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In ianuarie 1967 maistrul 
Ștefan Suciu, împlinește 70 de 
ani. Din aceștia, mai bine de 
o jumătate de secol și i-a pe
trecut în uzine și mai ales pe 
șantiere. Acum vreo trei ani, 
cînd am stat de vorbă ultima 
oară, l-am întrebat dacă nu 
cumva e nevoie să se odih
nească după atâția ani de 
,muncă.

— Nu! Am un angajament 
al meu — a răspuns. Nu plec 
pină secția de tuburi precom- 
primate de la „Progresul" nu 
va lucra cu întreaga capaci
tate, pînă ce toți cei 240 de 
muncitori pe care îi am in 
primire vor deveni specialiști.

Să scrii despre toate con
strucțiile la care a participat 
maistrul Suciu e aproape im
posibil. A fost peste tot, acolo 
unde era mai greu, acolo unde 
era nevoie de priceperea sa. 
In anii de după Eliberare a 
făcut primul popas pe șantie
rul Salva-Vișeu și nu a plecat 
pînă ce primul tren nu a tre
cut pe noul drum de fier.

La întreprinderea de pre-

VIOREL SORESCU 
fierar betonist, Întreprinderea 

de prefabricate din beton 
„Progresul" București
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0 lege care unește și mai 
mult uzina cu munca

Am studiat 
mare atenție 
Hotărîre cu 
la majorarea 
ilor și îmi 
mulțumirea față de 
grija partidului pen
tru bătrînețea fericită 
ce o voi avea. Aș 
vrea să mă refer la 
una din prevederile 
Hotărîrii și anume 
la continuitatea în 
muncă și în aceeași 
întreprindere. Măsu
ra este foarte bine 
venită. Lucrînd la 
același loc de muncă 
devii stăpîn pe me-

serie, îți poți ridica 
continuu nivelul pro
fesional, te legi de 
colectiv, de uzină. 
Am 53 de ani și lu
crez în secția scule- 
rie a Uzinelor „Trac
torul" din Brașov de 
peste 30 de ani. Mai 
întîi am fost munci-

Cetatea puternice
lor locomotive Die
sel trăiește din plin 
înqă o bucurie. 
neri și virstnici dis
cută despre îmbună
tățirea regimului de 
pensionare al oame
nilor muncii din țara 
noastră. Cei bătrini 
își citesc in rîndurile 
acestei importante 
Hctâriri propria bucu
rie. care este a tu
turor. Acum, la toam
na vieții lor, t^i iau 
binemeritata răspla
tă, lăsîndu-ne nouă 
făclia muncii.

Totul le este asigu
rat.

Hotărîrea cu pri
vire la noua regle-

mentare a pensiilor 
și instituirea pensiei 
suplimentare mă bu
cură și pe mine, de
oarece văd de pe 
acum ca toi area - 
bătrtnețe lipsită de 
grijă. Pină atunci am 
încă multi ani 
muncă. Sînt 
Lucrez într-o 
modernă, ale
produse se bucură de 
toată 
mult

tismAnaru
Uzîsiele

L
Mjțce/a CLxu din clasa a FX-a E a Capitala este una

dintre elevele inaKcșe la învățătură
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Am parcurs luările de cuvînt 
apărute sub titlul „Prietenii 
noștri, părinții" din ziarul din 
6 septembrie. Sigur, 1 probleme le 
nu-mi sînt necunoscute, dar, 
mărturisesc, ăin găsit în cuvîn- 
tul profesorilor si părinților lu
cruri demne de reținut. Pozi
tiv este că-i preocupă deopo
trivă să se apropie unii de al
ții. Nici- nu s-ar putea altfel. 
In munca de formare a viitoa
rei generații, școala și familia 
reprezintă factori. indispensa
bili, care se completează reci
proc, aducînd fiecare o notă 
proprie, specifică.

Pedagogia științifică res
pinge atît teza despre atotpu
ternicia educativă a familiei, cit 
și cea despre realizarea evolu
ției în mod exclusiv de către 
școală. Nu 
cui căldura 
continuă și 
ceritate și _ .
că formată de familie. Neîndo
ielnic, în opera comună a for
mării noilor generații, școlii îi 
aparține rolul conducător. Prin 
ansamblul mijloacelor instruc
tive și educative de care dis
pune, prin însăși funcția ei so
cială, școala poate, în primul 
rînd, să asigure realizarea sco
purilor esențiale privind for
marea în perspectivă a noilor 
personalități, De altfel, același 
lucru îl afirmă și tovarășii pro
fesori care au participat la 
masa rotundă. în mod cu totul 
îndreptățit ei au subliniat că 
școala nu poate realiza rolul 
ce-i revine fără sprijinul efi
cient acordat de familie, fără 
colaborarea cu familia și asi
gurarea în familie a unei ope
re educative în unison cu cea 
desfășurată de școală. Aceasta 
înseamnă însă că scopurile tre
buie să fie conștient identice, 
iar răspunderile, deși comune, 
să fie judicios distribuite.

Teoretic, principiul este recu
noscut, în practică însă, el se 
întruchipează uneori eronat. Nu 
am de gînd să pun pe umerii 
familiei întreaga răspundere 
pentru nerealizarea întocmai a 
acestei cerințe, dar, în genere, 
din partea unor familii vin ne- 
concordanțele. Găsesc foarle 
justificată cerința părinților, de 
a fi mai mult ajutați să acțio
neze In educația copiilor ca pe
dagogi. Am înțeles că stă în 
grija profesorilor această ce
rință, că se frămîntă să aducă 
perfectări propriei lor munci 
cu părinții.

De altfel, o caracteristică a 
școlii noastre socialiste este 
preocuparea fermă pentru spri
jinirea pedagogică a familiilor 
și pentru antrenarea lor activă 
în munca de instruire și educa
ție a copiilor. Recurgînd la for
mele cele mai variate și 
în genere bine cunoscute, școa
la a făcut foarte mult pentru 
a înarma pe părinți cu norme
le și tehnica muncii educative, 
creind pînă la urmă, la propor
țiile întregii noastre țări, o a-

poate nimeni înlo- 
sufletească, atenția 
atmosfera de sin- 

devoțiune recipro-

!n casa pensionarului 
Ti if an Grigorescu, para
graf după paragraf, Ho< 
târlrea privind acorda
rea pensiilor este citită, 
studiată cu interes și sa- 
tlsfactie : „ea se rapor
tează și la viata noastră.

a familiei noastre

ȚARA MEA
IȘI IUBEȘTE

BATRINII

CÎND
(Continuare tn pag. a Il-a)

SE NOMINALIZEAZĂ
PRODUSELE?

Uzina

se adresează

beneficiarului

Dezvoltindu se mai accele
rat decît celelalte ramuri ale 
economiei, industria construc
toare de «ărașini va cunoaște 
în perioada planului cincinal 
o importantă creștere calita
tivă, ea trebuind să asigure la 
un nivel tehnic tot mai înalt 
înzestrarea tuturor ramurilor 
economiei naționale, fapt ce 
ta determina creșterea în 
continuare a complexității in
dustriei fi accentuarea proce-

de 
op-

de
In această toamnă, cînd 

umerii fagilor ard roșii, îmbră- 
cînd munții și cîmpiile și sufle
tele noastre cu lumini nemai
pomenite, furate cerului nu
mai de un Luchian sau Țucu- 
lescu, Comitetul Central al 
partidului nostru, adunat în 
ședință plenară, a adoptat Ho- 
tărlrea cu privire la majorarea 
pensiilor — act emoționant și 
tulburător în implicațiile lui 
multiple. Copacul acestei toam
ne, grele de rod, se zugrăvește 
superb ltngă coloana recu
noștinței noastre.

Țara mea, cu bărbați mîndri 
și aspri, își iubește bătrînii. Mîi- 
nile lor, arse de muncă, frun
țile lor, arcuite de veghe, ne 
sînt dragi, ele s-au găsit tot
deauna lingă inimile noastre, 
lingă bucurii și lingă suferinți. 
Clădit de două mii de ani, pe 
un pămînt dramatic, însîngerat 
și răzbătător, unde făgăduin
țele iau chip de fruct și de pa
sare albastră oprită în poarta 
casei, poporul român și-a ple
cat mereu fruntea In fața bătrî- 
nilor săi, le-a respectat și le-a 
sorbit înțelepciunea.

Bătrinii noștri, bunii și pă
rinții, intrați in slova istoriei

noi — șir drept și ramură mă
reață a generațiilor de demult 
pe care le păstrăm și le purtăm 
in cintecele, în amintirile și In 
trupul nostru — trăiesc, in a- 
cești ani glorioși, care vor intra 
in memoria viitorimei, ca un 
fluviu vijelios, clocotind de 
patimi sfinte, de omenie și de 
credință, împlinirea luptei lor 
dusă cu dăruire pentru propă
șirea neamului dintre Dunăre 
și Carpați. Noua Hotărîre a 
Comitetului Central al Partidu
lui, urmi nd aceleia privitoare la 
acordarea de pensii țăranilor 
bătrîni, dovedește limpede, 
fără putință de echivoc, că eco
nomia României socialiste a 
atins o înaltă treaptă de dez
voltare.

„Procesul de edificare socia
listă, realizările pe care oa
menii muncii le obțin In toa
te domeniile de activitate — 
In industrie, agricultură, în 
dezvoltarea științei și cultu
rii, pe tărlm social — con
stituie temelia sănătoasă și 
sigură a progresului continuu

• CÎND „COSMONAUȚII" 
NU POT MERGE NICI CU 
CĂRUȚĂ • OPERATORUL 
„ESTE PARTE TEHNICA, 
ȘI NU ADMINISTRATI
VĂ" • AVATARURILE
GRAMATICII LA MIR- 
CEȘTI • SONORUL POLI
GLOT • ETICA SPECTA
TORULUI NU INTRA 1N 
„MUNCA CU FILMUL"? • 
C1ND SE VOR AUZI LA 
PAȘCANI APELURILE 
SPECTATORILOR DIN CO

MUNELE RAIONULUI ?

FĂNUȘ NEAGU

Și-a tuflit basca pe-o sprin
ceană și își cară mînios difu
zoarele și cutiile cu benzile 
cinematografice la căruța care

(Continuare In pag. a Hl-a)

Lipsuri de lung metraj
în difuzarea filmelor la sate

așteaptă în curtea școlii. Spec
tacolul de la Boureni a luat 
sfîrșit, urmează altele în cele
lalte sate ale comunei Balș 
(raionul Hîrlău), și e foarte 
tîrziu. Soarele s-a ascuns după 
dealuri, stelele Nordului surîd 
înmirezmate în podgoriile de 
la Cotnari. Caii sînt nerăbdă
tori, bat din copite mușcind 
zăbalele, și operatorul D. Aca- 
trinei e de-a dreptul nervos. 
Are și de ce. „Cosmonauții" a- 
ceștia ai lui (se referă la fil
mul pe care îl transportă din 
sat în sat pentru a-1 prezenta 
tn fata zecilor si sutelor de

spectatori), nu pot merge nici 
cu căruța. A trebuit să se 
milogească pur și simplu, 
pină, in sfîrșit, președintele 
cooperativei agricole din Balș 
i-a pus la dispoziție mijloa
cele de transport necesare. 
Așa se întimplă mai întot
deauna. Se face ora 14.00, se 
face 16,00. se face 18.00, une
ori, și abia cînd se întunecă 
de-a-binelea după atîtea cea
suri de așteptare, obține că
ruța și poate porni la drum. 
Dincolo, în fața ușilor sălii de 
cinematograf, spectatorii, aț!- 
tați de afișele lipite cu o zi-

două maî înainte, constată cu 
aceeași neliniște și părere de 
rău că orele trec și că mult 
așteptații „cosmonauți" nu mai 
vin. Unii sînt mai răbdători și 
rămîn locului, alții se urnesc 
către case cu destulă greutate, 
mormăind ironii justificate la 
adresa „iuțelii* cu care seco
lul vitezei se scurge în raionul 
Hîrlău.

Bineînțeles că atunci cînd, 
în sfîrșit, cu chiu cu vai și cu 
atîta poveste amară infiltrată 
în simpla și modesta lui bio
grafie de operator, rezolvă 
problema transportului, vine

rindul altor necazuri. Sonorul 
cam răgușit, cabină de proiec
ție nu. perdele mate pentru 
camuflajul ferestrelor nici po
meneală, sala plină de scaune 
așezate de fiecare spectator 
după chef. Tn timpul proiec
țiilor se vede și filmul și luna; 
fiecare vede ce vrea. Ba, unii, 
din cauză că nici la Boureni,

ION CHIRIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

(Continuare In pag. a lit-a)
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sului de diversificare a pro
ducției.

Faptul că planul cincinal 
precizează sarcinile pe fiecare 
an in parte dă posibilitatea 
tuturor întreprinderilor să 
aibă o perspectivă mai lim
pede a dezvoltării lor pină în 
1970. facilitând organizarea 
din timp a unor acțiuni bine 
conturate în vederea utilizării 
resurselor ți capacităților 
producție în condiții 
time.

Ca uzină constructoare
mașini, majoritatea produselor 
pe care le execută Uzina 
„lndependențaa—Sibiu sînt 
unicate, destinate diferitelor 
ramuri ale economiei națio
nale.

