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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

s-au scurs multe zile de
- • agenda noului an școlar,

dar catalogul clasei a X-a B 
/Liceul nr. 30 din Capitală) în
registrează deja, In dreptul nu
melui DAVID MARIANA, mul
te note bune șl foarte bune. 
Este, de altfel, reflectarea a 
ceea ce o caracterizează : hăr
nicie, perseverență, pasiune 
pentru însușirea cunoștințelor

Foto: O. PLEC AN

CENTRALE ELECTRICE
IN COMPLEXUL
HIDROENERGETIC
AL ARGEȘULUI

4

Construcția hidrocen
tralei „Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej“ de pe Argeș 
se apropie de sfîrșit. Dar 
lucrările de valorificare 
cît mai completă a e- 
nergiei apelor de munte, 
continuă. Constructorii 
execută alte centrale e- 
lectrice din complexul 
hidroenergetic a! Arge
șului. Patru dintre ele, 
cu o capacitate de 15 
MW fiecare, se află în 
plină construcție. La 
prima unitate, de la O- 
iești, se lucrează la heto- 
narea barajului și Ia 
centrala electrică.

BISMUT 
METALIC
Uzina chimico-meta- 

lurgică „1 Mai" din 
Baia Mare este prima 
unitate industrială din 
țară care produce bis- 
mutul 
primă 
unor 
tice.

El are o puritate 
99,96 la sută, adică 
bună decît a celui 
pe piața mondială.

metalic, materie 
pentru fabricarea 
săruri farmaceu-

de
mat 

de
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în calendar a fost întoarsă 
șl fila ce consemna cea de-a 
douăzecea zi a lunii octombrie. 
Ultima din perioada indicată 
de specialiști ca optimă pen
tru însămînțatul culturilor de 
toamnă. în regiunea Cluj, 
însă, situația executării aces
tei lucrări este corespunză
toare abia celei de-a opta sau 
a noua zi a campaniei (!) Și, 
nici prea multă grabă nu se 
manifestă. Mărturie pentru a- 
firmație sînt cele 45 de pro
cente ce înseamnă suprafața 
de teren însămînțată pînă 
acum, realizarea numai Ia ju
mătate (pe alocuri pînă la 
două treimi) a vitezei zilnice 
stabilite inițial.

Am străbătut o parte din 
raioanele regiunii. De la Cluj 
și pînă la Aiud, nici măcar un 
tractor n-am văzut la pregăti
rea terenului sau la însămîn- 
țat. Și am trecut doar prin 
multe comune, prin Feleacu, 
Vîlcele, Tureni, Mihai Viteazul, 
Unirea, Mirăslău, Ciumbrud 
unde griului îi sînt rezervate 
sute de hectare, iar raportul
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SENINE
EXPERIENȚE INESTIMABILE

Folosirea experienței cadrelor 
vîrstnlce de muncitori, ingineri 
șl tehnicieni a fost întotdeauna 
pentru uzina noastră un bun de 
mare preț. Asemenea oameni 
hine pregătiți, cu o vechime de 
35—40 de ani, cu un înalt spirit 
de răspundere în muncă, exem
plu de disciplină pentru tineri, 
și-au exprimat deseori, în fața 
conducerii uzinei, dorința de a 
rămîne să lucreze și după îm
plinirea anilor pentru pensio
nare. Hotărîrea partidului, docu
ment întemeiat pe o adîncă cu
noaștere a realității, a proble
melor puse de dezvoltarea im
petuoasă. pe mai departe a in
dustriei noastre românești, vine 
să dea un imbold în plus, o po
sibilitate tuturor acestor cadre 
de a munci pe mai departe. Ac
tivitatea lor în uzină ne va a- 
juta, fără îndoială să rezolvăm 
unele probleme majore ale pro
ducției.

Una din 
consecințe 
continuare 
făr& doar

cele mai importante 
ale rămînerii lor în 
în producție va fi, 

șl poate, contribuția

ls îmbunătățirea în permanență 
a calității produselor. Această 
problemă este foarte importantă 
pentru noi la ora actuală dar 
și pe viitor. Avem apoi în ve
dere organizarea fluxului teh
nologic la turnătoria de oțel — 
organizare care este în curs 
precum și problema dotării pro
ducției noastre cu dispozitive 
corespunzătoare, întocmirea de 
nni tehnologii ș.a.m.d.

T'n exemplu foarte concludent 
și actual privind contribuția pe 
care ne-o pot aduce cadrele cu 
multă experiență de muncă este 
ccl referitor la realizarea caza- 
ne'or de abur de mare capaci
tate (420 și 120 de tone abur pe 
oră). De experiența unul șef de 
echipă ca Grigore Răducu, de 
40 de ani cazangiu. Ion Mihăilă, 
cu vechime de peste 35 de ani, 
Heinrich Kern cu o vechime de 
54 de 
telege

t n

H-
Blocuri noi in cartierul Balta

plan-semănat se menține încă 
net în favoarea primului. In 
schimb la sediile brigăzilor, la 
porțile terților mecanizatori 
sau beneficiari ocazionali zeci 
de tractoare se aflau oprite. 
La sediul cooperativei din Mi
răslău discutăm cu inginerul 
agronom Stoica Laurian. 
„Stăm rău cu semănatul pen
tru că avem greutăți mari cu 
mecanizatorii. Nu atît cu oa
menii cît cu stațiunea. Nu-i zi 
ca din cauza defecțiunilor ne
depanate urgent din lipsa unui 
număr suficient de ateliere 
mobile, a inexistenței stocului 
tampon de piese de schimb 
ce ar fi trebuit asigurate la 
brigăzi, cel puțin trei-patru 
tractoare stau nefolosite. Am 
făcut un calcul : de la începu
tul campaniei și pînă acum, la 
brigada noastră de tractoare, 
s-au înregistrat cel puțin 800 
ore staționări, mai multe chiar 
decît ar fi fost necesare pentru 
pregătirea și însămînțarea în 
timpul optim a întregii supra
fețe rezervată culturii griu
lui. De s-ar învăța măcar din 
aceste deficiențe !“

în comuna Unirea, în raio
nul Aiud, am asistat la un a- 
devărat concurs de viteză. în 
miezul zilei, porniți de la bu
fet, tractoriștii Vasile Borș, și 
Mihal Șolea, și-au supus unei 
veritabile încercări „Univer
salele". De ce nu se aflau la 
ora aceea în cîmp și se între
ceau sub „fumurile" alcoolu
lui pe ulițele satului ? Greu 
de răspuns. „Întîmplarea" 
vorbește, însă, de la sine des
pre munca slab organizată și 
controlată de către șeful bri
găzii de tractoare, despre la
cunele existente în munca de 
educare a oamenilor. Li s-a 
spus oare vreodată celor doi 
tineri, altora ca ei, „Măi frate 
știi tu cîtă energie, cît efort 
concentrează tractoarele, ma
șinile astea pe care lucrați ? 
Știți voi că aportul lor este 
așteptat in producție și nimeni 
n-are voie să facă altfel decît 
așa Incit efectul existenței fie

PE MĂSURĂ
ANILOR

Citind noua legislație a pen
siilor nu pot să nu-mi exprim 
sentimentul de bucurie și recu
noștință. Am 54 de ani și mun
cesc de 24 ani în același loc. Ho
tărîrea partidului privind legea 
pensiilor mi se adresează, ca să 
spun așa, direct, mie și familiei 
mele.

•
 Am 5 copii așa că voi ieși la 

pensie cu 2 ani mal devreme, 
deci în 1967. adică Ia 55 de ani. 
Tot atunci voi avea 25 de ani 
de muncă neîntreruptă în ace
eași întreprindere. Voi primi 
deci un plus de 5 la sută pentru 
depășirea anilor necesari ieșirii 
la pensie și încă 10 la sută pen
tru 25 de ani consecutivi de 
muncă în aceeași unitate. Noua 
lege — ca toate legile statului

ani și mulți alții, se în
că vom avea nevoie.
Ing. ROVINE BUSTAN 

director general 
Uzinele „Vulcan* 

București

RODNICIEI
NOȘTRI

nostru socialist — vine să pună 
în drepturi depline cantitatea șl 
calitatea efortului fiecărui om 
al muncii, anii fiindu-ți răsplă
tiți și în timpul activității dar 
și după, cînd, datorită vîrstei, te 
așteaptă o odihnă meritată.

Ca mamă a 5 copii trăiesc a- 
ceastă bucurie și pentru ei. Gri
ja lor nu poate fi alta decît a- 
ceea de a munci pe măsura fru
museții și rodniciei anilor noș
tri. Sporindu-le rodnicia, prin- 
tr-o activitate mereu mai bo
gată, vor încerca, sînt sigură, 

ei acest sentiment de mîndrie 
recunoștință.

CONSTANȚA JOIȚA 
muncitoare 

la Fabrica de confecții 
Craiova

Si 
Si

BUN GUST

Moda anului 1967 a 
fost prezentată de către 
unitățile producătoare 
în întreaga tară, atit în 
marile orașe cît și în 
centrele muncitorești. 
Și totuși, pentru ca ace
ste prezentări ale modei 
sa nu rămînă o simplă 
paradă in care modelele 
defilează prin fata pri
vitorilor n-ar fi oare ca
zul ca ele să cuprindă 
un comentariu mai bo
gat ? Cele cîteva expli
cații uzuale: „un coi

VEȚI ÎNDEPLINI PLANUL

Elevi al școlii profesionale de pe lingă Uzina de mașini elec
trice București la o oră de practică

PE
în mod normal, după trei 

trimestre» răspunsul la între
barea de mai sus ar trebui să 
fie afirmativ. In fața „cărții 
de vizită" a fabricii de mobilă 
a C.LL. Pitești — care are o 
restanță de plan la producția 
marfă, pe 9 luni, de 6 000 000 
lei — interlocutorii noștri os
cilează.

