceste relații cunosc o con
tinuă dezvoltare în toate sectoarele, în Inte
resul ambelor noastre popoare.

Cu prilejul celei de a 17-a aniverăsărl a pro
clamării Republicii Democrate Germane, po
porul șl tineretul român urează populației șl 
tineretului din Republica Democrată Germană 
noi succese în construirea socialismului.

. Pe o stradă din Berlin

tinerețea unui oraș A

din București
— Corespondență din Plzen —

După cum se știe, Teatrul de Comedie din București, ți-a fnceput 
în aceste zile turneul pe care-I întreprinde — cu piesele „Trollns sl 
Cresida", „Rinocerii" și „Șeful sectorului suflete" — în D. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană și R. F. Germană.

Debutul, care a avut loc zilele trecute în orașul cehoslovac Plzen, 
a constituit un adevărat succes șl întilnlrea. aici, a artiștilor noștri 
după o seară de aplauze ne-a făcut să trăim momente de mindrie 
pentru înalta școală a artei interpretative românești.

„Tntiia apariție a artiștilor români pe scenele noastre (cu piesa 
„Troiius și Cresida") ne-a declarat, Rudolf Kubacek, directorul Tea
trului din Plzen, a constituit o adevărată sărbătoare nu numai pentru 
artiștii din localitate dar și pentru publicul cehoslovac, cu mare exi
gență artistică. Mai greu de remarcat este aportul unuia dintre ac
torii români fiindcă întreaga trupă ne-a demonstrat că în Interpreta
rea actoricească se poate alunge — de către tot colectivul — la per
fecțiune. Aflasem de mult despre reputația șl faima internațională a 
Teatrului dv. de Comedie tar acum o putem remarca și studia pe 
scenele noastre, care ocupă cele mai vechi locuri în istoria teatrului 
cehoslovac. O artă cu străluciri de felul aceleia pe care o poate 
prezenta un teatru cum este Teatrul de Comedie din București este 
necesar să fie cit mai des prezentată și altor popoare. De aceea am 
dori să-i vedem și cu alte ocazii pe artiștii români în mijlocul nostru'.

Această discuție a avut loc cu cîteva minute înainte de începerea 
celui de al doilea spectacol prezentat la Plzen, cu piesa „Rinocerii”. 
Simbolurile lucrării dramatice n lui Eugen Ionescu, au trecut repede 
rampa, și aplauzele la scena deschisă au confirmat încă o dată Jocul 
plin de măiestrie al artiștilor români, arta unor cunoscut! actori ca 
Radu Beligan, Ion Lucian, Mlrcea Balaban, Ștefan Tapalagă, Sanda 
Toma și ceilalți.

La sfîrșiiul spectacolului, cînd Berenger declara • „Nu voi ceda 
niciodată”, l-am văzut pe Radu Beligan interpretul acestui personaj, 
după cele 10 rechemări In rampă, ridlcînd mllnile și „predîndu-se" 
publicului cehoslovac -«moționat de arta cu care a fost Interpretat 
acest spectacol.

EUGEN FLORESCU
Plzen 6 octombrie 1Q66 Un grup de partizani din Guineea portugheză

Eisenhuttenstadt este un 0- 
raș cochet, situat foarte a- 
proape de Oder, și în care 
profilurile majestuoase nu 
sint cele ale catedralelor vechi 
de iute de ani, ci cele ale fur
nalelor ce abia au Împlinit un 
deceniu, un deceniu și jumă
tate de existență. Acolo unde 
este acum marele combinat si
derurgic se întindea prin 1950 
o pădure, care, dispărînd, a 
lăsat în urma sa niște cons
trucții impunătoare precum șl 
un orășel nou ce are, datorită 
culorilor sale vii, ceva din 
grația și farmecul unui tablou 
în acuarelă. Combinatul folo
sește 5 500 de muncitori și pro
duce anual 1 300 000 tone fon
tă. Cele 6 furnale înalte asi
gură acestui orășel, de numai 
39 000 locuitori, un ritia de 
viață foarte intens. Dar cu
vintul „orășel" nu trebuie să 
ne inducă în eroare. Eisenhii- 
ttenstadtul este o localitate 
modernă, care n-are nimic 
provincial nici în arhitectură 
și nici în stilul său de viață. 
Ajutorul de primar, Max Rich
ter, ne-a vorbit îndelung des
pre planurile de dezvoltare ale

orașului, fădndu-ne o adevă
rată expunere, in fața mache
tei, privitoare la urbanistica 
și problemele comunale. A- 
cest fost mecanic are un mod 
cuceritor de a vorbi despre o- 
rașul său. Din cînd în cînd, 
el aruncă o vorbă de duh sau 
povestește vreo Sntîmplare 
nostimă din activitatea lui de 
edil (a fost, încă în 1930, con
silier municipal la Chemnitz) 
pentru ca apoi să reia, brusc, 
cu bățul în mină, pasionanta 
lui excursie prin străzile e- 
xistente azi doar în machetă.