Pentru anul 1967, uzina 
noastră a primit sarcini spo
rite față de anul tn curs, pla
nul producției marfă prevă- 
zînd o creștere de 11 la sută. 
Îndeplinirea la timp și în 
bune condiții a prevederi
lor pianului ce ne revin pe 
anul 1967, presupune mobili
zarea întregului colectiv al 
uzinei, o judicioasă organi
zare a producției și a muncii.

De o importanță deosebită 
este, în aceste condiții, opera
ția de nominalizare a produ
selor.

Faptul că atît noi, ca furni
zori, cit și beneficiarii noștri 
au luat cunoștință în timp util 
de sarcinile ce ne revin pt 
fiecare an' în parte al cinci-

Inf. MIRON NEGRILĂ 
director general 

al Uzinei „Independența" 
Sibiu
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Respectați proporția
între procent $i timp !
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în cfmpia celor trei Crisuri, 
tn depresiunile și pe platou
rile dealurilor subcarpatice de 
vest, toamna și-a făcut simți
tă prezența în frunza fagilor 
și a viilor, în lanurile porum
bului — peste tot schimbin- 
du-le în ruginiu coloritul. Prin 
răceala lui, mal ales dimi
neața și seara, aerul a început 
eă „taie", iar zilele luminoase 
se dovedesc tot mai mici în 
comparație cu volumul de lu
crări ce se cer executate a- 
cum : recoltatul porumbului, 
al sfeclei și strugurilor, pre
gătirea terenurilor și semăna
tul griului. Ora are valoarea 
maximă, folosirea ei cu efi
ciență fiind determinată de 
mobilizarea forțelor, de orga
nizarea temeinică a muncii. 
„Ritm și calitate, iată cele 
două cerințe pe care ne stră
duim să le satisfacem — ne 
spunea tovarășul Carol Mol
dovan, inginerul agronom al 
cooperativei agricole din Biha- 
ria. Și credem că le-am satisfă
cut pînă acum : recoltatul flo- 
rii-soarelui l-am încheiat, iar 
la porumb ne apropiem de 
sfîrșit ; cît privește semănatul, 
orzul și secara pentru boabe 
și masă verde sînt deja ră- 

cu grîul, în 4—5 
18—19 octom-

sărite, iar 
zile (pînă in 
brie n.a.) vor fi gata". Expli
cația acestor succese o găsim 
îndeosebi în munca oamenilor, 
a mecanizatorilor din brigada 
lui F. Ludovic, a tuturor ti
nerilor țărani cooperatori care 
în număr mare 
nic la lucru.

în seara ctad 
această unitate 
sediu se vorbea 
tiva tinerilor 
doua de cîmp si despre meca
nizatorii Emeric Siuci. Beirad 
Garoi, Carol Barta și Paul 
Giarmati. Ei se angajaseră ca 
ta noaptea aceea să elibereze 
de coceni și să are o tarla de 
vreo 40 de hectare, unde a 
doua și a treia zi trebuia 
să se însămînțeze grîu.

„Nu e unica inițiativă a ti
nerilor noștri în actuala cam
panie agricolă — susținea to
varășul secretar al organizației 
de partid. Antrenați de orga
nizația U. T. C.. tinerii s-au 
angajat să transporte nu
mai noaptea cocenii din cîmp 
la baza furajeră, pentru ca 
ziua cit mai multe atelaje să 
poată fî folosite la semănat: 
tot ei au tratat sămînța de 
grîu, au împrăștiat îngrășă- 
mintele chimice In două dumi
nici dimineața, iar acum 
gură transportul sacilor 
grîu la cîmp".

In regiunea Crișana

participă zil-

am ajuns la 
agricolă, la 

despre iniția- 
din brigada a

ail-
cu

stat

încă foarte multe cooperative 
agricole unde munca e bine or
ganizată, dorința ca prin tot 
ceea ce se face acum să ie 
asigure obținerea unor pro
ducții mari anul viitor mate- 
riali2îndu-se în ritmurile foar
te bune la însămînțări, în 
calitatea superioară ■ lucră
rilor. La Parhida, Tămășeu. 
Vaida, Sîntimreu, Niuved, 
Sîntana, Cetatea Veche, Chi- 
șineu-Criș, Salonta, Gepiu, ca 
să numim numai cîteva, semă
natul griului e practic în
cheiat.

Totuși, în regiunea Crișana 
semănatul culturilor de toam
nă nu s-a executat pînă acum 
decît pe aproximativ 55 la 
sută din suprafața planificată, 
deși ne aflăm în ultima săp- 
tămină a perioadei stabilită 
ca optimă. La Mierlău, în ra
ionul Oradea, abia s-a realizat 
40 la sută din suprafața sta
bilită spre a fi înslmînțată 
în toamna aceasta. De ce ? Pe 
de o parte pentru că terenul 
nu s-a eliberat de porumb ta 
ritmul stabilit (pînă acum abia 
60 hectare recoltate din 34= 
cultivate), iar apoi, din cauza 
deselor defecțiuni ivite la 
tractoare.

Tn raioanele Criș, Salonta. 
Marghita, Oradea și Ineu se
mănatul l-a efectuat pe su
prafețe cu mult sub posibili
tățile de care dispun, deoa
rece in același ritm lent ie 
desfășoară și recoltatul, iar 
numărul tractoarelor staționa
te zilnic reprezintă mai bine 
de 30 la aută din totalul lor.

In ziua de 12 octombrie, de 
pildă. In raionul Oradea 72 de 
tractoare n-au funcționat. Nu 
se atinge astfel nici ritmul 
stabilit la pregătirea terenului. | 
Timpul nu a împiedicat cu | 
nimic recoltatul culturilor i 
prășitoare și nici semănatul, ! 
Cu toate acestea, față de gri- i 
fice, zilnic se înregistrează 
rămînerea în urmă cu 4 000— 
5 000 hectare la recoltat și cu 
alte mii de hectare la semă
nat.

Dar posibilități de a recu
pera rămînerile In urmi 
există ta fiecare unitate agri
coli ; în primul rînd prin an
trenarea unui număr mal 
mare de cooperatori la recol
tatul porumbului și elibera
rea terenului de coceni. Dre- 
cum si prin folosirea din plin 
a utilajelor, prin organizarea 
schimbului II pentru un nu
măr maj mare de tractoare. 
Sînt măsuri urgente la înfăp
tuirea cărora organizațiile 
U.T.C. au datoria să aducă c 
contribuție mult sporită prin 
mobilizarea mecanizatorilor și 
a tinerilor țărani cooperatori 
la muncă, astfel ca timpul si 
mașinile să fie utilizate 
maximum de eficiență.

Prin activitatea lor. instruc
torii comitetelor regional și 
raionale ale U.T.C. vor trebui 
să contribuie la generalizarea 
experienței bune acumulate 
de organizațiile U.T.C. de 
Biharea, Sîntana, Salonta 
din alte părți privind antre
narea tineretului la muncă, la 
executarea unor lucrări agri
cole la timp și de calitate.

la Maria Mitache, procesul

dt filare a lirelor din fila

ment e las tome!

Foto: AGERPRES

le. Ing. N. Florescu anali- 

zeaid. Împreună cu laboran-

Institutul de cercetări texti

SPECIFIC IN ACTIVITATEA
Actele statutare cte 

zațzd pBjamenlor, dezbărata ta 
p*esi. ri p-ecăde-c ^ceen- 
Uu pe diflB-eM fierea 
pe ei, in fasicț’.e de
partic\'2^‘-*'.le de rigizi, de 
prtoc*=£r£c pe
tătari ce arcă treptele altar 
clase de stadiu. In clase a 
Vil-a de-a face cv eteri
cu re-și fac intrarea î« adotef- 
ee«{i. cerințele lor rint sud 
mari, iar preocupările diferite 
de ceie ale ekicilor, dzw pnw 
ani de pionierat. Nu se poate
M hk m le aceasta
per tic clanțe te atv+ei cîsd 
concew^ « pie-lcrii
dmtr-« VII-a, pentru «-i pre
găti Ac fard pas ta
viața pe deplin etmgtientd. in 
organizația U.T.C. Fără în
doia», că. om e».™ se preco
nizează ta dsciMpenrele orga
nizației pionieri;©*. se ra 
ține seama de acest specific, 
comanda a țn d^tașasafnțelor
cor fi tad"£5ă=;î ta acest sens.

Pregătirea paterilor din
tr-a VII-a pentru intrarea ta 
U.T.C. a «msti—it gt pind a- 
eum preocuparea organizații
lor U.T.C. dî* școli, a unități
lor de pionieri. E firesc, dar, 
si st croiam erpe-

U.T.C. ad c»*:riL«;e pre 
cădere, ads:*’’: de ceasxlKle 

âa o-geaizarea ac- 
ți^£&>r p<Mitr* pttwrieni dtu- 
fr-a VU-a_ .W-i are^v ta acest 
S£tas a experi^rțd. îs
g^imI îr-rzt. r» claselor
a VH-a din ;rG?~e penera'e 
ale orarulCrțiora s-av or-

Nico>e Țic:

„l'[ SC.4M W0«llllll“

PIONIEREASCA
ganizat acțiuni care sd-i ajute 
xd cunoască caracterul ret ^’u- 
fivMt al U T-C-, cerințele ar- 
gcKizzției față de vcembrii 
i£L li au foot invitași la tn- 
titairl cu actir-iști de partid 
șt ai V.T.C^ au participat Ia 
si&ipezioane, jurnale—vorbite. 
errurxij și vizite.
claoelo- a VII-a de la școlile 
ttzerale nr. 2, 3 și 10, spre 
erempta. s-an cu mun
citori și isg;»en cf> ■nfepriw- 
deri-îe cra-.ca'ene, cere le-an 
vorbit despre realizările ti- 
narilor dta diferite sectoare 
de activitate. La Lrceui nr. 1. 
Mtenș’ii din cinele a X-a Și 
a Xl-a i-au invitat pe ptomerii 
din clasele a VII-a la o dis
cuție despre ce mțele 
zației U.T.C. feți de 
săi. le-au vorbi: despre prin- 
cip^U derulai —
inriTJ: jrfl. despre obligația 
fiecărui membru al U.T.C. de 
a «rea o exr«n-
pte-ă ta n ?« aten r
Au im-dtetrsrttre ta
mubiauțs »-<• IflfOf
priecenfi. prr’trn^nțn și-a* 
cu nas cm: rec p-wc p*vocwp<- 
rite școlare și 
s-au prrferta! ■ -r s-....... ..
comune. Denser n*’*p*r'oawe'e 
H ju-’-aslele ierbiie. ea*e av 
evocat - rtesrt

Pwnte*-- -

muncitoare, organizate în șco
lile generale nr. 12 și 22, pre
cum și !tt Liceul nr. 3, elevii 

»: amintesc și acum. toate 
acestea au continuat, firesc, cu 
alte și alte acțiuni pe itine- 
ra^iile istoriei poporului nos
tru. ale frumuseților dăltuite 
d? natură și de mina omului, 
care împlinesc armonios pei- 
s«:v» României socialiste. Et- 

împrejurimile 
Cravyvei și prin regiune, vizi
tele in întreprinderi și unita- 
r'e agricole socialiste, călăto- 
riue imaginare pe harta pa- 
triei. au fost activități la care 
elevii claselor a VII-a și a 
VUl-a din oraș au participat 
ew interes, nu numai ca spec- 
tc:on. ci și ca organizatori 
p'îni de fantezie și pricepere. 
A» ri:c. în acest sens, jurna- 

intitulat „Pe we- 
Republicij Socialiste 

în viitorii 5 ani“, 
!a Casa pionierilor, 
rnritatatd -Ei ș-au 

pe-?-u o cauză d^eap- 
o^gâ^’.catc ijș ’*
=’■. 7, precum ș< cea de 

la Szoala generali nr. 3 „Azi 
pionier fruntaș, mîine bun 
uxerist-. concursul „Frumoasă 
^sî-e țara străbună. întinsă pe 
mvnți și pe răi", care a antre- 

numeroși elevi cunoscători 
ai i<nor frumoase versuri și 
rtatece închinate patriei și 
partidului. Rep^td acestor ma

cu-siUe prin

* .'-ro’bi! 
î<rwC'jpi!e 
România 
O’-ce’drat

Xri
•J5 -

nifestări este un îndemn pen
tru noi să le continuăm im- 
bogățindu-le cu noi inifiatiwe 
venite din rindul pionierilor 
și al uteciștilor. Împreună cu 
consiliile pionierilor, noi vom 
alcătui un program de activi
tăți specifice la care să fie 
invitați și elevii clasei a VII-a; 
aceste acțiuni iși vor propune 
să-i ajute pe pionieri să 
cunoască cadrul în care își vor 
desfășura în viitor activitatea, 
îndatoririle ce le vor reveni 
ca uteciști.