1. V. SAVASTRC. șeful ser
viciului plan : „Posibilități

lint, dar nu cn ritmul actual".

2. GH. STANESCU. șeful or
ganizării muncii : „Dacă ie

îmbunătățește disciplina".

1. P. MATEI, maistru în sec
torul pregătire I : „Sectorul

Foto: I. CUCU

ARBITRAR ÎN MODĂ

1966?
4. Inc. It CIUREA, tehnolog 

montaj : „Dacă ajungem să ne

deblocim de garniturile neter

minate...**

5. LIVITJ COȚOFAN. Ingi
ner sef adjunct C.I.L. Pitești: 
.Va fi greu, poate chiar impn-

șibil".

6. Ing. D. MCGAHA, direc
tor adjunct al Direcției gene
rale a produselor finite din 
lemn din Ministerul Economiei 
Forestiere : ..Depinde în ex-

elusivitate de organizarea

muncii de cifre fabrică".

Avem în fată o sinteză a 
răspunsurilor detaliate primi-

te Ia întrebarea pusă de noi : 
dacă fabrica de mobilă a CIL 
Pitești își va realiza sau nu 
sarcinile de plan în acest an. 
Nici unul din ele nu invocă 
existenta unor cauze obiective, 
unor greutăți, care să justifice 
nerealizarea planului, cel puțin 
de aici încolo, pe anul 1966. A- 
ceasta. în mare, dar „în amă
nunt" ?

— în cursul anului 1966 — 
arată tov. V. Savastru — fa
brica de mobilă 
planul doar 
lună. Care 
Sînt de

șî-a realizat 
într-o 
sînt 

două

singură 
cauzele ? 
categorii.

c. PRIESCU

/Continuare In pag. a Ill-a)

turn taior, cu linia eva- 
zată, din țesătură uni" 
n-ar putea fi completate 
de date mai ample pri
vind caracteristicile 
modelelor, cui se adre
sează? Tînărul A. Banu, 
asistent laborant la Spi
talul nr. 1 Brașov, spu
nea : „Un comentariu 
mai substanțial ar con
tribui la evitarea pe vii
tor a acelor exagerări 
neplăcute din ținuta u- 
nor tineri pe care ni
meni nu i-a învățat cum 
trebuie să se îmbrace".

„Pentru a-și ajunge 
scopul, parările modei 
ar trebui să fie orga
nizate cu regularitate, 
înaintea fiecărui ano
timp" — e de părere 
tînărul economist 
tohie Petrache.

Omul civilizat se 
ocupă șl de felul în

An-

pre
cara

se arată semenilor săi 
pe stradă, la locul de 
muncă, într-o sală de 
spectacol. Tînăra ingi
neră Teleanu Maria a 
intuit sensurile liniei pe 
care trebuie s-o aibă 
îmbrăcămintea tinerilor 
contemporani atunci 
cind spunea : „Ne petre
cem timpul liber în 
parcuri, stadioane. în 
săli de spectacol. E fi
resc ca îmbrăcămintea 
noastră să aibă o alură 
sportivă, să fie lejeră, 
lipsită de prețiozități 
inutile".

„Goana după origina
litate, tendința de a fi 
neapărat modern — 
fără a tine seama de 
gustul personal, de ca
racteristicile fizice per
sonale — duce la imi
tarea facilă, la ignora
rea legilor frumosului și

echilibrului anatomic — 
spunea tovarășa Rad nev, 
directoarea întreprinde
rii „Arta Modei". Unii, 
echivalînd „a ieși din 
comun" cu „a ieși din 
tiparele mediocrității" 
intră, cu un cel puțin 
mediocru bun simț in 
niște pantaloni de doc 
murdari, cu genunchi 
ieșiți înafară. „bătuți" 
în tinte, ba chiar cu cu
relele atîmînd neglijent 
într-o parte. Dorința de 
a copia mczar.ic moda 
de aiurea, de a imita 
cutare sau cutare artist 
sau artistă văzută în fil
me nu numai că are ur
mări inestetice dar a- 
platizează personalitatea 
tinerilor.

Una din întrebările pe 
care o pune noua linie 
a model feminina sa

referă la lungimea fus
telor. Trebuie, să se știe 
însă că dincolo de fac
torul subiectiv trecător 
(mai jos sau mai sus de 
genunchi) trebuie să se 
tină seama de talia per
soanei respective. Fetele 
cu talia lungă nu pot 
purta scurt căci se cree
ază o disproporție ine
stetică intre fustă și 
șolduri (Două pătrate 
simetrice care dau o li
nie urîtă corpului ome
nesc).

Stilul modei pe care 
o preconizăm pentru ti
nerele fete e oarecum 
diferit de anii trecuți. 
Dominanta era pînă 
acum linia sportivă. Azi 
ne străduim ca păstrînd 
virtuțile ei dinamice 
să-i adăugăm totuși o 
notă mai feminină, mai

lirică as spune. Atit 
pentru băieți cit și pen
tru fete, noua linie a 
modei aduce comodități 
în plus, adaptind îm
brăcămintea la nevoile 
vieții modeme, sport, 
mișcare, excursii".

De gustibus non 
disputandum?

MATER
NITĂȚI 
RURALE

Vechea zică to are ne 
avertizează că despre 
gusturi nu se discută. 
Există totuși dincolo de 
preferințele personale 
ceva comun : frumosul 
în concepția lui științi
fică și care în limbaj 
savant se numește es
tetică.

„Nu-mi plac pantalo
nii bărbătești largi jos 
— spune tehnicianul 
constructor Pănescu 
Vasile. Se desfac de la 
genunchi ca un evan
tai. E ridicol. L-am vă
zut într-o emisiune mu
zicală a televiziunii pe 
Aurelian Andreescu

AT AN ASIE TOM A 
V. CONSTANTINESCU

/Continuare 
în pag. a ll-a)

în scopul îmbu
nătățirii asistenței 
obstreticale, în re
giunea Galați au 
luat ființă prin co
masarea și reorga
nizarea vechilor 
case de nașteri, 16 
maternități rurale. 
Acestea sînt dotate 
cu instrumentar mo
dern și mijloace 
pentru transportul 
de urgență. în ca
drul aceleași ac
țiuni, la Galați, 
Brăila și Tecuci a 
fost extinsă supra
fața de spitalizare. 
Este în curs de 
amenajare o nouă 
secție de obstretică- 
ginecologie la spi
talul unificat din 
Tecuci.
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0 PUNTE SPRE
UN GHID BOGAT

Una dintre primele adunări 
generale de alegeri de la Li
ceul „Matei Basarab" din 
București a avut loc în clasa a 
Xl-a I. Socotim că atît ma
terialele prezentate în cadrul 
acestei adunări cît și luările 
de cuvînt ale elevilor merită a 
fi comentate, constituind un 
bun prilej de reflecții.
Nu s-ar putea spune că da

rea de seamă nu s-a străduit 
să cuprindă probleme impor
tante din activitatea anului 
trecut. Din contră, învățăturii 
i-a fost consacrată o bună 
parte. în anul trecut, de pildă, 
biroul a constatat, nu la mult 
timp după începerea anului 
școlar, că unii elevi au ales 
secția umanistă „pentru a scă
pa de matematică". Ghiță 
Stere Elisabeta, Andrei Doru, 
Eugenia S, după un 
de an slab, datorită 
colective, au izbutit să 
pas cu întreaga clasă, 
biroului a mai stat și 
ma închegării 
pentru crearea unul climat de 
învățătură exigent în care să 
fie antrenat fiecare elev. A- 
dunările generale U.T.C. — la 
ordinea de zi fiind înscrise 
teme ca „Munca o chestiune 
de onoare", „Cum trebuie să 
învățăm", „Studiul individual" 
— au stîmit interesul elevilor. 
Inițiativa biroului U.T.C. de 
a invita la adunări generale 
deschise părinți și profesori 
s-a dovedit a fi bună.

In darea de seamă se fac 
referiri și Ia alte acțiuni edu
cative ale organizației U.T.C. 
din clasă, dintre care mențio
năm preocuparea pentru sti
mularea exigenței față de dis
ciplina și frecvența elevilor.

După cum se știe, există șl 
alte probleme însemnate ce 
stau în fața organizației 
U.T.C. din școală. Congresul 
al VlII-lea al U.T.C., ca și re
centa plenară a C.C. al U.T.C., 
au subliniat rolul organizației 
U.T.C. din școală ca principal 
inițiator și organizator al ac
tivității extrașcolare. Din pă
cate, în darea de seamă a cla
sei a Xl-a I doar cîteva rîn- 
duri se referă, in mod cu to
tul general, la diferite activi
tăți extrașcolare și pe care 
doar le enumera, fără să ana
lizeze ce a fost pozitiv și me
rită să fie continuat și în a- 
cest an. Or, după cum a re
ieșit din cuvîntul uteciștilor, 
în anul trecut biroul U.T.C. 
a mobilizat tinerii la o seamă 
de activități cu caracter cul
tural, cum ar fi vizionări de 
filme ori piese de teatru, după 
care au fost organizate discu
ții. Cîtă dreptate avea Alina 
Ledeanu eînd spunea : „Ar fi 
bine ca în viitor In clasă să 
fie discutate 
bleme mai

Adunări de dări
de seamă și alegeri 

in organizațiile
U. T. C.