Orașul este tînăr nu numai 
sub aspect urbanistic dar și 
sub aspect demografic, o trei
me din populația sa fiind al
cătuită din copii și adoles
cenți, în orice caz din persoa
ne care n-au împlinit încă 18 
ani. Nu ne mirăm deci cînd 
ni se spune că aici există 10 
școli generale, toate ca aspect 
și dotare modernă. însoțiți de 
referentul primăriei Hans Wolf 
am avut ocazia să vizităm li
na dintre aceste școli, prevă
zută cu numeroase laboratoa
re, ateliere, săli de gimnastică. 
Se vădește în aceste construcții

năzuința de a asigura elevilor 
condiții de Învățătură din cele 
mal bune, pentru a se putea 
pregăti la nivelul exigențelor 
mereu crescînde. Grija pentru 
educarea tineretului școlar se 
exprimă și în alt mod. La uzi
na siderurgică elevii sînt dese
ori oaspeți ai muncitorilor. Ei 
vin în uzină, iau cunoștință de 
problemele producției, de 
preocupările muncitorilor, pe
trec multe ceasuri în tovără
șia lor. In felul acesta mulți 
tineri se leagă de viața uzinei 
și, după terminarea studiilor 
liceale, rămîn la un furnal și 
se specializează.

Eisenhuttenstadt este un 0- 
raș aflat încă în creștere. E- 
dilii săi prevăd pentru anul 
1975 o populație de 70 000 lo
cuitori. Ca huni gospo
dari ei calculează de pe acum 
care vor fi peste un deceniu 
nevoile economice, sociale sau 
culturale ale orașului. Aceste 
prevederi nu rămîn multă 
vreme în planuri sau în ma
chete. Brațele mișcătoare ale 
numeroaselor macarale de aici 
stau mărturie.

N. VĂLMARU

AFACEREA BEN BARK A
Ședința de miercuri a pro

cesului în cazul Ben Barka — 
a 27-a de la începerea sa — a 
fost punctată de numeroase 
momente tumultuoase. Doi 
martori au pus la îndoială jus
tețea concluziei judiciare că 
Figon, unul din principalii or
ganizatori ai răpirii lui Ben 
Barka, s-ar fi sinucis cu â- 
jrfevărat. Unul dintre martori, 
Claude Bal, a afirîpat că Fi-? 
gon îi arătase pistolul său cu 
cîteva zile înainte de a fi gă
sit mort de către poliție și că 
acest pistol era de altă culoa
re decît cel găsit lingă cada
vrul său. „Afacerea Figon" a 
fost evocată șl în cursul au

dierii martorei Anne-Marie 
Coffinet, una din prietenele 
lui Figon, care a pus și ea la 
îndoială ipoteza sinuciderii. 
Ea l-a acuzat indirect pe Le- 
marchand, fostul avocat al lui 
Figon, de asasinarea acestuia. 
Aceste declarații au provocat 
replici ascuțite între diverse
le persoane implicate. O al
tercație similară a avut loc 
șî între doi dintre acuzați, 
foști funcționari ai serviciilor 
de contra-spionaj franceze, 
Lopez și Le Roy.

Lucrările procesului au fost 
întrerupte pînă vineri, dato
rită grevei de 24 de ore a 
muncitorilor din transpor
turile orășenești din Paris.
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„0 MARE FARSĂ

POLITICĂ"

Critici la adresa așa-zisel Con
ferințe la nivel Înalt pentru Viet
nam, ce urmează să albă loc la 24 
sau 25 octombrie la Manila, se fac 
auzite șt în rindul opiniei publice 
filiplneze. „Ceea ce președintele 
Marcos a propus nu este de loc o 
conferință de pace, ci un consilia 
de război, cu scopul vizibil de a 
pune de acord diferitele poziții ale 
părților implicate In războiul din 
Vietnam", scrie. înfr-un articol 
consacrat acestei probleme ziaral 
„Manila Times". La rindul - 
„Manila Chronicle" publică, de a- 
semenea, un articol semnat de Er
nesto Granada, In care caHHci !■- 
tflnirea de Ia Manila drept 
din marile farse politice".
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