Măsurile de reorganizare a 
mișcării pionierești, adoptate 
de plenara C.C. al P.C.R. din 
aprilie anul acesta, arată că 
„în organizația pionierilor 
elevii sînt pregătiți în vede
rea intrării în rîndurile U.T.C." 
Aceasta nu înseamnă însă că 
organizațiile U.T.C. nu se vor 
ocupa în continuare, cu o de
osebită grijă și atenție, de 
cri care mîine vor deveni ute
ciști. Ci, dimpotrivă. Hotărâ
rile recentei plenare a C.C. al 
U.T.C., care a analizat munca 
în școli și facultăți, recoman
dând măsurile ce trebuie luate 
pentru diferențierea muncii în 
funcție de vtrsta și preocupă
rile elevilor, ne sînt de un 
prețios ajutor în organizarea 

activități specifice pen
tru elevii claselor a VII-a și 
a VIII-a, deci a acelora care 
se pregătesc să devină ute
ciști. astfel încît la împlinirea 
rirstei de 14 ani să cunoască 
scopul și sarcinile U.T.C., în
datoririle membrilor săi.

VIORICA TOVITA 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.C.-Craiova

Jumătate de secol
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Brutăria cooperwttxe! oc.’.co e de prod’jrfie din comuna Ti- 
tulești. regiunea Argeș ta’oireiM sHnic cooperator Hor 

1 000 bucăți p!!ne
Foto : AGERPRES

1AIA MAKE |de la 
coreipondeatal aostrti|. 
Dam laici dtalneița la 
«ilile Mmm lai regin- 
■al a avat loc veral- 
iajal expoiitiei da 
SrraficJ PaaJ Erdit. 
prlIeJaHl de aniversa
rea a sa da ani de via- 
tl al mnnicutaiai ar
tist plastic na raia a re
ia». Creați 1a da- 
cartul a aproape 3 de
cenii. opera tal Erdoa 
canoafte • flanl con- 
plexl de nantlFiUri 
cara aa m llnltearl 
doar la cfteva done- 
nii ala graficii, rl pă
trunde ca lndrlzneali

1b rele mal variate 
aectoare ale unei arte 
aiajore ca lemnificații 
profunde.

Cele circa 30 de ex- 
poBdta aupuae apre
cierii publicului itnt 
creații numai ale ulti
milor doi ani de mui
ci. In felii acesta ar
tistul >-a prezentat tn 
lata iubitorilor de fru- 
■O’ cu ctteva din cele 
«al aeaiBilicative ope
re care dezvăluie mo
rar n tul deplinei sale 
Maturități. Ua anlenllc 
filo» folcloric ftrăbate 
vizibil lucrările expn-

se dovedind 
ră direct! |i 
licăre pe un 
perior a tradițiilor ar
tistice maramureșene, 
îndeosebi cele oșe- 
nești.

Acest nesecat Izvor 
de inspirație Împletită 
cu talentul remarcabil 
al artistului constituie 
garanția viitoarelor 
opere ale Iul Paul Er
dos căruia li dorim a- 
ceeașl prezentă plină 
de prospețime |l cu 
prilejul expoziției ce 
va sărbători împlini
rea a 2 lumătățl 
secol.

*¥**★**¥*¥★¥*4***4¥****★*★*★*★*★*★¥★*★*★*★¥★*★***★*★*★
Cu trei ani în urmă 

un subiect al jurnalu
lui cinematografic de 
actualități prezenta am
bianța bahică a unui 
restaurant brașovean. 
Localul deschis atunci 
într-una din cele mai 
vechi clădiri ale vechiu
lui burg transilvănean 
(de altfel casă declarată 
monument istoric) se 
numea și continuă sâ se 
numească „Cerbul car
patin*. Am vizitat recent 
„Cerbul carpatin*1 și am 
avut surpriza de a con
stata că restaurantul 
s-a transformat pur și 
simplu intr-un combi
nat de alimentație pu
blică. Iată un scurt in
ventar : crama (cu bi
necunoscutul său pro
gram) o pivniță uriașă 
care adăpostește o can
titate de vin egală cu 
conținutul a 30 de va
goane I și unde grupu
rile de turiști pot face 
degustări din cele mai 
bune vinuri românești 
avînd la indemină ape
ritive calde și reci (aici 
cîntă și un taraf de mu
zică populară) și. în fine, 
un cafe-bar de zi 
unit cu o terasă unde 
se pot consuma deopo
trivă produse de cofe
tărie și bere la pahar. 
Stăm de vorbă cu to
varășul Bădescu Traian, 
șeful complexului „Cer
bul carpati * la o masă 
din cramă. Aflăm ast
fel că tn continuare vor

aduse noi amenajări

cramei al cărei spațiu va 
fi extins. Spectacolul 
carnaval oferit consu
matorilor la orele 23, de 
către personalul cramei 
va fi și el împrospătat. 
Chiar în clipele discu
ției amintite se atizeau 
dintr-o încăpere alătu
rată acordurile cunos
cutei melodii „călușa
rii**. înainte de a ple
ca de la „Cerbul car
patin** răsfoim cartea de 
onoare a restaurantului. 
Spicuim cîteva păreri:

programul antrenant 
oferit de personalul res
taurantului. Felicitări 
pentru decorația interi
oară, un adevărat cadru 
bahic", semnează sir 
Steverat Gunewardene 
din Ceylon etc. Jean 
Marais, la trecerea sa 
prin Brașov, a vizitat 
„Cerbul carpatin" un
de după ce a petrecut o 
seară pe care o bănuim 
plăcută și-a desenat un 
reușit profil pe o pagină 
a cărții de onoare adău-

ContinuAm a.scuțin 
pe tema personalității 
restaurantelor cu șeful 
serriri^îuî producție al 
trustului de alimentație 
publică jCarpați" din 
Brașov, tovarășul Dar- 
nocsi Alexandru : in
tenționăm sc con tin ttă m 
scurta dar, după cum s-a 
dovedit, valoroasa tra
diție a „Cerbului car
patin" la toate unitățile 
de alimentație publică
— ne-a declarat dinsul
— pentru ca fiecare

orice colț al globului 
vor gâsi la noi mfnea- 
rea națională preferată".

Intr-o scurtă trecere 
prin celelalte unități ale 
alimentației publice 
brașovene am mai avut 
prilejul să constatăm 
decorația in stil popular 
a cramei „Cotnari". 
Pornind de la intrarea 
realizată in forma unei 
guri de butoi, interio
rul restaurantului este 
fidel elementului ini
țial. Astfel, în loc de

Personalitatea restaurantelor (II)

APEL LA FAAIEELE
„Am petrecut o seară de 
neuitat. Aici e paradi
sul și sperăm să reve
nim". 2. 11. 1966 — sem
nează . greu descifrabil 
un grup de turiști fran
cezi ; „Sincere felicitări, 
excelent serviciu, un 
program cu totul ori
ginal" — semnează 
Frank Baxton, Los An
geles, California ; „Ro
mânii au o inima de aUr, 
am constatat-o din nou 
la „Cerbul carpatin" care 
ne-a îneîntat prin os
pitalitate și mai ales

gînd: „Pentru „Cerbul 
carpatin" prietenia lui 
Jean Marais", iar un 
compatriot de-al său 
a scris pe o altă 
filă cu litere uriașe că 
seara magnifică petre
cută la „Cerbul carpatin" 
merită cel puțin o pa
gină, fapt pentru care 
se semnează mai jos. 
Firește, asemenea opi
nii asupra personalită
ții unui restaurant nu 
mai au nevoie de co
mentarii.

să-și aibă un profil deo
sebit. Se află în cons
trucție un bar de noapte 
cu scenă pneumatică. Va 
fi cel mai modem și 
confortabil din întreaga 
țară, astfel încît progra
mul de varietăți să 
poată fi vizionat din 
orice punct al sălii. La 
restaurantul „Carpați" 
renovat recent, vom in
troduce o bucătărie in
ternațională, cu specia
lități în arta culinară 
a tuturor popoarelor, în 
așa fel încît clienții din

scaune se stă pe jilțuri 
confecționate din bu
toaie mici, se consumă 
băuturi pe mese care 
sînt tot butoaie iar 
chiar la intrarea cramei 
se află expusă o colec
ție de butoiașe pe care 
se află scrise cu litere 
mari soiurile de vin ce 
pot fi băute aici.

Trebuie sâ amintim 
cu acest prilej că în 
toate restaurantele și 
bufetele brașovene (in
clusiv restaurantul și 
bufetul expres din gară)

se servesc numai vinuri 
îmbuteliate în sticle pe 
care scrie „vinul casei" 
sau „Trustul de alimen
tație publică Carpați". 
Aceasta înseamnă că ab
solut toate aceste vinuri 
sînt alese de către spe
cialiștii trustului a că
ror competență consu
matorii o apreciază 
foarte mult. Iată așadar 
cîteva aspecte pozitive 
în ceea ce privește pre
ocuparea pentru stilul 
și personalitatea resta
urantelor. Ele nu sînt 
decît rodul grijii cîtorva 
lucrători entuziaști și 
competenți din alimen
tația publică. O pică
turi strălucitoare in
tr-un ocean de anoni
mat. Pentru a se ex
tinde experiența bună a 
„Cerbului carpatin" nu 
e suficient numai îndem
nul lansat cu trei ani 
în urmă de către orga
nele de resort ale co
merțului. Se simte acut 
nevoia unui organ de 
creație, concepție și 
proiectare care cu com
petență de specialist să 
elaboreze profilul re
staurantelor, sâ „inven
teze" soluții plastice noi 
dar mai ales să revalo
rifice bogatul tezaur al 
hanurilor românești de 
odinioară, să se inspire 
nu numai din folclorul 
„lumesc" și din cel 
lăutăresc, ci mai ales din 
cel literar, muzical și 
plastic.

ATANASIE TOMA

o legătu- 
o valori- 
plan su-

de

Construcții moderne pentru 
petroliștii din Moreni

Foto : AGERPRES

în „Golgota" văduvele mi
nerilor greviști din 1920 sînt 
victimele represiunii prelun
gite mult timp după încheie
rea grevei. Cutezanța de a 
revendica pensii este sancțio
nată violent: patru femei, cele 
mai energice, sînt arestate și 
tîrîte de la un post de jan
darmi la altul. Trei din ele 
nu supraviețuiesc : drumul e- 
puizant și brutalitățile jandar
milor le sînt fatale. Titlul le
gendar intenționează să dea 
dimensiuni de simbol acestui 
oribil marș sub escortă : cal
varul femeilor este martirajul 
ce precede salvarea. Autorul 
are un remarcabil simț al mi
zeriei și ororii, secundat de 
știința de a 
crea tensiuni și 
înzestrare pla
stică. Lectura 
acaparează și 
îngrozește. Dar 
efectul e di
minuat de o 
analiză lucidă : 
un fetișism al 
durerii și sîn- 
gelui dă am
ploare laturii 
celei mal direct
frapante a suferinței și-i spe
culează capacitatea de a înfio
ra, ceea ce mențin tragicul în 
zone superficiale.

Datoria neîrnplir.îtă consti
tuie motivul tulburărilor eroi
lor din „Pe scara vagonului" 
și „Tatăl". Titlul celei dinții 
are implicații simbolice : 
scara vagonului este refugiul 
instabil și riscant în care se 
adăpostește cel ce evită con
fruntarea cu oamenii, ce, cu 
sentimentul dezertării, se izo
lează — aci inginerul agronom 
ce și-a părăsit satul pentru a 
îndeplini profesiuni mai con
fortabile ta Capitală. Senti
mentul vinei îl urmărește. îl 
tulbură. îl face să rateze șanse 
sentimentale. Eroul schiței 
„Tatăl" (credem cea mai in
teresantă din volum), prin re
velația paternității se deta
șează de tinerețea irosită în 
vagabondaj și încurcături. (Re
dusă la schemele ideatine, pro
za lui Țic gravitează în jurul 
unor locuri comune și demon
strează niște truisme : omul 
nu-și găsește echilibrul decît 
dacă-și împlinește „datoria", 
femeia se realizează prin

„dragoste", arta e un mijloc 
de „împlinire" etc. Și totuși 
adevărul pătrunde în aceste 
scheme : Nicolae Țic intu
iește omul viu, autentic, dar 
îl închide în traiectorii pre
concepute. Percepția directă, 
spontană e în conflict cu „ide
ile primite". Scrisul lui Țic se 
revoltă împotriva înțelepciunii 
sale).

In „Noapte cu cai albi" 
Mona Petrescu se îndrăgos
tește de primul bărbat care. în 
patru ani, o invită la plim
bare. Dar dragostea nu anu
lează solitudinea. Pledînd pen 
tru o existență plenară, auto
rul urmărește infirmitatea 
morală la care duce inevitabil 

refularea dis
pozițiilor crea
toare și a re
surselor senti
mentale. Schița 
șe încarcă trep
tat de drama
tism, aglome
rează deznădej
de, teroare, ob
sesii dar se 
„rezolvă" bi
zar : în coadă 
de pește.

Un personaj similar ar fi 
doamna Vlaicu din schița ce-i 
poartă numele, numai ci aici 
insatisfacția adîncă se com
bină cu o inocență dezolantă 
acceptînd, credulă. trucurile 
cele mai banale ale unui es
croc. doamna Vlaicu nu e 
eroina unei mari drame ci o 
biată „pățită", autoarea une: 
aventuri ridicole.

Infatuarea candidă dar se
ver rectificată a unui tinir 
(Primul pas spre glorie), sim
plitatea incorijibilă a concep
ției despre onestitate profesi
onală și îndatorire familială a 
unor gospodari cumsecade 
(Cutia de chibrituri), patima 
aberantă pentru răfuieli judi
ciare a unui flăcău îmbătrinit. 
vindecată la Mamaia (Propit- 
tate și suferință) constituie 
substanța schitelor umoris
tice ale volumului.