început 
opiniei 

intre în 
In fața 
proble- 

coiectivulul.

susținute pentru 
în colectiv a unor 
de teatru, de film, 
să se organizeze 
asupra diferitelor 
de ordin cultural- 

Din discuții a mai

|1 mSriml 
prezinți

cromafo-M ‘e bora f o ruj de
e a! Combinatului pe- 
trocbumjc - Brazi

ȘANTIER 
ARHEOLOGIC

GALAȚI (da la coiaipondan- 
tul nostru).

Muzeul de iitorla a orașului 
Brăila a deschis recent, In car
tierul Brăillța, an șantier unde 
se va efectua un mare volum 
da lăpăturt arheologica.

Obiectele șl materialele des
coperite plnă acum (construc
ții, vase de forme 
diferita, unelte etc) 
un deosebit interes.

C/nd le-ai pregătit temeinic pentru lecție, răspunsă vine jot— 
chiar fi cilric—

Foto: Gr. PREPELIȚĂ l
Foto: D. F. DUMITRU

o seamă de pro- 
puțin cunoscute,

enunțate în documentele Con
gresului al VlII-lea și care ne 
vor ajuta să ne multiplicăm 
activitatea, să se aibă mai 
mult In vedere gusturile și 
preferințele tinerilor. De alt
fel, multe dintre temele dez
bătute în adunările generale 
U.T.C. repetă subiecte discu
tate și răsdiscutate în or» de 
dirigenție".

Lărgirea sferei de preocu
pări a organizației U.T.C. din 
clasa a Xl-a I a fost ceruta și 
de alți elevi Elena Coadă 
remarca necesitatea unei acti
vități mai 
vizionarea 
spectacole 
expoziții, 
dezbateri 
probleme 
artistic,
reieșit că este necesar să fie 
acordată mai multă atentie 
activității în cadrul cercurilor 
pe materii, loc in care elevii 
își pot afirma înclinațiile și 
pot aprofunda cunoștințele 
acumulate la orele de clasă

După cum au arătat uteciș- 
tii în cuvîntul lor. deși proiec
tul planului de activități își 
propune să se ocupe de spriji
nirea procesului de învăță- 
mînt și de instaurarea unui 
climat de muncă disciplinată, 
exigentă, el nu este totuși cu
prinzător. Lipsesc cu desăvâr
șire acțiunile interesante, a- 
tractive. tinerești. Nu e nor
mal să nu se prevadă absolut 
nimic într-un astfel de plan 
cu privire la activitatea spor
tivă. la organizarea Dlăcută, 
educativă a distracției elevi
lor. După cum nu e firesc să 
nu se prevadă nici o activita
te pentru sprijinirea orientă
rii profesionale a elevilor care 
la sfîrșitul acestui an vor tre
bui să decidă încotro își în
dreaptă pașii în viață.

In aceste condiții ar fi bine 
ca biroul nou ales să se con
sulte cu uteciștii și pe parcurs 
să îmbogățească pianul de ac
tivități. Există toate condițiile, 
deoarece în clasă uteciștii do
resc un asemenea lucru, șl 
știu să-și aducă contribuția pe 
măsura scopului propus.

C. ROZEA

ECOURl'ECOURI
LA ANTICOLE PUBLICATE

Avem !n față Ircl scrisori : toata 
■e referi la articolul „POTECI NE
BĂTUTE PE UN ITINEBAl ISTO
RIC*. Dupi ce am băiat toate ..P®- 
tecilr" areilor rătpaasarl. cred cl 
pot fi grupate aab iraitanl ti ti a :

POTECILE IRTORTO ÎIIATE

ALE UNOR RĂSPUNSURI

Agregat automat
la co- 

nos-
CLUJ (de 

respondentul 
tru).

Un grup de ingi
neri de la DSAPC- 
Cluj a realizat, în 
urma a numeroase 
studii, o nouă me
todă de plantare a 
elementelor din be
ton precomprlmat 
prin intermediul

auto-

dis- 
sondă

exploziilor, a pro
iectat și construit 
un agregat 
purtat

Agregatul 
pune de o
care prin vibrare 
execută groapa. Se 
introduce elementul 
din beton, se toar
nă beton, iar prin 
contact electric e

provocată o explo
zie menită să con
solideze amplasa
mentul care for
mează la baza stîl- 
pului introdus un 
suport. Elementele 
din beton prefabri
cat montate astfel 
rezistă la o greu
tate de peste 100 
tone.

Mai latll prinsa scrisoare. Apar
ține Cosaltetnlai de Slat peitra 
Culturi și Artă. Din răspuns » )■ 
că articolul cu pricina a foii tri
mis Comitetului de Stat pentru Ar
hitecturi și Sistematizate Intru rit 
Direcția Monumentelor Istorice a- 
parțlne acestei tnstJtutU-. Bine... 
Să vedem acum al doilea răspuns 
— care a sosit de la Direcția Mo
numentelor Istorice. Iată ce af’lm 
de aici: ..Articolul iusese numai tn 
parte greșit adresat (adică Comi
tetului de Stat pentru Cultură șl 
Artă) deoarece atrăgea atenlia 
asupra unor monumente de artă 
plastici de a căror punere In va
loare se interesează In mod direct 
această lastituțle*. Pini se va lă
sări această neînțelegere (s-o nu
ni Im deocamdată așa), si trecem 
mal departe. Mal departe se spu
ne, printre altele, că ruinele de la 
Bala, la care se referă articolul, 
slut desigur ale bisericii catolica, 
monument de mare Importantă, șl 
că s-a stabilit un proiect de ren-

GARCIA LORCA
PE SCENA

TEATRULUI NATIONAL
Garda Lorca este unul din 

autorii preferați de teatrele 
bucureștene în ultima perioa
dă. Spun aceasta, pentru că 
la sfîrșitul stagiunii trecute 
au avut loc două premiere cu 
piesele Iui: Nunta însîngerată 
la Teatrul Național, Cua Ber
nardei Alba la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra". Ivirea a- 
cestul autor în orbita reperto
riului teatrelor noastre nu este 
deloc întîmplătoare. Lorca s-a 
format ca scriitor într-o peri
oadă de mari influențe lite
rare străine, care coagulau 
într-o matcă diversificată. 
Lorca a fost receptiv la ac
țiunea de înviorare a literatu
rii spaniole, de confruntare a 
temelor el majore cu alte li
teraturi europene. în afară de 
aceasta, Lorca a asimilat pro
fund anumite elemente ale 
curentelor literare străine 
care conveneau admirabil 
structurii lui intime. Dar ceea 
ce trebuie subliniat atunci 
cînd relevăm operele lui în 
prezențele literare ale lumii 
rămîne puternica filiație cu 
folclorul național. Aș aminti 
fugitiv riguroasa transpunere 
a surselor folclorului andaluz 
și gitan în versuri de rezonan
ță amplă. Opera dramatică a 
lui Lorca devine un material 
apt pentru o cercetare amă
nunțită în această privință. 
Pentru că sursele poeziei 
populare nu se mențin în ex
teriorul scrierilor lui Lorca, ci 
«e îngemînează firesc cu ceea 
ce scriitorul aduce nou și revo
luționar. Chiar dacă nu-1 pu
tem descoperi ca pe un maia- 
covschian care proclamă lupta 
socială drept țel suprem al 
scrisului său, observăm totuși 
că Lorca se exprimă ca un 
tribun. El nu clamează îndem
nuri la revoltă, dar transmite 
vibrant protestul incendiar al 
oamenilor simpli care nu se 
mai împaci docili cu rînduîe- 
’:’.e rnchiftate în prejudecăți 
u false tradiții. S-a ma< •>- 

mt râ în p.esele hii

nele, femeile, sînt purtătoarele 
sentimentului tragic, dar tot
odată înnoitor protestatar. 
Mariana Pineda din piesa cu 
același titlu preferă moartea 
eroică în locul trădării ruși
noase. Pantofăreasa hazlie își 
bate joc cu aplomb de con
vențiile lumii burgheze în 
Năzdrăvana pantofăreasă (este 
unica apariție comică într-o 
suită de ipostaze dramatice 
ale personajelor feminine lor- 
chlene). Yerma din piesa cu 
acest titlu proclama — prin 
actul său de revoltă — drep
tul la o viață activă și plena
ră. Adela (din Casa Bernardei 
Alba) refuză tirania maternă 
și acționează pentru triumful 
pasiunii ei năvalnice. In acest

totul alte împrejurări, locali
zată magistral și impregnată 
cu atribute originale, dar mă
reață în limpezimea ei clasică 
și în sensurile el mereu con
temporane.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ îndeplinește o obligație 
de onoare reprezentînd o pie
să a unui mare creator de 
dramaturgie. Regizorul Miron 
Niculescu a știut să tălmă
cească scenic înțelesurile vii 
ale dramei lui Lorca, dar nu 
a izbutit să le găsească echi
valentul emoțional. Spectaco
lul suferă (ml-e teamă să nu 
fiu înțeles greșit) de prea 
multă cerebralitate. Lorca a 
scris o piesă foarte umană, cu 
personaje — este adevărat, re-