Multitudinea temelor șj di
versitatea registrelor reali
zează eterogenitatea acestui 
volum pe care eziți s-o nu
mești „bogăție" și ești tentat 
s-o suspectezi.

ILINA GRIGOROVIC1

Școala părinților
(Urmare din pag. I)

devăratfi „scoală a părinților".
Important este faptul că răspân
direa cunoștințelor de pedago
gie științifică in rîndurile părin
ților s-a efectuat îji legătură cu 
rezolvarea unor probleme con
crete și actuale în care pârint'i 
erau viu interesați- Școala a io- 

j losit ședințele cu părinții, con
vorbirile Individuale, a între
prins vizite în familii, a organi
zat activități comune și a be
neficiat de sprijinul comitetelor 
de părinți pe școală și pe clase, 

i Școala și-a creat aliali de nă 
dejde care o ajută substanțial 

Mi se pare a fi esențial ta 
opera comună a școlii si fami
liei, cunoașterea temeinică a c- 
levului și asiguiarea evidentei 
evoluției sale, elaborarea, prin 
eforturi comune, a mijloacelor 
cele mal potrivite de muncă 
instructiv-educativă cu elevul 
și asigurarea unității de cerin
țe a școlii șl familiei fată de 
elevi. Fără aceasta nu poți să te 
orientezi just în educație. Fără 
a respecta aceleași principii și 
a urmări aceleași scopuri, nu 
poți obține rezultate coerente 
și durabile în formarea copilu
lui și tînărului. Iată zona de in
terese și acțiune comună a 
școlii și familiei. Practica di
dactică și cele relatate în dis
cuție ne conduc la concluzia că 
aici însă intervin unele proble
me ceva mai complicate, a că
ror rezolvare depinde în cea 
mai largă măsură de conștiin
ța părinților, nu numai ca pă
rinți. dar și ca cetățeni. Se în- 
tîmplă uneori ca. chiar si unii 
părinți cu merite deosebite in 
activitatea lor profesională, să 
nu acorde atenție sau sa gre
șească ta educarea propriilor 
copii și în formularea atitudi
nii față de școală. Se Invocă a- 
deseorl lipsa de timp, se trece 
totul pe seama școlii, se supra
estimează posibilitățile copiilor, 
se profesează regimuri de tole
rantă, se acordă recompense cu 
efect pedagogic negativ etc. E- 
xistă și cazuri ta care preocu 
parea pentru copii, deșt intensă, 
pornește pe un făgaș greșit. Se 
aplică măsuri de dădăceală care 
privează dezvoltarea gindirii 
independente a copilului. Sau se 
suprasolicită copilul cu nume
roase pregătiri suplimentara 
care duc la extenuare șl la 
stînjenirea dezvoltării normale 
Nu pot fi aprobate nici încu
rajarea tendințelor de vedetism, 
tirania condiționată de dobân
direa rezultatelor exclusiv 
excepționale, după cum nu ș! 
găsesc justificarea atitudinea 
de subapreciere a posibilită
ților copiilor ce obțin re
zultate modeste sau chiar în
registrează insuccese.

O mare răspundere revine

părinților pentru modul cum o- 
rienteazâ pe copii pentru for
marea vederilor lor morale Se 
intimplă uneori ca dragostea 
si grija pentru punerea in va
loare a calităților copiilor si 
pentru asigurarea unui destin 
personal optim să fie pe ne
simțite asoctată cu tendințe In
dividualiste și cu elemente ale 
unei mentalități străine timpu
rilor noastre și lipsite de orice 
perspectivă Incercind să for
meze la copii mijloace de .a- 
daptare la viață", unii părinți 
riscă să imprime trăsături 
duc la dezaprobări. Viitorul u- 
nui copil trebuie proiectai vi
guros în perspectiva generală 
a societății noastre.

Am atras atenția numai asu
pra unora din deficiențele care 
intervin sau pot interveni în 
educația familială. Aceasta nu 
înseamnă Insă că In ansamblu 
părinții nu aduc o contribuție 
însuflețită și valoroasă la for
marea copiilor lor și al pa
triei.

Formele ce se folosesc ta 
prezent în realizarea colaboră
rii dintre școală șf familie au 
devenit deja tradiționale. Lu
crul acesta este pozitiv numai 
în măsura în care se evită pri
mejdia formalismului $1 rutinei. 
Desigur, se vor căuta și găsi noi 
forme, cum se sublinia ta dis
cuție. Important este, cred eu, 
nu atîi schimbarea formelor, 
cît asigurarea caracterului cre
ator si viu al colaborării din
tre școală și familie, primeni
rea continuă a spiritului acestei 
activități comune în raport cu 
problemele ce se ivesc. în a- 
ceastă privință, dirigintelui îl 
revine un rol hotărltor In a- 
precierea cadrelor didactice 
s-a stabilit deja drept unul din 
criterii măsura tn care acestea 
conlucrează cu părinții.

Lectura numeroaselor mate
riale apărute In ulllma vreme ta 
presă, și care dezbat, sub aspec
te multiple, problemele fami
liei, ne îndeamnă să cumpănim1 
mal muli asupra rolului pe ca- 
re-1 au părinții în procesul edu
cativ al tinerei generații. Să-l 
facem pe părinte aliatul nostru 
și după ce copilul părăsește lo
cuința casei pentru a merqe la 
școală sau la distracție, să I a- 
|utăm *»ă-și formeze „ochiul' 
ne părinte eiigenl atunci cînd 
judecă rezultatul activității 
școlare a copilului, comportarea 
și tinuta vestimentară a aces
tuia

Credem că șl părinții ar 
trebui să fie apreciat! la locul 
lor de muncă $i de opinia pu
blică și după felul cum spriji
nă eforturile educative ale șco
lii, după modul cura știu «I 
răspundă pentru educarea op
timă a copiilor.
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A OMULUI

O lege care unește și mai
mult uzina cu munca
șl fericirea personală

(Urmare din pag. I)

tor, acum sînt maistru. Evolu
ția mea se datorează, firește, 
muncii depuse, dar și colec
tivului din secție care m-a a- 
jutat să acumulez experiența 
pe care o împart acum tineri
lor cu multă plăcere.

Potrivit noilor Hotărîrî, cînd 
voi ieși la pensie voi benefi
cia de avantajele vechimii 
mari pe care o am și de pen
sie suplimentară pentru acti
vitatea desfășurată la același 
loc de muncă. După calculele 
făcute, pensia mea va fi mai 
mare de 1 500 lei.

Un iitdemn limpede: să tindem
spre cea mai bună calificare!

(Urmare din pag. I)

resc să-mi păstrez mereu ti
tlul de evidențiat în întrecerea 
socialistă. Alătur învățătura de 
măiestria vîrstnicilor șt voi 

■ reuși. Aici în uzină am de
prins tainele meseriei, atei lu
crez ca matriței și doresc ca

anii înaintați să mă găsească 
tot în uzina care îmi este 
astăzi dragă, avînd acumulată 
o experiență care să continue 
cu succes ceea ce ne oferă 
astăzi meșterii ?i părinții noș
tri și pentru care partidul do
vedește o atît de mare grijă.

Jumătate de secol pe șantiere
(Urinare din pag. 1)

fabricate „Progresul" de la 
kilometrul 8 pe șoseaua 
Giurgiului a sosit odată cu în
ceperea construcției acesteia. 
Prima secție „STASA" a în
ceput să producă, maistrul pu
tea ieși la pensie. Mai erau 
însă, niște probleme cu califi
carea, cu crearea cadrelor. 
„Mai înttrzii o clipă cu pensio
narea" — a zis... A trecut apoi 
in secția de tuburi precom- 
PTimate. Avea 240 de munci
tori necalificați și cu aceștia 
trebuia

* tub de 
cuiască 
fontă.

Luni _............ .......
de maistrul Suciu. 
că e de 
vroiam 
acasă. Am aflat însă, că e 
în secția de tuburi, lucrează 
in continuare.

să realizeze primul 
beton care să Inlo- 
tuburile de oțel și

am întrebat din nou 
Credeam 

acum pensionat și 
să-i aflu adresa de

Discutam împreună despre 
noua Hotărîre cu privire la 
pensii.

— Da, am citit. E foarte 
bună măsura. Ți-o spun eu 
care cunosc bine viata con
structorilor de altădată. După 
ce munceau ani de zile la di
verși antreprenori se trezeau 
la bătrtnețe muritori de foa
me.

— După noua hotărîre. 
dumneavoastră ce pensie veți 
avea ?

— Aproape cît salariul.
— Cred că în sfirșit acum o 

să vă hotărîți să vă odihniți, 
aveți de acum 70 de ani ?

— Mai am un angajament 
personal de îndeplinit, să ajut 
la construcția celor două fa
brici de beton precomprimat 
de la Călărași și aceea de la 
Turda și pata, ies la pensie. 
Acesta e răspunsul meu In 
noua hotârțre a partidului și 
statului !

• Știri interviuri repo 
rtaje • Știri interviuri
repo
• Știri ZILNIC

rtaje 
inter

viuri reportaje * Știri
interviuri reportaje • Știri

SPORT
Saptamina preolimpici

• La Ciudad de Mexico, unde 
Întrecerile săptifrninii preolimpice 
«tnt tn plină desfigurare, au iace- 
put concursul de ciclism pe piști. 5 
tu metil de box și competiția de 
pentatlon modern La ciclism. în' 
proba de urmîrire indivirfue’l ce
hoslovacul Jin Da*er a realizat în 
preliminarii rel mal bun timp — 
4' 55" 6'10. In sferturile d“ fine'S 
Jlri Daler l-a învins pe ol andean 1 
De Hertog si s-a calificat pentru 
finali, alături de Giorgio Ursi (Ita-* 
ba), Iugstrup (DaccîGarcal. și Ko
lar (Cehoslovacia).

După două probe (călărie si 
scrimă) la pentatlon modera con
duce mexicana! M:uue1 Terar ca 
2 045 puncta, in pri«« gală a tnr- 
neutei de box. la categoria mijlo
cie mică polonexnl KerTV Kulej 
l-a învins prin K.O. tehnic pe bul
garul Stoicev. In limitele categoriei 
pană, italianul Cotena a clstiqat la 
puncte meciu! ru mexicanul Jose 
Bernal.

Turneul de lupta libert avlr.4 
participant putini a-a încheiat 
după primele doui tururi. De notai 
o surpriză : la categoria mijloci* 
pe primul Ioc s-a clasat cubanul 
Lupe Quiala, Înaintea luptătoralul 
sovietic Toumenov Categoriile 
mici, respectiv muscă si cocos, aa 
revenit sportivilor maghiari O? eit 
și Varga.

hoslovacia, Japonia. R. D. Germa
nă. Iran. Polonia. România. Unga
ria. U.R.S S- li Bulgaria. reprezen
tanții României au ocupai două 
locuri trei prin lan Bariu (categ. 
57 bal sj Florian Ctorcili (categ. 
97 kg)' lată și clștigltorll Turneu
lui in ordinea categoriilor : Kirov 
(Bulgaria). Puik (R D-G-l, Bakin 
(URS-S), Ivanov (Bulgaria). Iv
lev (U.R.3S). Mironov (U.R.S.S), 
Petrov (Bulgaria], K o-c i n e v 
IURSH

Taneil illaple de fotbal

• In turneul international '• 
lupte clasice de ia lainbo’ 
ria) care a reunit sporii'- 4 • *"•»

• -•-♦j! Fxecutrv al F-I.F.A.
a anmtat of-.c'al că pentru turneul 
de MîLeJ d.n cadrul Jocurilor 
O’izîip'ca dlr Mexic «-an înscris 
M d» t*r_. Din continentul african 
s’-aw asantal parti-'.parea repre- 
z-nîsii1**’* « 15 tin ‘Jgeria. Ca
merun.. Et'.'-p** GKa.na Gir^cca, 
Gamb-a. k.ih.‘* Mali.
Mauritania Maroc. R-pubîica Ara
bă L'nitl. Sudan. Tunisia si Ugan
da.

Dfci Err?pa * a« Tnarri* 19 selec
ționate tsrintra’cire : -■•‘garia. Ce- 
he^tovacla. R 
*a Rnmân-.a. 
niînl Anglia, 
nta Ur.q-ne.

«ud-american va fi tb- 
prez*ntai la turneul o‘:tcp’? de e- 
ctT-’» Bol ■B'-r'.’*' Cb’Te, 
C*’ —.- ie- Fc *de: Paraguav.
F--r »• f-ț-7-:»’.

n«, rjîr.au vor partf-
dM renta fa - e a 13 tir «rin

- « v a i' •».-.!« Avanca Cen
trali «1 4a

ȚARA MEA 
IȘI IUBEȘTE BĂTRlNII

INFORMAȚII

D? Germană Pcln- 
UtSS P R G*r- 
Franta. Italia. Spa-

E bucuroasă Ioana Răducu, 
secretară U. T. C. la Școala 
generală de 8 ani, comuna 
Crevedia Mied, raionul Titu: 
împreună cu colegii ei din 
clasa a VIU-a a strlns in 
3 duminici aproape 600 kg 

ghindă.