CRONICA DRAMATICA

a-
te-
a-

de

context, Nunta însîngerată 
pare pe deplin motivată 
matic. Lorca a scris — în 
cordurl înfiorate și grave 
drama iubirii încătușate
convenții absurde. în piesă, 
Logodnica opune tulburător, 
Mamei dominate de prejude
căți și datini stranii, patosul 
real al dragostei autentice. 
Setea de libertate se mani
festă asociată aș zice, cu do
rința ardentă de exprimare a 
individualității. Așezarea se
culară a practicilor și obice
iurilor în satul iberic a anihi
lat violent posibilitățile de a- 
firmare a sentimentelor ome
nești adevărate. Lumea veche 
și cea tinerească se înfruntă 
cu ardoare, biruitoare rămî- 
nînd puritatea juvenilă. Gar
cia Lorca înaltă un imn — 
atît în lirică, precum și în 
teatru — omului simplu, ani
mat de porniri 
nedominate
chine. Nunta însîngerată este 
dacă vrem o variantă moder
nă a celebri traîedu . Borneo 
r J-iwta* transpusă :n cu

HMUETULlh

tumultoase,
de calcule mes-

rr«4ca rl M V fl ik ci ci 
O'tK MM emM

V T.C. O« la

In Munții Bucegi. la Babele Mari

duse întrucîtva la simplitate 
definitorie pentru fișa lor ca
racterologică — dar cu com
plexitate firească susținută de 
împrejurări prielnice. Or, pe 
scenă, nu a apărut decît o 
imagine palidă a tragediei 
populare, plăsmuită la o înal
tă tensiune pasională. „Febra- 
e prea scăzută de_a lungul 
spectacolului ca să putem vorbi 
de o transpunere corespunză
toare ardențelor scrisului luf^ 
Lorca. Regia n-a reușit să ne 
demonstreze tumultul interior 
al acestei piese cu mari va
lențe tragice, Soluțiile sceno
grafice găsite de Mihai Tofan 
asigură textului un cadru 
de desfășurare conceput inge
nios. Muzica lui Radu Căples- 
cu — secondează fericit gîndi- 
rea inspirată a autorului. Re
gretul se menține însă, urmă
rind turnară ternă, cenușie a 
spectacolului. (Premizele exis- 
stau din îmbinarea armonioa
să a celor două planuri pe 
care evoluează acțiunea : real 
sl lerer.dar. precum și încor
porarea măîg&țrită In textul 

a unor elemente folclo
rice de valoare evidentă). Ră- 
mîne jocul sobru, nuanțat pe 
alocuri al lui Tanți Cocea, în 
rolul Mamei. De asemenea, 
delicatețea aparițiilor Adelei 
Mărculescu (timorată, In fața 
unui rol de întindere), Emi- 
noll Pctruț a dezamăgit prin 
linearitate supărătoare în care 
și-a claustrat personajul, Tra
ian Stănescu n-a reușit să fie 
„el însuși" întruchipîndu-1 pe 
Logodnic. Elena Sereda, Chirii
Economu, Eva Pătrășcanu, Ma
ria Voluntarii nu depășesc li
mitele partiturilor. Din grupul 
nuntașilor se detașează ex
presiv și viu Rodica Popescu 
(potrivită, desigur, pentru un < 
rol mai substanțial). Nici co
regrafia lui Trixy Checais n-a 
putut salva piesa lui Lorca — 
pe scena Naționalului — de o 
monotonie nemeritată.
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MIHAI BOTEZ

Sun gust... și
(Urmare din pag. 1) 

purtînd astfel de pan
taloni și mi-a displăcut. 
Același lucru l-am ob
servat și la pantalonii 
de damă din colecțiile 
caselor de modă. Sînt 
largi jos ca niște șal
vari sau ca pantalonii 
cu care tinerii brașo
veni au fost zilele tre
cute la carnaval. Sînt 
caraghioși ca pijamalele 
dintr-o comedie de epo
că. Ceea ce nu-ml place 
deloc la unele confecții 
recente este șlițul exa
gerat la hainele bărbă
tești — ai pur și sim
plu impresia că haina 
e ruptă în spate !

Tovarășul Cloșcă Stan, 
director la întreprinde
rea tehnica confecției 
din București, este de a- 
cord cu crlticile aduse 
șlițurllor exagerate la 
sacouri și a evantaielor 
la pantaloni. „Sînt in
fluențe ale modei ita
liene — spunea dînsul 
— și au fost cerute ase
menea imitații de către 
organele comerțului. O 
să ținem seama însă de 
gustul tinerilor și vom 
fabrica sacouri cu șliț 
normal în cantități mai 
mari, urmînd ca un nu
măr mic de sacouri cu 
șliț mare să fie totuși 
realizat, ținînd seama 
că gusturile sînt atît de 
diferite".

O părere categorică 
are Simina Elsa care 

spune : „Pînă în prezent 
nu m-am îmbrăcat cu 
articole gata confecțio
nate, recurglnd fie la 
croitorese, fie la pro
priile mele talente în 
acest domeniu. Cauza ? 
N-am văzut In magazine 
nimic care să-mi placă 
în mod special, sau, 
dacă mi-a plăcut, nu am 
găsit pe talia mea-.

Cind cenușiul 
domină moda 
bărbătească

Sigur, cînd discutăm 
despre modă ne gindim 
întîi la tovarășele noas
tre : cum se îmbracă, ce 
vor să poarte, ce culori 
preferă. Z. Eugen de la 
I.C.R.T.I.-Brașov spu
nea : „La anumite cate
gorii de confecții pro
porția modelelor noi 
pentru femei față de 
cele pentru bărbați este 
de trei sau chiar patru 
la unu“. Din păcate fan
tezia, spiritul creator al 
celor-care se ocupă de 
înnoirea noastră vesti
mentară, după ce au 
făcut adevărate tururi 
de forță găsind rochiile, 
taiaarele, compleurile 
feminine, armonii de linii 

j și culoare, seacă atunci 
cînd e vorba de moda 

1 bărbătească. Și pentru

arbitrar în modă

a nu fi acuzați cumva 
de subiectivism semna
tarii acestei pagini, să 
dăm cuvîntul tovarășei 
Maria Teleanu.

„Este foarte adevărat 
că noi ținem să fim cît 
mai frumoase, să plăcem 
și deci îmbrăcămintea 
trebuie să ne ajute. Dar 
aceleași gînduri le avem 
și pentru băieții, prie
tenii sau soții noștri. 
Cum i-ar sta unei tinere 
îmbrăcată în rochie cu 
tăieturi moderne și cu
lori vii alături de un 
băiat căruia hainele îi 
atîrnă ca un sac?.' La 
parada modei am ob
servat puține modele 
bărbătești și mai puține 
culori. Domină ceea ce 
e cenușiu. Care este 
variația ? Intre unul 
sau două șlițuri, între 
3 și 4 nasturi".

Cristea Nistor, mași
nist ofset : „Să nu mai 

vorbim de culori. Do
mină confecțiile în cu
lori închise, cu mult 
cenușiu, deloc tinerești".

în zeci 
de exemplare...
Inchipuiți-vă bucuria 

unei tinere : și-a cum
părat un taior dintr-o 
stofă subțire fantezi. Se 
asortează și cu geanta 
și cu pantofii. Acasă le 
probează de cîteva ori 
în fața oglinzii și e mul
țumită. Seara îmbracă 
noua achiziție și merge 
la cinematograf sau 
teatru. Pășește vioaie pe 
stradă. In primul colț... 

stupoare. Din sens opus 
vede venind propria-i 
imagine. Apoi pe alte 
străzi, scena se repetă 
și devine obsedantă. Are 
impresia că toată lumea 
din jur se uită la acele 
tinere îmbrăcate la fel 
și își pune problema 
dacă nu și prietenul 
care o așteaptă o va 
confunda.

Marieta L. — studen
tă : „Intr-adevăr, sînt 
modele destule și fru
moase, dar se simte 
sărăcia gamei de culori. 
Aceste două elemente, 
culoarea și desenul, sînt 
esențiale. Eu mi-am 
confecționat o rochie în 
dublu exemplar ca mo
del, dar din materiale 
diferite. Rezultatul : nu 
se remarcă faptul că sînt 
identice*1.

...Un răspuns cert a- 
cestei întrebări „de ce 
sînt așa de puține culorile 

șl desenele" nu l-a dat 
nimeni încă în cadrul 
discuției noastre. Unul 
dintre reprezentanții co
merțului, tovarășul Z. 
Eugen, a adus Insă cîteva 
aspecte noi De fapt a 
turnat gaz peste foc :

— Sînt modele fru
moase realizate din unul 
și același material. Și 
atunci magazinele noas
tre sînt silite să micșo
reze comenzile către 
fabricile de confecții 
chiar dacă afectează ce
rerea de consum. Ce te 
faci cu 15 000 perechi de 
pantaloni, bine lucrați, 
cu un model elegant, 
dar toți din aceeași 
stofă ?l

Modelul din 
vitrină nu se 
potrivește cu 
cel din raft

„Cred că nu se stu
diază atent cererile de 
consum — spunea An- 
tohie Petrache. Apar 
în magazin cîteva exem
plare, se formează cozi 
imense și în cîteva ore 
modelele dorite se epui
zează". „Am participat la 
numeroase prezentări de 
confecții — ne mărturi
sește A. Banu — și am 
așteptat în zadar să mă 
reîntîlnesc în magazine 
cu modelul care mi-a 
plăcut. Dar situația sa
tisfăcătoare de care 
luăm cunoștință la pa

rada modei se dovedește 
o simplă... iluzie cînd 
intrăm in magazin. Cred 
că un obiectiv de primă 
importanță al realizato
rilor de modele tre
buie «fi fie acela ca ex
ponatele prezentate în 
public să fie puse in 
vin za re că mai grab
nic-.