BOMINIU,
LA MUNCĂ

PATRIOTICA

ACTUALITATEA
Marți a so«?t 'r Ca

pitali o e da
î’-t?. :5‘J «i -•-•'i-:'':! 
Mnnc’tnre** Vni* t>o- 
lor.* - cor.d^c-’ ra. 
T - ’FX fe-7"kf»wsk’.

rare*" al 
CC •.? P M UJ’ ad- 
JEiCS â! se":.-,
o: s CI
• ’ r r’-_
»ef «’ rr'r-'^e-
Pa-rii" -i-e W --v». 
tatu C r. •’ P C R va 
fa ca o v.TJti de ?^»4-ab 
de expenenil îa *.*:* 
no? »trl.

La sosire, pe 
portul Bănease.
qatia a fost intimpina- 
!ă de Andrei Cerveu- 
covici, 
pleant
P.CJU
ne*cu.

S CS * am«Hi «•
•*;? - -

Me Wraragv «
«aaeabri a1 amhstadiei

pr’-.en d - CS.C.A. si
MAX Mnai cui- 

artă.
EXCURSIE LA SFIRȘIT

flero- 
dele-

(Urmare dirt pag. TȚ 
fA întregii țări, a sporirii 
permanente a posibilităților 
statului socialist de a asigura 
populației un nivel de trai si 
un grad de civilizație tot mai 
Înalt" — sublinia secretarul ge
neral al C.C, al Partidului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu.

Peste pămîntul nostru, vatră 
a muncii și gindlrii creatoare, 
se arcuiește curcubeul izbln- 
zîlor. în teaca străzii, pașii ur
matelor de muncitori, trecfnd 
în zori spre uzina ce desfă
șoară In zare, cum spune poe
tul, mari steaguri de fum, Îm
perechează un clntec viu. răz
bătător spre toate culmile El 
se împletește cu șoapta glodului 
aruncat în brazdă de omul cîm- 
piei care poartă în trup lumina 
secerată din lan și mirosul pă
trunzător al zăpezilor, lune
cări de sanie, nechezat de cal 
și sunetul frunzei de plop.

Toamna de aur 
pleoapa, 
scîrțtie 
noapte, 
nori, nevăzute, ascunse, 
se vor stinge de tot, se vor

de^Mtfe-porfrfe rrtniorH.-trilrlnd- 
în iarnă, însă, bdtrfnii noștri 
vor duce amintirea unei foam- | 
ne bogate în flăcările căreia 
ramtne, nestinsă, flacăra recu
noștinței lor.

»
membru 
ri CC.

s> Nicolae 
adfuncti de

de sectî* la C C.

al 
lo
tri
•I

rwel w
Krvasaici <• 

>ei ri: C
;ț.

B"<-4rrsu. 
Le»r> C®R4-:.ev Gle-a. a 
nferM ** rrședrr’a va 
un sup*rr Ie cînataa 
ar^ssblslui englez

Au luat parte Po»- 
p'bu Mt -vet. .ȘF^.Je- 
«bzitele Comitekihrf de 
Siat pentru Calfeși 
Arii. Gcx**t^ Maco- 
v*«rs. e£țx9£f at «4» 
w!«trj^ri as-
Wraa tkza-ttott-.

la t»y mt-
far'•! •

t F IV 
p a* Wiftn 
t C R A-IS «f 2. 

1*4 ma.-tî 4*-
c expoziție 

zv.A Cp- între- 
d* ’*rt

p"X* v?« B*rd3p*<îe. 
rxpox.u* CJpr«nda ce
le mai recente tipuri 
de *e!erTz,oare. *p*’»*e 
de radio, «aphlicatoa- 
re li picupugui. stereo
fonic* r»jl;7"*e de tn-
^satrta

Noaptea, 
virilul de 
Fulgerele

îșf închide 
s-aude cum 
la

se hat în
miază-

Clnd
Foto: AGERPRESAutumnală In CrșmigZu

DE SĂPTĂMÎXÂ
Peste 4e fî«tÎ fm T1r-ri= ra- 

loanlal 14 Februarie df?r Cs^la’l 
a« pârtiei tut duvixlca tm~*« la 
• fnmaz'l exrvraie la Trișor1,t*. 
vechea cetate de acan a Țârii ăo- 
■laestl.

Elevii bumresleal aa fost aștep
tai! de coleqti lor de la Liceal ar. 
1 dia localllate, care «1-au asawia! 
rolul de gazdl. 51 daul legile oxpl- 
taPttțtt. |-aa Inttmpbiat ca fF’rt. 
le-au le torni 11 aa proșrrawi tatere- 
saaf. oferiad o-Ie priletal al raaoai- 
cl atit vevtigîfle trecatalwi cri jl 
haiaa acul a arasalai aocialOal.

Privaul popas. Herat, prale citi- a 
ani reufeear. la «ala de tesllrttlri. 
elevii aa asraltal ralde rwteu de 
bua veall. Deaure tivea tei -rarutel 
le-a variblt profesoral de hteri? al 
limalaL Apoi, aa vfrftet «l-De dk 
rlaul, laboratoarele, ferea ai <• 
sport ri hibiwrieca acea tei țeoii ca 
fruaioave tradriiL

Si au pcrxil-u pria crasa! care 
aaiutesle la tot parai de - --1
xtoriuiaafl dfa isteria irl.i L La 
wlul«t!rea Deate. fo«f loc de re- 
fafhi al aatilor. aa vizai aalalal 
rapatel W Hiba! Viteaza pl«tral 
aid dapi acid crea doasaltoralu! ;

ii ep*»< la Tmrmu CMadlri
0 la cnrt?i DobomuI. care M 
r*M-rie îw pr<weaL .Md jaxle 
■1 au roriteî vevwrf 4e
CIHqti. Griuer* Alexandro»'-». am 
finit fokHjTffti prmtu albmmmJ scu
ip. Itfaerertel a grevlrot vi vtrlte- 
rea blserirft ’fr’e* ridicați de Ma
tei Bwrarah. Mureul ora «stei al I 
■<tar locuri car» a win laic da tatu
ata ar asul ml.

Dar locuitorii Ttrvnvistel ■«■tiu 
w»w*.!e erantei mriatr-e 
tale toarte rai t teapa râul : etjla'ml 
R*tnM‘er rmmstrull Im Moderai a ri
al dmem fa*aa twwari torftor lîrpe- 
*hit*uî cetii Miri ti firi. Ia*l dm 
tf. pa-aM «ti lar-mrile '«toriro iri
tai-. au fost <-®a^»si ai la
t«rtța d* miflai arfrnJto. prim mol
ie rarilmra de lo-r-Kțe car» Marii 
*J"Rro»ta civilizației socialiQa.

T’nha. clud wi d*sulriii da~l 
• frwaoa*! ri petrecut! tMprewnl. 
•<■11 ru ■»ltv«Mle roi Ir» prirml- 
roa drr<rMt de f»v*na«JL etevtt 
b—-arefteaj «i-a» te vita t yard-te 
tș l« f-tni-ri vii] ta tu ir-o ncunia 
prim Capitali.

TELEVIZIUNE
MIERCURI IB OCTOMBRIE

IR-tB: Pentru cei miel; 
19 M: Telejurnal*) de amară : 
19 ; Cabinet medical T.V. ;
19.lt: Cronica discului : 1935 : 
Filmul serial : „C*** șerpilor**; 
2* ÎS : Rubrica : Șah : 2t.X5 :
Port* televiziunii ; 28,45 : O

M. V.

invitație pentru cei care n-au 
vizitat- Valea Izei ; 21.•• •
Film : ..Clipa cea mai frumoa
să" : 2215 : Telejurnalul de
noapte ; Buletinul meteorolo- 
rie.

...19 hectare pregătite 
pentru împădurit... 27 hec
tare întreținut arborete... 
19 000 kg ghindă strînsă...

Cifrele, înșirate telegra
fic pe o coală de hîrtie, 
exprimă doar o valoare sta
tistică, strict documentară. 
Nelegate insă de viață, de 
munca plin# de entuziasm 
care a dus la nașterea lor, 
cifrele își pierd semnifi
cația.

Am pornit, așadar, să 
colindăm pădurile. Unde
va, la marginea comunei 
Crevedia Mică din raionul 
Titu, se întind cîteva sute 
de hectare.

Prin luminișuri, pe po
teci acoperite cu covor de 
frunze neștede. grupuri de 
tineri, înarmați cu coșuri 
de nuiele, aduna ghinda.

— în cit timp umpli un 
coș cu ghtndd?

— în aproape 3 ore. 3 ore 
și jumdtate. Frunzele îți

Ifurd pririrea și nu nuzi 
descoperi atît de ușor 
. ghinda dedesubtul lor... 

( Acțiunea patriotici de 
1 îngrijire a pădurilor a cu- I 
prinx T»i35sle de tineri din 
inireaa< regiune. -Vumai în ! 

| Damele do ud duminici ale * 
’ I ni» octombrie, au parti- 
, cipat Ia această acțiune a- i 
’ proape 6 OG de tineri din ’ 
I regiunea București.

— Pădurea ne este dra- , 
0d. ea este legată de rid ța 
aoasrrd — ne spune utecis- 
îwl Ion Ranete din CrcTed;a 
Mici. Ne dăm seama de 

I i-n port anta aceste’ activei 
ji o jrprift-i-Tj rfin toatd 
-’■••na. în felnl acaste ne 
aducem <i no! contribuția 
pe mârn-a pnrrih;’::d,’-/o’ 
noastre. »a dezrolta-ea unui 
*er*or important al eeono- 
m-ei patriei noastre tocit-

I
Luîndu-și anffajamentul 

de a participa cu toții la 
strimtul ghindei ri la plan
tarea puietilor. el ev ti școlii 
generale de 8 ani din co
muna Crevedia Mici au 
strîns numai în 3 duminici 
99ste J OM kg de ghindă. 
Ckt fiecura oră alte coșuri 
pî-ne fac ca această cifră 
aă crească.

...Cifrele au prins riață. 
A?um nu mai sînt simple 
date așternute pe hîrtie. ci 
o oglindă vie care reflectă 
entuziasmul clocotitor al 
muncii pline de apînt pa
triotic al miilor de tineri.

P. SEVERIN
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TRIUMFUL LUI II Ol IN HOOD — 
rulează la Patria orele 8; 10j 
124&! U,30( 11,45; 10» 21,15.

CENU$A — ambele serii — 
rulează la Republica orele 9.30) 
13; 16,30; 20.

FANTOMAS SE D|SLĂNȚUIE — 
* rulează la Luceafărul orele

S.30; 11.45; 16,15; 18.30; 20.45- 
Festival orele 8,45; 11,15|
13,-10; 18| 18,30; 21." Feroviar 
orele 9; 11,30; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15. Modern orele St 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

STEAUA FĂRĂ NUME —
rulează la Excelsior orele 9,30] 
11,45) 14; 16J5; 18,30; ÎAMi 
Melodia orele 9; 11,15; 1330; 
16,30; 18,45; 21.

UMBRELE ST1ĂMOSILOB UITAT!
— rulează la Capitol orele 9; 
11,15» 13,30; 16; 18,30, 21.

SATUL PLUTITOR —
rulează la Lumina orele 9; 
11,15. 13,30; 15,45i 18,15;
20,45i

CELE PATRU ZÎLE ALB ORAȘU
LUI NEAPOLB —

rulează la Victoria orele 9; 12; 
15; 18; 21. Gloria orele 9; 12; 
13; 18; 21) Aurora orele 8,30| 
lit 13,30) 16; 18,30) 21.

PRIMA ZI DE LIBERTATE —
rulează Ia Central orale 9; 
11,15) 14; 16,15; 18,30; 20,45

fărA pașaport IN ȚARĂ 
STRĂINĂ —

rulează la Union orele 15,30 ; 
!8i 20,30.

DILIGENTA —
rulează la Doina orele 11,30) 
13,45; 16: 18,15; 20.45. Moșilor 
orele 15,30; 18; 20,30. Dacia
orele 8,45: 14,45 în continuare;
17; 19; 21,15.

T1NĂRUL CĂSĂTORIT — Prezin
tă ‘pisica — O noapte de vfi 

rulează la TIMPURI NOI orele 
9—2! In continuare.

NOTRE DAME DE PARIS —
rulează la Ciulești orele 10,30; 
15,30: 18; 20.30. Volga orele 9; 
12; 15; 18; 20 45

LUMINĂ DUPĂ JAH1ZELE —
rulează la Buzești orele 15,30; 
18; 20,30. Miorița orele 9;
11,151 13,30; 16: 18,15; 20.30,

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT
— rulează îa Crîngași orele 
15,30; 18: 20,30.

SUTANA SI BĂIETH —
rnlrazl la luceai orele 9,30;
11.30: 13.30: 18; 18.15; 20,30.

CÎINELE DIN BASKERVILLE -
rulează la Vitan orele 15.30; 
18; 2030.

I ALFABETUL FRICII —
rulează la Unirea orele 15,30; 
18; 20.30.

I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I

ZORBA GRECUL
rulează la Tomis orele 9; 11,45; 
14.45; 17.45: 20.45

AVENTURILE LUI WERNER HOLT 
— ambala «erii —

rulează la Flacăra orala 15,301
19. Flamura orele 9; 12: 16,15)
20. Drumul Sării orele 16;
19.30.

CLEOPATRA — ambele serii —
rulează la Arta orala 9i 12,30; 
18: 19.45

CASA NOASTRĂ —
rulează la Mnnea orela 18: 
18,15; 20,30.

DRAGOSTEA ÎNVINGE —
rulează la Popular orele 15,30; 
LB: 20,30.

FANTOMAS —
rulează la Cosmos orele 15,30; 
18.15; 20.30.

ȚARA PFRICTRn —
rulează la Viitorul orele 15,30; 
18. 20.30.

MORAKIBON —
rulează la Celentioa orele 
Î5.30-. 18 : 20.15

ALIA CA ZĂPADA §1 CF! ȘAPTE 
SALTIMBANCI —

rulesii la Ferentari orele
15.30. 18; 20 30

PARTIZANII TN CÎMPIB —• 
rulează ia Pacea orele 15,30; 
18: 20J0

NU StNT CO»AC1 M «jTWABĂ — 
rulează la Floreasra orele 9;
11.15; 13J0: 18; 18.30: 21 Ra- 
heva orele 15,30; 18> 20.30.

S888 M8 DE MARTORI —
rulează Ia Progresul orele
15,30; 18; 20,45.

YOYO —
rulează Ia Lira orale 15; 17,45;
20.30.

REPULSIE —
rulează la Cotrocenl orele 
15,15; 18; 20,45.

• CONTINUĂRI 1 !• CONTINUĂRI I |» CONTINUĂRI

Lipsuri de lung metraj 
in difuzarea filmelor 

la sate
nîcî la Balș nu se învredni
cește nimeni să soluționeze 
problema cabinei de proiecție, 
văd și ce nu vor : văd umbre 
de capete cu căciuli și cu pă
lării, turtindu-se ridicol prin
tre personajele de ne ecran șl 
se chinuiesc să citească pe 
spatele spectatorilor din fată 
cuvintele scrise cu literă albă 
ale explicațiilor etc. etc.

Acestea încă le mai pune el, 
operatorul la punct. D. Aca- 
trlnei e un băiat destoinic. Se 
străduiește și ordonează 
lucrurile cu toate că, atunci 
cînd dă norocul de se ivește 
cite o ocazie ca să pună pro
blema oficial, cît mai deschis 
și mai concret. în așa fel incit 
și el și spectatorii să se poată 
declara mulțumiți, i se repro
șează neînchipuit de rece și 
scurt : „ești numai parte teh
nică, nu și administrativă, ce 
te bagi ?’“

Am mers. împreună cu ope
ratorul, în căruță de la Bou

reni pe drum spre Hîrlău. am 
discutat în amănunt despre 
munca și eforturile lui. despre 
spectatori și despre sălile de 
cinematograf din satele co
munei. Sînt multe, încă foarte 
multe de pus la punct. „Oful 
cel mareM rămîne însă acesta : 
roate șl cai pentru „cosmo- 
nauți“. Altminteri...

Cine prinde cheile 
care aleargă prin 

mai multe buzunare I

Pe afișierul din Mircești ci
tim următorul anunț scris cu 
hîrtia răsucită și înmuiată în 
grabă în călimara cu cernea
lă sinilie :

„Cinima Mircești. In zilele 
de 24 și 25 septembri ruliază 
filimu „Neamu Soimăreștilo-r" 
(r scris la celălalt capăt de 
rînd al afișului) produs de 
Alexandru Sahia. Poftiți la 
film •*

Bine, să lăsăm Ia o parte fe
lul în care era scris afișul, 
deși tradiția culturală a Mir- 
ceștiului obliga la respectarea 
gramaticii și a bunului simt, 
deși în comuna Mircești își 
desfășoară munca mai mulți 
intelectuali, deși... și să „pof
tim la film". Unde ? Să zicem 
că am aflat cu ușurință. Cînd, 
la ce oră însă, cine ar fi putut 
să ne apună ? Poate că și la 
Mircești. ca și în alte sate ale 
raionului Pașcani, spectacolul 
începe cînd răsare luna, mai 

pe la orele 23. mai pe la mie
zul nopții - Altfel nici n-ar 
putea sta lucrurile pentru că 
așa se întîmplă în mod firesc 
acolo unde, vreme îndelun
gată. Ia căminul cultural NI
MENI este director. A fost o 
vreme profesorul D. Licurici, 
apoi, din considerente nelă
murite încă pînă acum, l-a în
locuit N. Lăzărescu. un alt ca
dru didactic de Ia Școala ge
nerală din Mircești, care a 
plecat și el în luna hii iunie 
și dus a fost.

— De problemele căminu
lui cultural, inclusiv cele ale 
cinematografului, ne relata 
tînSrul Alexandru Chelbea, 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la cooperativa agricolă din 
comună, se mai ocupă cînd și 
cînd omul de serviciu — Mi
hai Hîrja. EI e cu toate, cu bi
letele, cu aparatele și uneori 
și cu cheile care sînt obișnui
te să se ascundă în mai multe 
buzunare, anume parcă pen
tru a nu fi găsite atunci cînd 
vine vorba să-se deschidă să
lile căminului cultural. Film, 
n-a mai fost de la ,,Tudor‘ 
(Vladimirescu) încoace, adică 
dp la începutul lunii septem
brie. Și încă ceva : dacă apa
ratul de proiecție e nou, so
norul știe sa vorbească șapte 
Mmt?î în același timp, așa că, 
îndeosebi la filmele românești, 
te trezești imediat invitat să 
pricepi englezește. Cutia poli
glotă știe, bineînțeles, să și ta
că. Atunci să auzi aplauze, ur
lete, fluierături în sală și me

reu arhicunoscuta invocație 
rostită din străfundul plămî- 
nilnr „Sonorul! Sonorj". ’’ 
Sonorul însă, defect de foarte 
multă vreme, preferă să fie 
wfrieM ®e nume ca o vedetă 
de fotbal, bîrîie. zornăie, mor
măie cîteva cuvinte și tace. Se 
face învălmășeală în iaî.4. se 
face întuneric, ae face lumină, 
se strigă.» E necanceput de 
necivilizat dar poate că ața 
se vor auzi într-o seară <i 
strigătele spectatorilor de la 
Mircești pînă la secția raiona
lă de cineficare din Pascanî. 
O aă se audă ? Ce spuneți ?

„Stal*!*** ecranului 
din Oțelenl

N-o să credeți, dar la Oțe- 
leni, o altă comună a raionu
lui Pașcani, filnail rulează di
rect pe cer. printre ațele. Im
presia aceasta nu ți-o creează 
numai intensitatea cu care, 
închis în cutia lui metalică, 
sonorul glăsuiește de-ti vîjlie 
urechile, ci și zecile de țigări 
aprinse în timpul spectacolu
lui și imaginea care, nemaiîn- 
căpînd pe pînza foarte îngus
tă numită pe bună dreptate 
„ecran tip Oțelenl", anume 
parcă pentru a avea un nume 
în jalnica lui rivalitate cu 
ecranul panoramic și cu cine
mascopul. se strecoară prin 
crănăturile ușii tocmai pe pe
reții sălii de clasă din vecină
tatea celeîa destinate specta
colelor de cinema.

Imaginea de pe ecran are, 

«șadar, „profunzime". înge- 
ni«asă manifestare a neglijen- 
te’or. nimic de spus ’

Virginia Mihai, bibliotecara 
din Oțeleni, care se străduia 
să ne comunice impresiile ei 
de spectator, cit mai plastic, 
exaeera desigur, în unele pri
vințe. Realitatea însă n-o con
trazice prea mult. Că se mal 
mănîncă și semințe în timpul 
filmului, că se intervine în 
conversația eroilor de pe e- 
cran cu replici neinspirate și 
grosolane consemnăm doar în 
treacăt. Se mai întîmplă și 
prin alte părți.

N-ar fi rău. credem, ca di
rectorii de cămin cultural sî 
secretarii comitetelor U.T.C. 
pe comună să ne facă cunoș
tință mai mult cu fața nouă a 
spectatorului de cinema din 
mediul rural și să ne arate mai 
puțin, atunci cînd 11 se cere, 
dosarele în care sînt sublinia
te și scrise cu literă groasă 
acțiuni Dește acțiuni la rubri
ca munca cu filmul.

♦
Pe o ploaie furtunoasă de 

iunie. în vara aceasta, undeva 
în inima Apusenilor, un mi
ner tîrăr trecea muntele ve
nind dintr-un sat mai înde- 
oărtat pentru a vedea un film 
la Bucium _ Izbita (raionul 
C’mreni). Se întunecase de-a 
binelea și-i urmăream silueta 
și mugurul alb al luminii 
crescut aoroane miraculos și 
de nestins din tăria priete
nească a lămpii lui de carbid. 
Imasinea aceea o tin bine 
minte și mai ales, mi-au ră
mas întipărite in memorie 
ochii si eura tînăruluî care, la 
întrebarea und° tp duci, mi-a 
răspuns liniștit sî hofărit : „Ia 
film, la Izbita, vreau să văd 
un film; la noi o să vină abia 

peste cîteva zile șî nu-mi mal 
pot stăpînî nerăbdarea".

Setea de cultură, dragostea 
pentru cea de a șaptea artă, 
exprimate sub vijelia aceea 
văratecă, nu sînt dorințe, ori 
sentimente caracteristice nu
mai tineretului, și totuși Iul 
mai întîi. Raidul întreprins 
prin cele cîteva sate ale raio
nului Hîrlău și Pașcani, te 
umple însă cu ceva care us
tură. cu ceva care te înțeapă 
în omenie și sensibilitate, cu 
ceva care ar fi trebuit să se 
pornească. în întregime, mult 
mai acid și ascuțit din 
condei. Sperăm că in urma 
celor date pe fată, secțiile ra
ionale de cineficare vizate și 
organele în drept vor traduce 
în fapte ceea ce. mi mal înca
pe discuție, știu foarte bine șl 
de atîta vreme că au de făcut 
că vor înlătura aceste lipsuri 
de... lung metraj.

Cînd se nominalizează 

produsele ?
naiului ar presupune pentru 
buna desfășurare a procesului 
de producție, o operativitate 
mai eficientă in nominaliza
rea produselor și elaborarea 
documentației.

Cu toate acestea, chiar în 
cadrul planului pe 1967 se 
ivesc o serie de dificultăți 
mai mult sau mai puțin obiec
tive, atît la beneficiari cît șl 
la proiectanțl, care întîrzîe a

coperirea planului de fabrica
ție cu produse. Această situa
ție creează greutăți în respec
tarea termenelor de livrare ri 
dare în funcțiune a unor obi- 
ective industriale. Așa se ex
plică faptul că mulți benefi
ciari, la ora actuală, nu au 
reușit să comande utilajele ce 
le sînt necesare pe 1967, fiind
că le lipsește documentația 
tehnică, sau n-au asigurată fi
nanțarea. în asemenea condi
ții întreaga activitate de 
programare fi organizare su
perioară a fabricației este 
îngreunată, desfdsurindu-se în 
condiții nesatisfăcătoare, cu 
stagnări și asalturi inadmisi
bile.

Ca un alt fenomen negativ 
Ce decurge din cele de mai 
rus. semnalăm pretențiile be
neficiarilor de a li se livra, 
de exemplu, produsele în tri- 
meetrul I fără să țină seama 
de întârzierea cu care s-au 
clarificat problemele de docu
mentație și contractele cît și 
de termenele de depunere a 
specificațiilor de materiale- De 
aici se nasc apoi o serie în
treagă de litigii care pun in
tr-o postură nefavorabilă re
lațiile de bună colaborare din
tre noi fi beneficiari.

în circumstanțele arătate 
mai sus, uzina noastră se gă
sește in postura de a consem
na la data de 18 octombrie si
tuația nesatisfăcătoare a volu
mului de contractări pe anul 
1967, volum ce se înscrie in
tr-un procentaj de numai 20 
la sută față de sarcina anuali 
de plan.

Printre marii beneficiari 
care ar trebui să impulsioneze 
unitățile tutelate în vederea 
contractărilor menționăm în 
primul rînd Ministerul Indus
triei Chimice, (Direcția livrări 
complexe), Ministerul Indus
triei Metalurgice (avînd în 
subordine Combinatul side
rurgic Galați, Combinatul si
derurgie Hunedoara. Uzina 
„Victoria“-Călan, „Industria 
Sirmei"-Cîmpla Turzii), Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor ți Consiliul Superior al 
Agriculturii. Primele 3 minis
tere au rămas mult in urmă 
cu comenzile pentru utilaje 
complexe nestandardizate deși 
dețin repartiții pentru aceste 
utilaje. Consiliul Superior al 
Agriculturii nu a comandat 
lanțurile pentru utilajele a- 
gricole cu toate că acestea nu 
au nevoie de documentație în 
aceeași situație precară ne 
găsim ți cu piesele de schimb 
pentru toate departamentele. 
Deși a existat din partea uzi
nei o avizare prealabilă cu 
luni în urmă comenzile de la 
unitățile beneficiare întîrzie 
neiuxtificat.