Hainele din patul 
lui Procust

Se spune că Procust 
avea pentru oaspeți un 
singur pat. Și cînd le 
venea rîndul, îi culca în 
el pe fiecare potrivin- 
du-1 la dimensiunea pa
tului, adică întinzîndu-1 
sau tăindu-i din picioa
re — după cum era cazul. 
Privind unele confecții 
te Întrebi dacă nu cum
va Procust are adepți 
contemporani . sau rude 
care l-au moștenit. Cris
tea Nistor este un tînăr 
muncitor robust, cu o 
alură sportivă.

— De obicei cumpăr 
costum nr. 48 talia II. 
Haina îmi vine bine. In 
schimb îmi trebuie pan
taloni nr. 46. Bineîn
țeles că vînzătorul nu 
va face această schim
bare, nu poate descom
pleta costumul. Soluția : 
cu un costum nou nouț, 
cumpărat de la magazin 
trebuie să trec și pe la 
o cooperativă. Și nu sînt 
singurul în această si
tuație. Unii tineri care 
practică sportul găsesc 
hainele prea înguste 
pentru umerii lor. Ce e 

de făcut ? Consemnăm 
cîteva răspunsuri :

Marina Barna — 
muncitoare : „Ce e de 
făcut, întrebăm și noi 
fetele. Și iată de ce : 
Modelele prezentate de 
manechine, modele în- 
tr-adevăr fiu moașe, se 
potrivesc unor anumite 
tipuri de cumpărătoare. 
Pentru cele mai mici de 
statură, pentru fetele 
care datorită sportului 
au o conformație robus
tă, confecțiile de gata nu 
se prea potrivesc**.

Ing. Simion Pluteci — 
șef serv, producție din 
M.I.U. : „Aceste obser
vații sînt întemeiate. De 
cîțiva ani a apărut în 
vocabularul lucrătorilor 
din industria de confec
ții un cuvînt nou : ado
lescentul. S-a constatat 
că în general în confecții 
lipsesc taliile și grosi
mile etalon. De aceea 
s-au început noi măsu
rători antropometrice 
ale populației. S-au e- 
fectuat 370 000 asemenea 
măsurători și în urma 
lor au și fost îmbunătă
țite dimensiunile unor 
confecții. In momentul 
de față se lucrează la 
schimbarea normelor la 
costumele pentru băr
bați1*.

Cărnsa în cutie-
costumul 
in pachet

Cum vine asta : o că
mașă care costă 100 de I 

lei sosește în magazin 
ambalată frumos într-o 
cutie de carton, iar un 
costum de peste 1 000 de 
lei într-un pachet legat 
cu sfoară ! ? Și, pînă a 
ne explica care este cau
za să vedem efectele.

Marcela Nuțulescu — 
muncitoare : „Frumoase 
rochii am văzut la dife
rite parăzi ale modei. 
Unele dintre ele deși au 
apărut ulterior și în ma
gazin nu le-am recunos
cut. Erau atît de boțite, 
de răsucite, incit nu me
ritau nici să fie privite".

Lucia Comanici — stu
dentă : „De multe ori 
nu poți să-ți dai seama 
de frumusețea modelu
lui. Pleci din magazin 
așa cum ai venit1*.

Ing. Simion Pluteci : 
„Fabricile de confecții 
cheltuiesc sume impor
tante pentru finisare. 
Confecțiile sînt călcate, 
curățate de scame etc. 
Sînt apoi transportate 
în simple pachete le
gate cu sfoară și depo
zitate claie peste gră
madă. Așa ajungi să nu 
le mai recunoști. E vina 
noastră dar și a între
prinderilor comerciale11.

Concluzia e justă. Ce 
măsuri s-au luat, cum va 
fi soluționată această 
practică cu totul nepo
trivită ? Grija pentru 
ambalaj corespunzător 
trebuie să sporească 
chiar din fabrici. S-a 
găsit o soluție pentru 
ambalarea cămășilor din

material fin : cutia.
Oare acea cutie din car
ton nu poate fi confec
ționată și pentru un 
costum ? !

0 sursă a dilemei 
ridicole fi sau 

a nu fi 
darcgereziaiT

Nu de mult, scriitorul 
Lascăr Sebastian ironi
za caustic falsa dilemă 
a unor tineri : „a fi sau 
a nu fi dangarezian*4, 
dezvăluindu-le de fapt 
acestora ridicolul postu
rii în care se înfățișează 
oamenilor de pe siradâ, 
opiniei publice, îmbră- 
cîndu-se după o modă 
caraghioasă, lipsită de 
orice Simț al frumosu
lui. „Dilema1* pare a fi 
alimentată nefiresc și 
de o practică negativă 
existentă în activitatea 
unor întreprinderi meș
teșugărești care ignorînd 
orice criteriu de bun 
gust pun în circulație 
haine urîte, cu o croială 
anapoda.

Ne propunem să reve
nim în curînd cu amă
nunte asupra acestei si
tuații nefirești, prezen- 
tînd cititorilor rezulta
tele unor anchete inti
tulate : „Cine 
moda ?“, „Cine a cerut 
acest model ?•
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4 ȚII
CETĂȚENII DESPRE NOUL SISTEM DE PENSII

ÎN FOLOSUL TĂU
ȘI AL MUNCII

Aplicînd in mod consecvent 
principiul socialist al cointere
sării materiale, care Îmbină !n 
mod armonios interesele fie
cărui om al muncii cu intere
sele economiei naționale In 
ansamblul ei, noua reglemen
tare a dreptului la pensie pre
vede ca, în afară de creșterea 
simțitoare a procentelor din 
salariu pe baza cărora se vor 
calcula pensiile, acestea să fie 
majorate cu 4,7 sau 10®/e în 
cazul angajatilor cu o conti
nuitate In muncă de peste 10, 
15 sau 20 ani.

Cadrele cu stabilitate Înde
lungată în muncă se bucură, cu 
bună dreptate, de prețuirea 
deosebită a colectivelor din 
care fac parte. Cunoscînd mal 
Îndeaproape specificul lucră
rilor din Întreprinderile șl in
stituțiile unde lucrează, acesta 
cadre reprezintă elementele de 
bază cu ajutorul cărora alnt 
antrenat! și angajatii mai tineri 
la îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, contribuie la Întărirea 
disciplinei în muncă și spri
jină eforturile care se depun 
In toate unitățile pentru creș
terea generală a nivelului de 
calificare și de răspundere în 
muncă a angajațllor, condiții 
esențiale pentru realizarea, mai 
departe, a obiectivelor mărețe 
trasate de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român.

In practică se lntllnesc unele 
■ituații cînd angajați! sînt ne
voit! să schimbe locul da 
muncă, din motive care nu de
pind de ei. In asemenea cazuri, 
cum slnt cele determinate de 
transferarea In interesul servi
ciului, de satisfacerea obliga
țiilor militare sau de desfa
cerea contractului de muncă 
din cauza reducerii personalu
lui, a dizolvării unității etc,, 
ei vor fi considerați că și-au 
păstrat continuitatea in muncă 
chiar dacă au trecut de fapt In 
altă unitate. In consecință, In 
asemenea situații, angajați! 
vor beneficia de majorările de 
pensii prevăzute pentru con
tinuitatea Îndelungată In a- 
ceeași unitate cu condiția ca 
reîncadrarea lor In muncă să 
■e facă In termen de 90 de 
zile da la Încetarea situațiilor 
care au provocat Întreruperile 
de activitate.

Ca urmare a creșterii pro
centelor de calcul a pensiei, a 
acordării unor procente supli
mentare pentru anii lucrați 
peste vechimea In muncă ne
cesară pentru acordarea unei 
pensii integrale — de 25 ani 
pentru bărbați șl 20 ani pentru 
femei — și a majorărilor de
terminate de continuitatea În
delungată In aceeași unitate, 
angajațil vor beneficia de 
pensii mult apropiate și uneori 
egale cu salariile tarifare pa 
baza cărora au fost calculate. 
Iată, spre pildă, calculul pen
alei, unui muncitor siderurgist,

Noua legislație * penalilor 
— primită eu bucurie și 
mult Interes de toți oame
nii muncii — preocupă in 
mod firesc și tinerii. Pri
mim la redacție scrisori 
prin care aceștia — subli
niind caracterul profund 
umanist al noii legi, ex
presie a grijii față de om 
ce caracterizează orîndu- 
irea noastră socialistă — își 
exprimă sentimentele de 
satisfacție ?1 recunoștință, 
deplina aprobare față de 
ansamblul de măsuri me
nit ii răsplătească anii de 
muncă cu o binemeritată 
odihnă, lipsită de griji. 
Totodată unii cititori ne 
solicită lămuriri la anumi
te prevederi și formulări 
ale Proiectului de lege. 
Publicăm azi răspunsul- 
consultație Ia întrebarea 
formulată In una din scri
sori :

— CE CONSECINȚĂ 
ARE PE PLANUL COIN
TERESĂRII INDIVIDU
ALE ȘI AL LOCULUI DE 
MUNCĂ VECHIMEA NE
ÎNTRERUPTĂ IN MUN
CĂ?

cu un salariu tarifar de 1 469 
lei lunar, cu 35 ani vechime In 
muncă și cu o continuitate In 
aceeași întreprindere de peste 
10 ani.

Procentul de bază care se va 
aplica la salariul tarifar de 
1 469 lei, fiind de 80°/t, iar pro
centul suplimentar pentru 10 
ani lucrați peste vechimea ne
cesară fiind de 10’/a, pensia re
zultată din aplicarea procen
telor cumulate va fi de 1 316 
lei, care, fiind majorată cu 4% 
pentru continuitatea de peste 
10 ani In aceeași unitate, va 
ajunge la 1 369 lei. Dacă In loc 
de 10 ani perioada de continui
tate In aceeași Întreprindere ar 
fi fost de peste 15 respectiv 20 
ani, pensia ar fi fost majorată 
la 1 395 lei, respectiv la 1 421 
Iei.

Trebuie observat că compa
rarea nivelului salariului ta
rifar față de nivelul pensiei nu 
este, In Întregime, concludentă, 
deoarece In tinfp ce salariile 
sînt supuse Impozitării, pensiile 
sînt scutite de aplicarea ori
cărui Impozit. Avantajele nou
lui sistem de pensionare sînt 
deci cu atlt mai mari. Astfel 
unui salariu brut, inclusiv im
pozitul, de 1 469 lei, 11 co
respunde un salariu net, fărl 
impozit, de 1 313 lei. Compa- 
rlnd salariul tarifar net și pen
sia de care va beneficia mun
citorul In cauză rezultă că. 
In cazul examinat, pensia va 
fi mai mare cu 108 Iei lunar.

Ținlnd seama de importanța 
pe care o are pentru economia

națională, existența stabilității 
cadrelor precum și Îmbunătă
țirea continuă a situației In 
acest domeniu, legislația mun
cii stimuleazd tn mod diferen
țiat angajați!, prin conditio
narea acordării unor drepturi 
și stabilirea diieriid a altora, 
In raport de anii lor de ve
chime neîntreruptă în muncă.

Astfel, concediul anual de 
odihnă se acordă numai In 
cazul In care angajatii au efec
tuat un stagiu neîntrerupt de 
cel puțin 11 luni In primul an 
de muncă și de 12 luni In anii 
următori j mărimea concediului 
suplimentar de 3—5 zile lucră
toare este diferențiată In ra
port de anii de vechime neîn
treruptă ai muncitorilor și per
sonalului operativ j cuantumul 
ajutorului pentru incapacitate 
temporară de muncă variază 
Intre 50 și 90*/« din salariu ta
rifar după cum angajatii au o 
vechime neîntreruptă de 1—2 
ani sau mai multi, cei cu peste 
8 ani avlnd dreptul la cuantu
mul maxim, mărimea re
compensei anuale și a sporului 
lunar pentru vechime și muncă 
ireproșabilă care se plătește in 
unele ramuri ale economiei (mi
nerit, siderurgie, metalurgie 
neferoase, explotarea C.F.R. 
etc.), este, de asemenea, In 
raport de anii de vechime ne
întreruptă. In sflrșit, regula
mentele de premiere prevăd că 
angajați! care părăsesc In mod 
nejustificat Întreprinderile, n-au 
dreptul la rezerva de 30 la sută 
din premiile trimestriale care 
urma să le fie plătită la sflrșitul 
anului calendaristic.

Este neîndoielnic că majo
rarea pensiilor In raport de 
continuitatea îndelungată ln 
muncă în aceeași unitate adau
gă acestor avantaje un nou 
stimulent care va contribui la 
Întărirea stabilității cadrelor și 
se va reflecta în rezultatele tot 
mai bune ln muncă.

ION STROESCU 
Consilier ln Comitetul de Stat 
pentru problemele da muncă 

și salarii

VINERI n OCTOMBRIE

18,00 : Penfru cai mid : 
MAla-bala* ; Pentru tinere
tul școlar : „Ștefan Vodă,

Aspect din expoziția de afișe despre protecția muncii deschisă în sala clubului uzinelor Grivița Roșie din Capitală.

ACTUALITATEA
Joi dimineața a pla

cat la Parii acad. An
drei Oțetea, președin
tele Comialei națio
nale române pentru 
U.N.B.S.C.O, cere 
lua parte Ia lncrlrile 
celei d® a 74-a eeaiunl 
a Consiliului Executiv 
UNESCO.

La plecare, pe aero
port. au fost de față 
Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afaceri
lor externe, Iile Dicu- 
Iescu, vicepreședinte 
al Consiliului național 
al cercetării științifice, 
vicepreședinte al Co
misiei naționale româ
ne pentru U N E S C O., 
Alexandru Bălăci, vi
cepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, iecre- 
tar general al Comi- 
■ iei naționale române 
pentru U.N.E.S.C.O., 
Constantin Oancea, 
dijector ln Ministerul 

S Afacerilor Externe.

turiști individual! din 
Anglia, Austria, Elve
ția, Italia, R. F. Ger
mană, Japonia și 
Franța.

Aîți turiști veni ți 
din Bulgaria vor efec
tua călătorii de patru 
zile In itinerarul că
rora figurează stațiu
nea Sinaia, orașul Bra
șov și Bucureștlul. La 
rlndul lor grupuri de 
excursioniști din Uni
unea Sovietică vor 
străbate timp de 12 
zile un itinerar pa 
parcursul căruia vor 
cunoaște orașele Bucu
rești, Sibiu, Cluj, Tg. 
Mureș și Brașov, pre
cum și stațiunile de 
pe Valea Prahovei. 
In această lună este 
așteptat să acosteze 
In portul Constanta 
vasul „Caronia*. din 
care vor debarca tu
riști americani. Ei vor 
vizita stațiunile de pa 
litoral și Bucureștiul.

Au luat parte Pom- 
piliu Macovei. pre
ședintele Comitetului 
de Stat pentni Culturi 
și Artă, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului 
afacerilor externe, oa
meni de teatru și alți 
oameni de cultură.

Numeroși oaspeți de 
peste hotare vizitează 
în prezent țara noas
tră. Bucuraștiul găz
duiește acum grupuri 
de turiști din Ceho
slovacia, Grecia, R. D. 
Germană și Uniunea 
Sovietică, precum și

Ambasadorul Repu
blicii Populare Ungara 
la București, Jozsef 
Vince, a oferit joi un 
cocteil cu prilejul a- 
proplatului turneu în 
R. P. Ungară a Tea
trului Național „I. L. 
Caragiale*.

Domn cel Mare“ ; 18,50 :
Publicitate ; 18,58 ; Ora e-
xactă ; 19,00 : Telejurnalul 
de seară ; 19,20 : Buletinul 
circulației rutiere ; 19,30 :
Dicționar de personaje. Li
tera E (T) ; 20,00 : Săptăml- 
na ; 21,00 : Avanpremiera ; 
21,15 : Tel eg lob — emisiune 
de călătorii greografice : 
Tombuctu ; 21.45 : „Un bi
let la alegere" — Examen 
muzical cu Pom pil la Stoian; 
22,05 : Paginj de muzică de 
cameră ; 22.35 : Telejurnalul 
de noapte ; 22.45 : Buletinul 
meteorologic ; 22,50 : Închi
derea emisiunii.

La Ambasada R. P. 
Polone din București a 
avut loc joi la amiază 
o întlinlre prieteneas
că cu prilejul prezen
tei în tara noastră a 
delegației de cineaști 
polonezi, care au par
ticipat Ia gala HlnrahiT 
din R. P. Polonă.

Au luat parte Mih- 
nea Gheorghiu, vice
președinte al Comite
tului de Stat pentru 
Cultură și Artă, func
ționari superiori din 
Ministerul Afacerilor 
Externe și . Comitetul 
de Stat pentru Cultură 
Și Artă, lucrători din 
domeniul cinematogra
fiei.

Joi dimineața, la se
diul Agenției econo
mice de pe Ungă am
basada R.S. Cehoslova
ce din București s-a 
deschis o expoziție 
organizată da între

prinderea de comerț 
exterior Koto din 
Praga.

Expoziția, care rămî- 
na deschisă piuă io 
ziua de 30 octombrie, 
cuprinde aparate de 
tehnică sanitară șl de 
laborator, realizate de 
uzinele ..Chirana* și 
„Laboratorul Priitro- 
je‘ din Cehoslovacia.

In Capitală a-e de«- 
chii, joi ia amiază. I 
..Expozipa ungară de 
arhitecturi*, organiza
tă de către Comitetul 
de Stat pentru Cons
trucții, Arhitecturi si 
Sistematizare. In ca
drul schimbului de ex
poziții documentare In
tre centrele de infor
mare In construcții din 
țara noastră ti R_ P. 
Ungară.