în concluzie, pentru a asi
gura din timp nominalizarea 
producției se impune o cola
borare mat strînsă între be
neficiari, furnizori șl proiec
tanțl, bazată pe operativitate 
și simțul răspunderii, tn dez
voltarea problemelor ce inte
resează în egală măsură pe 
furnizori și beneficiari în 
vederea realizării ?i depășirii 
sarcinilor ce ne revin fiecă
ruia prin planul de stat.

I
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• Cînd 41 mandate pierdute echivalează

„Revolta sudului'*

barometrul...

Sesiunea O. N. U

americane asupra 
R.D. Vietnam

Incertitudinile electorale planează asupra Washingto
nului. Pronosticurile experților afirmă că democrații vor 
înregistra un regres. Republicanii, în schimb, nu îndrăz
nesc să depășească limitele unui optimism moderat. 
După experiența Goldwater, partidul lor a trecut prin- 
tr-o criză ale cărei urmări continuă să se resimtă.

in țedința de luni 
dapă-amiaxă * Adunării 
Generale a O.N.U. au 
continuat dezbaterile de 
politică generală prin cu
vin țări Ie rostite de re
prezentanții Republi
cii Malgațe, Yemenului, 
Republicii Democrate 
Congo ți Insulelor Mal- 
dive.

Louis Rakotomalala, re
prezentantul permanent la 
O.N.U. al Republicii Malgașe, 
a acordat o atenție deosebită 
situației țărilor în curs de dez
voltare. El și-a exprimat pă
rerea că organizarea eficientă 
a pieței materiilor prime ar 
constitui o soluție în rezol
varea problemelor acestor țări 
și s-a pronunțat pentru 
crearea unul sistem interna
țional de compensație care ar 
trebui să funcționeze în cazul 
scăderii prețurilor la mate
riile prime.

Cuvînterea rostită de mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Yemen, 
Mohammed Salam, a fost con
sacrată In bună parte situa
ției din sudul Peninsulei Ara
bice. Mohammed Salam a re
proșat guvernului britanic 
faptul că deși s-a declarat de 
acord cu rezoluțiile adoptate 
de Adunarea Generală în pri
vința Adenului și protectora
telor din Arabia de sud, nu a 
acționat în vederea transpu
nerii lor in viață. Ministrul de 
externe yemenit a cerut în
cetarea bombardamentelor a- 
mericane împotriva R.D. Viet
nam și retragerea trupelor 
străine din Vietnamul de sud, 
ca poporul vietnamez să-și 
poată hotărî singur soarta.

In cadrul ședinței de luni 
după-amlază a luat cuvtntul 
și Justin Bomboko, ministrul 
de externe al Republicii De
mocrate Congo. Referindu-se 
la situația internă din Congo 
el a exprimat dorința țării 
sale de a se elibera de sub 
dominația economică străină. 
Pe de altă parte el a criticat 
Portugalia, care permite fo
losirea de către mercenari 
străin; a teritoriului Angolei 
ca bază de operațiuni ta va- 
derea unei intervenții în tre
burile interne ale Congoului. 
Ministrul de externe congolez 
s-a pronunțat apoi pentru 
transformarea Africii Intr-o 
zonă liberă de arme nucleara.

De- Kf

Agenția V.N.A. anunță că 
în zilele de 15 și 16 octombrie 
avioane militare americane, 
cu baza pe navele port-avion 
aîe flotei a 7-a. in Vietnamul 
de sud și Tailanda, au pătruns 
din nou în spațiul aerian al 
R.D. Vietnam. Ele au bom
bardat și mitraliat mai multe 
regiuni populate și obiective 
economice dintr-o serie de 
provincii nord - vietnameze, 
precum și localități aflate In 
partea de nord a 
lltarizate.

Tntr-un mesaj 
adresat Comisiei 
naîe de supraveghere și con
trol în Vietnam, misiunea de 
legătură > înaltului comanda
ment al Armatei Populare 
Vietnameze califică aceste ac
țiuni drept o violare a acordu
rilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam și a 
statutului zonei demilitarizate 
și cere ca guvernul S.U-A. să 
pună capăt tuturor raidurilor 

actelor de război îndreptate 
xnpotriva R. D. Vietnam.

• ÎN URMA victoriilor pe 
rare aniUțlle Frontului Na- 
țieaal de Eliberare le-aa obți- 
■ ■t continua împotriva trupe- 
lar americane-saigeaeze, noi 
I orali ti ti sad-vietnameze na 
fM eRbente și scoase de sub 
raatraial administrației salgo- 
aere Dapă cam transmite »• 
gratia VJÎ.JL, in partea cen
trală a praviaciel Nam Bo sa 
feat eliberate Intre lunile ia
nuarie și iunie IM* peste N 
■te sate, rwprinxind ■ populație 
de sprrrtmativ 1W1W de per-

Către allrșltul lunii, aproape 
simultan, la Bruxelles și la Li
sabona se vor întruni Consilii
le ministeriale ale celor două 
organismele economice vest-eu- 
ropene : Piața comună ți, res
pectiv, Asociația europeană a 
liberului schimb. Ordinea de 
zi, atti la o reuniune ctt ai la 
cealaltă, se pare ci n-a fost 
încă definitivată (se știe că se
siunea Consiliului Ministerial 
al C.E.E- trebuia aă aiU îoc la 
zilele de 10 șl 11 octombrie, 
dar a foit aninată pentru 28— 
21 ale lunii tocmai „din lipsa 
unor probleme concrete care să 
Ha luate ta dezbatere*)- Ca 
toate acestea. « stabilit că atit 
„cal șase* cft ți „cel șapte" 
vor aborda problema „integră
rii" veit-eurcpeaa sL în acest 
context, mal alea relațiile din
tre cale două hiocari și ■alt 
discutatele perspective ala con
topirii lor.

Ce indică barometrul ea pri
vire la subiectul contopirii — 
în cela două tabere 1 Partenerii 
din C.E.E., dapă earn este cu
noscut, n-au privit niciodată 
cu prea multă tragere da tei- 
mi curtea pa care le-o licean 
„aelslștfl" (a rămas celebră 
respingerea, cu aproape patra 
ani ta armă, a teatati-ret de 
aderare a Marii Britaaill. Ta- 
luși, cel șasa an acceptat în 
principiu, să discute probleme
le apropierii de A.E.LS. Numai 
că asemenea di scatii aa a-aa 
putut iniția datorită enoecalel 
crize din C.E-E. Avtnd «I asUzl 
de rexolvat numeroasa proble
me Interne, partenerii din Piața 
comună pun pa aj doilea plan 
relațiile între comunități. De 
aceea la reuniunea de la Bru
xelles nu se așteaptă mal asalt 
declt simple declarații de prin
cipii.

In i 
Ins* mai complexă, 
nlsm, care s-a vrut 
început provizoria, 
cameră a 
după cum 
MES, cel 
tort

.Inal A.E.L.S. iltaițu este 
Acest orps- 
chlar „ Is 
ca o aotl- 

■ solerit. 
silrul TI-

C.E.E.. 
acria

puțin două Jovl- 
1-au zdrHBcinit 
suprataxa brlta- 

crixa lirei aterlfaie. 
Anglia, recunoicati 

lider al A.E.LS.. și-a 
„deichizitor 

Partenerii el au 
pe cont propriu

caro 
profund 
nică țl 
Treptat, 
Inițial ca 
pierdut rolul de 
de drumuri**, 
luat așadar 
chestiunea aderării Ia Piața co
muna țl tn scurt timp flecare 
Ișî avea, fu această privință, 
punctul aăn de vedere.

Astfel, Danemarca se pro
nunță, lărl rezerve, pentru 
aderarea țărilor din A.E.L.S. — 
fl ta primul rfnd a țărilor nor
dice — la C.E.E. Eforurile da
nele tn acest sens — ii v o rite 
din necesități de export, mai 
ales de produse agricole — 
sînt bine cunoscute. Ele an 
găsit sprijin — deși moderat 
— la suedezi; nu însă li la 
norvegieni care, datorită strln- 
selor legături cu Marea Brita
nic, mal sînt încă part Ir a nil 
variantei aderării la C.E.E. 
dwpl Anglia. Alti trei parte
neri — Austria, Elveția si Por
tugalia — nu au făcut în ulti
mul timp noi precizări, asa că 
poziția lor va 11 cunoicută co 
prilejul reuniunii de la Lisa
bona. Sa apreciază ci nordicii 
ar putea ridica problema for
mării unei grupări economice 
separate, dat fiind nivelul «că
zut al schimburilor ca ceilalți 
parteneri din A.E.L.S.

Așadar, tn nictana din tabe
re nu domnește optimismul m 
privire la 
ropeană. 
apreciază 
ari sînt 
cele din unii trecu ți. 
ldeea supranationalitătii, 
■ti la baza proiectului „pie
ței «mica*1, a cunoscut o rapidă 
țl continuă discreditare.

„Integrarea11 veit-en- 
Mal ■uit chiar, ae 

ci împotrivirile <te 
■al puternice dacii 

latmclt 
cam

ION D. GOIA

Conflict intre Guyana

D V»-

După cum retateaxă agen
ția Prensa Latina, cerciinta 
politice din Georgetown: sub
liniază că Guyana va pute* 
ridica această problemă ta 
O.N.U. In cursul acestei Mp- 
tămîni. Fastul prim-rrrnistru. 
Cheddi Jagan. liderul opoc- 
ției. a declara: in cadrX unei 
conferințe de preoă el <*-• 
vemul Venezaeiej trebuie coc- 
damnat pentru ocuparea Re
gata * unei părți a tentor?Xul

» W Gavaetavra

In acrntinul „Intermediar** 
(intre două bătălii prezidenți
ale), „legea uzurii** — pretind 
specialiștii in materie de ale
geri americane — este defa
vorabilă totdeauna (sau a- 
proape totdeauna) partidului 
care deține Casa Albă. In is
toria contemporană doar Ken
nedy a furnizat a excepție. 
Președintele Johnson este con
știent de riscurile pe care le 
presupune actual* întîlnire cu 
urnele. Politician experimen
tat, președintele declară că 
dacă partidul său nu va pier
de mai mult de 41 masate în 
Congres va considera juta 
drept „o victorie demoorată**. 
Poate părea stranie a aseme
ne* afirmație dar ea își are 
sursa în realități ee nu pot fi 
ignorate. JOURNAL DE 
GENEVE scria că „americanii 
sînt neliniștiți, nemulțumiți și 
chiar furioși**. Cauza : „Răz
boiul din Vietnam. împreună 
eu repercusiunile asupra cos
tului vieții ți perspectivele sale 
nesigure neliniștesc opinia pu
blici1*.

Apropiatul scrutin eu toate 
eă nn pune in joc funcția su
premă reprezintă o prefață la 
înfruntarea din 1968 pentru 
Casa Albă. Deocamdată ur
mează a fi reînnoite mandatele 
din Camera Reprezentanților 
ți cele ale unor senatori și gu
vernatori. Deși In asemenea 
împrejurări factorii locali Joa
că un anumit rol, campania e- 
lectorală nu se consumă sub 
semnul problemelor periferice. 
Candidați! consacră o bună 
parte din manifestările lor o- 
ratorice problemelor Washing
tonului ți eu deosebire celor 
două „capete de afișu: inte
grarea rasială ți răxboiul viet- 
namex. Printre promisiunile 
privind bunăstarea alegători
lor, indispensabile în aseme
nea Împrejurări, pot fi auzita 
lungi expuneri pe teme cum 
ar fl prezența militară ameri
cană peste hotarele S.U.A. sau 
astronomicele cheltuieli buge
tare. Specificul local s-a re
tro* modest pe locul doi.

Democrații vin In fața ur
nelor cu povara unei politiei 
care nu s-a distins prin rea- 
tam Republicanii nu par. to- 
tmți. In măsură aă valorifice 
diftemltiUDe advers ara lai.
-Grand OU Party" ae «bata 
te căutarea urnei formule care 
sd-l readucă voturile alegăto
rilor. E*ecul Ini Goldwater nu 
a produs clarificările aștep
tate. Partidul nu a părăsit de- 
ErvtiT ■< net polițiile unui eun- 
• emimrism rigid ți cunoaște 
înfruntarea nul multor ten
dințe- cea -moderată" încercînd 
că eițtige teren exploatînd ne
fericita experiență Goldwater. 
Problema eaeoțială pentru re-

publkani este descoperirea n- 
nei personalități de suprafață 
națională care să relanseze 
partidul In viața politică. Spe
ranțele se îndreptau Ia un mo
ment dat către John Lindsay, 
înfățișat ca un Kennedy re
publican. Tînăr, dinamic, pur
tător al unor convingeri con
siderate liberale, Lindsay pă
rea capabil să scoată „Grand 
Old Party** din prelungitul 
impas. Dar speranțele au înce
put să se împrăștie. Devenind 
primar al New Yorkului, 
Lindsay a pornit pe un drum 
care cu greu îl poate duce la 
Casa Albă. Cel mai mare oraș 
al S.U.A. ridică probleme a- 
proape imposibil de soluționat 
și primarul său nu poate con
ta pe succese spectaculoase 
care să-i ridice brusc acțiu
nile la bursa politică. Există

democraților din and de par- 
tea candidatului prezidențial 
republican Ia alegerile din 
1968". Dar daci republicanii 
vor desemna un candidat con
siderat în sud prea „liberal", 
atunci pare probabil s& asis
tăm la nașterea unui nou par
tid politic avtnd in frunte pe 
George Wallace, guvernatorul 
statului Alabama. Guvernato
rii din sud au discutat, In sep
tembrie, această posibilitate. 
Wallace pretinde că Iși va 
baza campania „pe rezistența 
tați de ceea ce consideră că 
este o încălcare continuă de 
către puterea federală a drep
turilor statelor". Drepturile pe 
care le apără Wallace sînt eele 
ale rasismului înverșunat...

Mișcarea sudiștilor ar putea 
avea repercusiuni in interio
rul partidului republican, mă
rind șansele prietenilor lui 
Goldwater. U. S. NEW AND 
WORLD REPORT scrie că 
„reacția multor guvernatori 
din sud dovedește că guverna
torul din Alabama se va bucu
ra de o mare atracție In statele

eu o victorie • „Grand Old Party'* 

caută un lider •

»l . 
lider al partidului (deci 
opozant al lui Johnson in ale
gerile din 1988): George Rom
ney, Charles Percy, Ronald 
Reagan (acest fost actor este 
„revelația" republicană a a- 
nului — nota LE MONDE DI- 
PLO”ATIQUE). Richard Ni
xon te oricind dispus să-și 
ofere serviciile. A miza pe 
Nlxon înseamnă a Juca o car
te fără șanse, idee care nu 
suride conducătorilor repu
blicani sătul de insuccese.

Momentul electoral din 1968 
presupune un mare semn de 
Întrebare care inspiră neli
niște la Casa Albă : compor
tarea ■ ■doini. „In statele dia 
•ud ■ -■ descoperit eă se pnne 
la cale o revoltă politiei" — 
informa U. S. NEW AND 
WORLD REPORT. „Revolta" 
este determinată de încercă
rile oficiale de a impune une
le măsuri limitate de integrare 
rasială. Măsurile acestea sînt 
calificate ca fiind „prea rapi
de", deși contrariul a fost de 
mult demonstrat.

Nemulțumirea rasiștilor, po
trivit revistei, „ar pntea să se 
transforme intr-o trecere a

situate mai jos de Mason — 
Dixo Line". Dar pe scară na
țională, o eventuală candida
tură 8 iul Wallace nu are'' 
perspective. Obiectivul măr
turisit al sudiștilor este doar 
de a împiedica pe ceilalți can
didați să obțină majoritatea 
voturilor și de a aduce alege
rea președintelui in Congres 
(de două ori in istoria S.U.A. 
Congresul s-a pronunțat In 
privința deținătorului Casei 
Albe: in 1800 și 1824). Deci, 
avem impresia oi sudiștii în
cearcă un fel de șantaj poli
tic pentru a obține renunța
rea Washingtonului la orice 
măsuri de integrare rasială și 
pentru a imprima cursei pre
zidențiale caracteristicile unei 
supralicitări a tendințelor ul
tra conservatoare.

Doi ani au mal rămas plnă 
la bătălia electorală pentru 
Casa Albă. Plnă atunci com
binațiile de culise iți vor dez
lega tainele. Dar privirile se 
îndreaptă, deocamdată, cu în
grijorarea pe care o seamănă 
nesiguranța, către scrutinul 
care bate la ușă...

Pregătiri pentru reuniunea

O. V. A.

eărllar ie elîbc
țiaaoH fia Afrtra. ce M 
ti imtrvmi U 21 octom
brie ta Aăfii AMo. ▼* 
Io* 1b dnbolero, priotrw 
altele, problems Mo- 
peBdemței otriwri cm- 
lasii fraoeooc Ao Afri
ca. 9 «molia friarfri

La sediul comitetului, de ta 
Dar Es Salaam, s-o 
oficial că la 21 octambr^ va 
fi elaborat un raport titre 
Consiliul ministerial pentru * 
pregăti Conferința la trei 
înalt a O.UJL, de 1a 3 =.**.*»• 
brie.

Agențiile de presă atră^eJ 
atenția Iun’ asupra unei de
clarații făcute de președinte t 
sudanez. Ismail al-Azh*r_ in 
care sublinia că problem* rbo- 
desiană va C una dintre ce’.e 
mai importante puncte de pe 
agenda Conferinței Ia nivel 
înalt a O U-A de ta 3 noiem
brie. El 3i-a exprimat »pe- 
ranța că toți țefu de rate 
africane ce vor fi prezenti vor 
colabore tn vederea în ta

în R.P. Polonă

BIRMANI* t-* RETRM
RIR ZORA LIREI 1TERUIE

KKNGOON 18 (Agerprw). 
— Guvernul Birmaniei a h>- 
târît luni si se retragi din 
zona lirei sterline, pentru 
a-ți axifura o mai mare li
bertate de acțiune în materie 
de economie, s-a anunțat 
Rangoon.

Știrea a fost confirmată de 
un comunicat al Ministerului 
Finanțelor din Marea Brita- 
nie, în care se spur.ea că a- 
ceastă hotărîre a guvernului 
birmanez a intervenit la 
urm* unor convorbiri bilate
rale în cursul cărora repre
zentanții britanici 
părții birmaneze atenția 
apartenența la 
sterline comportă unele obli- 
gații**.

au atras 
că 

zona lirei

Prerența guecesivă a doi miniștri englezi la Bonn — 
Jantet Ca"ag-.an_ ministrul finanțelor și George Thom- 
m. cancelar a! Ducatului de Lancaster și ministru în
sărcinat cu problemele europene și atlantice — a consti
tuit preludiul pentru apropiata înfruntare amencano- 
anglo-vestgermană. in legătură cu întreținerea trupelor 
americane șt engleze drzlocate pe teritoriul R. F. Ger
mane.

La 78 octombrie la mul 
tratativelor vor lua lac John 
MeClay. fsat iaalt comisar a- 
mericaa ta Germania. Geor
ge Thssaisi și Karl Carstens, 
secretar <e sut Ia Ministerul 
Afacarllm Externe vaat-ger- 
maa. Sesiilsd tocmai transfer- 
marea problemei acestor chel
tuirii intr-o ceartă perpetuă 
mtre aliapi atlantici, președin
tele Jahuisti a propus trata
tive pentru ..reevaluarea" e- 
fectivelar militare din Euro
pa aecideutaU și „repartiza
rea echitabilă" a poverii le
gate de intrețlnerea trupelor 
aaglo-amerieane din R. F. 
Germană.

Este neindoielaie eă disputa 
In legături eu „repartizarea e- 
chitabiH" reflectă degradarea 
relațiilor dintre partenerii a- 
t lanț iei. deoarece fiecare pnne. 
Ia ora actuală pe prim plan 
preocupările financiare pro
prii. Situația se prezintă in

felul urmă tor : pe teritoriul 
R- F. Germane se află 900 000 
de militari atlantici, dintre

acestei prublenae. tn timpul 
recentei Tivite a ini Erhard 
in 8.V„A„ săpCămlnalul Ina- 
donez ECONOMIST seria : 
„Americanii an amenințat că 
iși vor rednee forțele din Eu
ropa. dacă R. F. Germană 
nu-și va îndeplini obligația 
de a acoperi comenzile de 
armament de t miliarde de 
dolari In America In perioada 
care se Încheie In Iunie IN" 
și dacă nu va onora comenzi

care 450 000 aparțin Bundes- 
wehrului, 250 000 sînt ai 
S.U.A., 63 000 ai Angliei, Iar
reitul alcătuiesc unități bel
giene, olandeze și canadiene, 
(trupele franceze au fost retra
se de sub comanda N.A.T.O. 
de la 1 iulie 1966). Dacă bu
getul vest-german are înscri
se cheltuieli pentru dotarea 
Bundeswehrului, în schimb în 
legătură cu cheltuielile de în
treținere a trupelor anglo-a- 
mericane fiecare caută să le 
arunce pe spinarea celuilalt.

Referlndu-se la abordarea

Zilele trecute Charlie Chaplin a suferit o fractură în timp 
ce se afla la studioul din Pinewood, Londra, unde filmează 
Împreună cu Sophia Loren „Contesa din Hong-Kong". Cele
brul actor pare să-și păstreze huna dispoziție In ciuda per
spectivei ca piciorul să-i rămână imobilizat în următoarele 
două luni. El a declarat că „în ghips sau fără ghips” va 
continua turnarea acestui film la care semnează scenariul 

și regia

rara trebuie să le facă față 
Statele Unite, ea urmare a 
războiului din Vietnam (s-a 
anunțat eă președintele John
son va cere credite suplimen
tare de 15 miliarde de dolari 
pentru bugetul militar pe 
exercițiul financiar în curs) 
|i perpetuarea presiunilor a- 
supra lirei sterline fac inevi
tabilă e ciocnire cu reprezen
tanții vest-germani. Iar la rin- 
dul lor, reprezentanții gu-

E L U D I I
ți mal mari în viitor. Vest- 
germanii au precizat Insă ei 
după 1967 îți vor reduce a- 
ceste cheltuieli la jumătate 
ți iți asumă riscul unei re
duceri a trupelor americane**.

După ce în enrsul dezbate
rilor din Bundestag a-a întă
rit impresia că vizita Iul Er
hard în S.U.A. a constituit an 
eșec, este greu de presupus eă 
tratativele tripartite ameri- 
cano-anglo.vest-germane vor 
izbuti să ne teze a» că asperi
tățile.

Dificultățile financiare ei-

Ternului 
ignora disensiunile din rindu- 
rile partidului de guvernămînt 
și. in genera), frământările 
din viața politică. Ecourile ne
gative ale vizitei cancelarului 
Erhard !a Washington vor in
fluența. firește, poziția Bon
nului la apropiatele negocieri.

Faptul eă la tratativele bila
terale anglo-vest-germane nu 
s-a realizat o înțelegere di
minuează dinainte șansele 
tratativelor tripartite. De alt
fel, de pe acum s-a căutat • 
formulă pentru evitarea recu-

vest-grrman nu pot

noațterii eșecului ți anume, 
s-a anunțat eă în cadrul tra
tativelor, se urmărește doar 
pregătirea unui......... studiu1',
care să ia în considerare e- 
ventuala retragere a unei 
părți a efectivelor americane 
ți engleze din R. F. Germană, 
în decursul a patru sau cinci 
ani. Agenția FRANCE PRES- 
SE relata marți că diplomația 
americană a întreprins demer
suri la Londra pentru ca An
glia să nu adopte o hotărîre 
unilaterală, înaintea deschi
derii tratativelor tripartite. A- 
cest demers indică dorința de 
a salva măcar „fața** tratati
velor.

Inițiativa președintelui 
Johnson pentru organizarea 
tratativelor tripartite urmă
rea să aplaneze o sursă de ne
liniște în relațiile dintre parte
nerii atlantici și prin aceasta 
să demonstreze viabilitatea a 
ceea ce a mai rămas din ali
anță. Dar chiar înainte ca tra
tativele tripartite să înceapă, 
ae dovedește că problema 
cheltuielilor pentru întreține
rea trupelor americane din 
R. F. Germană pune față în 
față interese ireconciliabile.

Z. FLOREA
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• LA 17 OCTOMBRIE la Var
șovia au luat sfîrșit tratativele 
dintre reprezentanții guvernului 
polonez în frunte cu Piotr Jarosie
wicz, membru supleant al Biroului 
Politic, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
șl delegația guvernamentală eco
nomică a R. D. Vietnam In frunte 
cu Le Thanh Nghi, membra al 
Biroului Politic al C.C. al Paitidn- 
Iui celor ce Muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam.

• REGINA Juliana a Olandei a 
început consultările cu liderii prin
cipalelor partide politice în vede
rea soluționării crixei guvernamen
tale. Consultările n-au dus încă la 
nici un rezultat, nici o persoană 
n-* fost desemnată aS «e ocupe cu 
formarea noului guvern. In cercu
rile politice din Haga se contu
rează părerea că formarea unei noi 
coaliții guvernamentale vi fi mai 
dificilă de data aceasta.

• OSCAR MULELENU, minis- 
tiu! copgolez pentru problemele 
sociale, a demisionat luni după-a- 
miază din postul său, la cererea 
generalului Mobutu, transmite a- 
genția France Presse, citfod surse 
bine Informate din Kinshasa. Lui 
Mulelenu i a-a cerut să renunțe le 
portofoliul afacerilor sociale In ur
ma arestării șefului său de cabi
net, Katîeng, acuzat de a fi cola
borat cu jandarmii katanghezi, au
torii rebeliunii de la Kisangani. 
După prezentarea demisiei, rela
tează agenția citată, Mulelenu a 
exprimat generalului Mobutu „do
rința de a reveni fn rindurile par
lamentarilor pentru a reprezenta 
fosta provincie Lualaba.'

• ÎN LOCALITATEA Jammu, 
din statul Cașmir, au avut loc la 
cursul zilei de luni incidente Intre 
studenții demonstranți ai politie. 
Demonstrație de la Jammu a fo«t 
organizată In semn de solidaritate 
cu acțiunile greviste din alte loca
lități. Trei studenti au fost ucu:, 
iar 28 răniți. După cum relevă •- 
genfia France P^esse, aceste ac
țiuni fac parte dintr-o serie de ac
țiuni greviste ce se desfășoară ’« 
ultfmele săptămini în statele : v 
nordul Indiei, ca urmare a nexul- 
tumirilor fată de politica econo^- 
că a guvernului.
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