La deschidere au I 
participat prof. ing. 
Nicolae Drogeanu, i 
vicepreședinte 
al C S.C.A.S. și spe
cialiști In domeniul ar
hitecturii din tara 
noastră.

Au fost de față Jo
zsef Vince, ambasade- 1 
rul Republicii Populare 
Ungare la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• Selecționata de fotbal 
de juniori a țării noastre 
susține duminică a nouă 
confruntare internațională. 
La Rm. Vîlcea juniorii ro
mâni întîlnesc reprezentati
va similară a R. D. Germane. 
Cel doi antrenori Gh. Ola și 
Gh. Dumitrescu, mențin pen
tru acest meci lotul care în 
urmă cu o săptămînă a ter
minat la egalitate (2—2) cu 
formația Poloniei. Lotul cu
prinde printre alții pe Moldo
vean, Aldea, Profir. Stoicescu, 
Roxin, Bîîîboacă, Marica, Ma
nea etc.

O noud fcoald cu 24 săli de clasă s-a deschis ln acest an la 
Tur nu Severin

CIUDAD DE MEXICO 20 
(Agerpres). — întrecerile sdp- 
tăminii preolimpice de la 
Ciudad de Mexico se apropie 
de sfîrșit. Miercuri seara au 
fost cunoscuți câștigătorii com
petiției de lupte clasice prin
tre care se află șt sportivul 
român Ion .4 lion eseu. Demon- 
strind o bună pregătire teh
nică, Ion A li on eseu s-a clasat 
pe primul loc la categoria 
cocoș (57 kg) după ce a între
cut tn turneul final pe ma
ghiarul Varga ți pe belgianul 
Spaenhoven.

Turneul de box a continuat 
cu reuniunea rezervata semi
finalelor.

Pugilistul român Vasile 
Antoniu a ciștigat prin nepre- 
zentare la mexicanul Fran
cisco Flores ți va întllnj fn 
finală pe campionul olimpic 
de la Tokio, polonezul Kulej, 
care a dispus la puncte de 
boxerul soc ie tic Valeri Fro
lov.

• Intre 25 și 30 octombrie se 
vor desfășura la Izmir (Turcia) 
Întrecerile din cadrul Balcania
dei de baschet rezervate selec
ționatelor masculine de juniori. 
La actuala ediție și-au anunțat 
participarea reprezentativele 
Albaniei, Bulgariei, Greciei. Iu
goslaviei, României și Turciei.

TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
rulează la Patria orele 8| I0|
12.15] 14,30] 16,45] 19; 21,15.

CENUȘA — ambele ieri! — 
rulează la Republica orele 9,3O| 
13i 16,30] 20.

FANTOMAS SE DESLANȚUIE — 
rulează Ia Luceafărul orela 
9,30; 11,45] 16,15» 18,30i 20,45. 
Festival orele 8,45; 11,15»
13,30; 16i 18,30] 21. Feroviar 
orele 8] 11,30] 13,45] I6,15|
18,45i 21,15. Modem orele 9|
11.15] 13,30i 16; 18,15] 20,30.

STEAUA FĂRĂ NUME — 
rulează la Excelsior orele 9,30) 
11,45] 14] 16,15] 18,30] 20,45]
Melodia orele 9) 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21.

UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI
— rulează la Capitol orele 9; 
11,15; 13,30] 16; 18,30] 21.

SATUL PLUTITOR — 
rulează la Lumina orele 9i 
11,15; 13,30; 15,45. 18,151
20,45; înfrățiră» orele 13,45; 10:
18.15] 20,30.

CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE — 

rulează la Victoria orele 9| 12; 
15| 18] 21. Gloria orele 9] 12; 
15] 18; 21i Aurora orele 8,30; 
lli 13,30, 16i 18,30] 21.

PRIMA ZI DE LIBERTATE - 
rulează la Centra] orele 9; 
11,15; 14] 16,15; 18,30] 20,45 

fAră pașaport In tară 
străină —

rujează la Union orele 15,30 ; 
18: 20,30.

DIL1GENȚA — 
rulează la Doina orele 11,30) 
13.45, 16] 18,15] 20,45. Moșilor 
orele 15,30; 18j 20,30. Dacia
orele 8,45; 14,45 în contlnuarei 
17: 19; 21,15.

T1NĂRUL CĂSĂTORIT — PRE
ZINTĂ PISICA — O NOAPTE DE 
VIS

rulează la Timpuri Noi orele 
9—21 în continuare.

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

LUMINA DUPĂ JALUZELE — 
rulează la Buzești orele 15,30] 
18; 20,30. Miorița orele 9: 
11,15-, 13.30; 16; 18,15; 20,30.

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT
— rulează Ia Crîngasi orele 
15,30; 10] 20,30.

SUZANA ȘI BĂIEȚII —
rulează la Bucegl orele 9,30; 
11.30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

CÎ1NELE DIN BASKERVILLE — 
rulează Ia Vitan orele 15,30) 
18; 20,30.

ALFABETUL FRICII — 
rulează la Unirea orele 15,3Qi 
18; 20.30.

ZORBA GRECUL 
rulează la Tomis orele 9; 11,45| 
14,45; 17,45; 20,45.

AVENTURILE LUI WERNER HOLT 
— ambele aerfi —

rulează la Flacăra orele 15,30;
19. Flamura orele 9; 12; 16,15;
20. Drumul Sării orele 16; 
19,30.

CLEOPATRA — ambele serii — 
rulează la Arta orele 9; 12,301 
16; 19,45.

CASA NOASTBĂ — 
rulează la Munca orele 16; 
18.15; 20,30.

DRAGOSTEA ÎNVINGE — 
rulează la Popular orele 15,30; 
18; 20.30.

FANTOMAS — 
rulează la Cosmos orele 15,30; 
18,15; 20,30.

ȚARA FERICIRII - 
rulează Ia Viitorul orele 15,30| 
18; 20.30.

MORAMBON — 
rulează Ia Colentlna orela 
15.30; 18: 20.15

ALBĂ CA ZĂPADA $1 CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI —

rulează la Ferentari orela 
15,30; 18; 20,30.

PARTIZANII IN CÎMPIE — 
rulează la Pacea orele 15,30] 
18; 20.30.

NU S1NT COPACI PE STRADĂ — 
rulează la Floreasca orele 9i 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 21 Ra
hova orele 15,30; 18; 20,30.

5 MM 000 DE MARTORI —
rulează la Progresul 
15,30; 18; 20,45.

orele

YOYO —
ruleazi Ia Lira orele 15; 
20,30.

17,45;

REPULSIE —
rulează la Cotroceni
15.15, 18; 20,45.

orele

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Ritm de... 
inactivitate 

căruia ln brigadă să se tra
ducă tot mai mult în produc
ție ? Că e o datorie să îngri
jești mașinile, să le folosești 
cu grija cu care cheltuiești 
propriile cîștiguri?" Nu li s-a 
spus. Categoric nu li s-a spus. 
Și iată că acea „economie" de 
muncă înseamnă acum mai 
bine de 300 de hectare însă- 
mînțate cu întîrziere, așezarea 
conștientă la masă a unui con
sumator nedorit — nerespec- 
tarea agrotehnicii culturii.

în drumul nostru, privim 
cu admirație lanurile de grîu, 
perie răsărite, ale cooperati
velor agricole din Dîrja. Tea- 
cul de Sus, Așchileul Mare, 
Stoiana, Chesău, raionul 
Gherla. Frumusețea culturilor 
dovedește grija cu care au lu
crat mecanizatorii Vasile Mi- 
hălțan, Ion Cristolțan, Petre 
Tripon, țăranii cooperatori, în
seamnă un pas făcut spre pro
ducțiile ridicate stabilite spre 
a se realiza. Nu departe, însuși 
cîmpul oferă contrastele mun
cii. ale organizării. La coope
rativa agricolă din Coasta, 
majoritatea atelajelor erau la 
transportul finului, în timp ce 
porumbul, floarea-soarelui șl 
cartoful se află încă în lan. 
Din această cauză, tractoarele 
nu puteau lucra la pregătirea 
terenului. Că s-au însămîntat 
numai jumătate din cele 330 

hectare rezervate culturii 
griului este și o reflecție a fe
lului în care gîndesc și orga
nizează cei aleși în capul tre- 
bii, inginerul agronom Mathe 
Arcadie, al „ingenioasei- idei 
a tovarășului Grigore FărSgău 
președintele sfatului popular 
comunal care, zilnic, a plani
ficat zeci de oameni la lu
crările de prestație (!?).

La cooperativa agricolă din 
Sic, brazdă pentru însămîn- 
țări mai trebuie trasă pe încă 
cinci sute și ceva de hectare, 
iar însămînțatul nu s-a efec
tuat nici măcar pe jumătate 
din suprafața planificată. Aici, 
cred că s-a înregistrat cel mai 
ridicat ritm de... inactivitate 
din toate unitățile agricole 
vizitate. 18 tractoare au arat 
în două zile 4 hectare și au 
discuit 15. In acest timp însă 
Andrei Sipoș a mers cu trac
torul la S.M.T. Bonțida de 
cinci ori pentru aceleași de
fecțiuni, iar alte... 17 tractoare 
au lucrat, în medie, cite 45—50 
minute pe zi (o spun realiză
rile).

Ultima zi a epocii optime de 
însămînțare a griului... în 
cooperativele agricole aparți- 
nînd orașului Cluj, așezate 
de-a lungul drumurilor pe 
care ies pe teren specialiștii 
consiliului agricol și ai uniu
nii regionale a cooperativelor 
agricole, activiștii comitetului 
regional și orășenesc al U.T.C. 
nu se realizaseră decît 30 la sută 
din însămînțările planificate, 
iar în raioanele Zalău, Năsăud 
Huedin și Bistrița sub jumă
tate. în același timp, zeci de 
ședințe ocupă timpul specia

liștilor și al conducerilor d« 
unități, zed de situații se cer 
completate. In loc sâ se ocupe 
de rezolvarea treburilor cam
paniei agricole de Insămtnțări, 
sute de oameni își notează in 
ședințe, sînt puși pe drumuri 
cu diferite... treburi.

Pe ogoarele regiunii lucrează 
peste o sută de mii de ti
neri. O forță, nu altceva. Efor
turile acestei forț* se cade să 
fie mai bine mobilizate și uti
lizate. Lucrul în două schim
buri pe tractoare și la recol
tări (ziua la cules, noaptea la 
strînsul cocenilor), extinderea 
experienței de a depozita co
cenii în capătul tarlalelor, eli- 
berînd astfel atelajele de u- 
nele trangporturi ce se pot 
face și mai tîrziu, asigurarea 
pentru tractoriști a hranei 
calde în cîmp și a necesarului 
de carburanți (lucru ce nu 
prea l-am întîlnit cu prilejul 
raidului) — iată numai cîteva 
din problemele ce se cer re
pede rezolvate.

Veți îndeplini 
planul 

pe 1966?
OBIECTIVE : Direcția gene

rală ne-a încărcat planul cu 
sortimente prea multe — 6 ti
puri de mobilă — și nu ne-» 

asigurat, Întotdeauna, unele 
materiale : furnire, laturi. »- 
brazi vc. SUBIECTIVE : slaba 
•rganizare a muncii ie către 
cadrele tehnice ale fabricii, 
reflectată ln neaslgurarea rit
micității producției nici pe 
decade, nici pe ansamblul 
lunii.

Posibilități de realizare ■ 
planului slnt, dar cu ritmul 
actual de lucru, cu indiscipli
na care există ln schimburile 
de noapte, nu cred că se pot 
recupera toate restanțele.

— Cum a intervenit servi
ciul planificare pentru înlătu
rarea acestor deficiențe ?

Pauză lungă. Șeful serviciu
lui plan evită răspunsul. E 
mai ușor să vezi lipsurile al
tora. Sîntom întrutotnl de a- 
cord că nerealizarea planului 
se datorește, in mare parte, șl 
cauzelor semnalate de tovară
șul Savastru. Ne permitem în
să să adăugăm acestora încă 
una : PLANIFICAREA ȘI 
PROGRAMAREA PRODUC
ȚIEI. Ciclul de fabricație a 
mobilei este foarte lung — în
tre 45 și 90 de zile. Lansarea 
comenzilor, programarea pro
ducției, trebuie făcute din 
timp. Or, în primul semestru, 
sarcinile de plan au fost de
falcate cu întîrzieri foarte 
mari. Creșterile de producție 
din trimestrele I și II trebu
iau să atragă după sine și o 
planificare a creșterii stocu
rilor de materiale, o progra
mare și mal riguroasă a pro
ducției. Serviciul planificare a 
prevăzute însă o... reducere a 
producției neterminate.

— Am creat fabricii de mo
bilă toate condițiile — men
ționează Gh. Stanescu — pen
tru a-și realiza sarcinile de 
plan. Am luat măsuri pentru 
organizarea asistenței tehnice 
în toate schimburile, am or
ganizat producția pe ateliere, 
care cuprind 2—3 sectoare, am 
încadrat sectoarele cu dispe
ceri care să asigure lotizarea 
producției ; am suplimentat — 
contrar normelor — forța de 
muncă. Eu nu văd astăzi de
cît o singură cauză care acțio
nează asupra nerealizării pla
nului : slaba disciplină care 
există în fabrica de mobilă.

De acord cu tovarășul Stă- 
nescu. Aceasta este realitatea. 
Dar cine trebuia să ia măsuri 
dacă nu, în primul rînd, ser
viciul organizarea muncii ? 
Acest serviciu, prin natura 
atribuțiilor sale, ar fi tre
buit să intervină și pentru 
perfecționarea organizării pro
ducției în fabrică. Sînt locuri 
de muncă (la croit, prese, fi
nisaj) unde au existat și există 
strangulări de producție. Aici 
se impunea și se impune or
ganizarea lucrului în trei 
schimburi. Serviciul producție 
așteaptă ca această măsură să 
se aplice... singură. Anul tre
cut producția a fost organizată 
pe schimburi specializate : un 
schimb lucra producția inter
nă, altul lucra producția pen
tru export. Această organizare 
era mai pretențioasă, dar și 
mai productivă și mai calita
tivă. De ce să se lucreze știin
țific — șl-au zis probabil to
varășii de la organizarea pro
ducției — cînd se poate lucra... 
meșteșugărește ?... Ambele 
schimburi lucrează și pentru 
export și pentru producția in
ternă. Cît de productiv lu
crează, am văzut...

— Eu cred că multe lucruri 
de organizare, de intărire a 
disciplinei ln secție ac puteau 
pune la punct — ne explică 
M. Zidăroiu — șef de echipă — 
dacă conducerea combinatului 
n-ar fi schimbat atit de des 
șefii fabricii de mobilă.

Fluctuația din conducere 
s-a manifestat și în pro
ducție. O dată ni se dă un 
plan mai mare, altădată unul 
mai mic ; o dată avem un nu
măr mai mare de muncitori, 
altădată mai mic. Cum poți 
pretinde disciplina într-o ast
fel de organizare ?

Conducerea combinatului a 
cules și culege „roadele" aces
tui stil de muncă dar o face 
pe seama rentabilității fabri
cii. Să amintim doar cîteva 
fapte. Fabrica a atins para
metri proiectați cu trei tri
mestre mai tîrziu decît terme
nul planificat. Anul trecut a 
lucrat, In cîteva luni, chiar 
sub acești parametri. Anul 
acesta, nu mai vorbim !

— „Posibilități pentru în
deplinirea planului sînt — e 
de părere ing. R. CIUREA, 
tehnolog în secția montaj. Fa
brica e încărcată de la un ca
păt la altul cu producție ne
terminată. Dacă ajungem să 
ne deblocăm de garniturile 
neterminate... Acum totul de
pinde de circulația acestei 
producții, de ritmul de la 
montaj. Noi, cei de la montaj, 
nu putem face față...

Oare, într-adevăr, nu poate 
face față montajul ? în apa
rență da. Secția de montaj 
este la ora actuală o adevăra
tă magazie de piese prin care 
abia se poate circula. Dacă 
conveierul ar funcționa, dacă 
presa care se află în lucru de 
atîta timp ar fi gata, dacă s-ar 
lucra în trei schimburi, dacă 

locurile de muncă ștrangulate 
— lustruit $i încheiat, — ar fl 
mai bine organizate, dacă dis
ciplina tehnologică ar fi res
pectată, pentru ca anumite 
piese să nu mai facă cale în
toarsă de la montaj la prelu
crare. fie din cauza calității, 
fie din cauza descompletării 
seturilor, dacă s-ar introduce 
acordul individual, care este 
mai stimulativ, și care ar per
mite și o normare tehnică mai 
exactă a muncii, dacă măsu
rile pentru amplasarea atelie
rului de șlefuire a reperelor 
masive ar fi urgentate, monta
jul ar face, fără îndoială, 
față...

Prezentăm toți acești „da
că', spre rezolvare, tovarășu
lui LIVIU COTOFAN. inginer 
șef adjunct al combinatului.

— Planul cu restantele pe 
care le avem — este greu, 
poate chiar imposibil de în
deplinit, precizează dînsul. 
Am vrut să angajăm forță de 
muncă, necesară, pentru că 
planul ne-a fost suplimentat, 
dar am renunțat deoarece 
n-am avut asigurată baza de 
materii prime. Conform ci
clului de fabricație, la mobila 
pentru export, producția mar
fă din luna noiembrie trebuia 
prelucrată încă din septem
brie. Repartițiile pentru o 
parte din furnire și plăci aglo
merate din lemn le-am primit 
abia în septembrie dar cu 
onorarea comenzilor în tri
mestrul IV. Am dus și ducem 
lipsă de furnir și din această 
cauză am redus un schimb la 
presă.

Interlocutorii noștri au, în 
proporții aproape egale, atît 
optimism cît și rezerve față de 
îndeplinirea planului pe 1966. 
Care este părerea forului tu
telar ?

— Noi știm — arăta tov. 
lng- D. Nicoară, director ad
junct al Direcției generale a 
produselor finite din lemn — 
că Ia Fabrica de mobilă din 
Pitești treburile merg prost. 
Posibilitățile de îndeplinire a 
planului depind. în exclusivi
tate, de organizarea produc
ției de către fabrică. Direcția 
generală a acordat fabricii tot 
sprijinul am trimis colective 
care au analizat munca, am 
dat indicații, am luat măsuri 
de întărire a colectivului de 
conducere...

Să ne ierte tovarășul direc
tor. Dar, după atîta „ajutor", 
fabrica ar trebui să fie cel 
puțin fruntașă. Or, realitatea 
e alta. Atunci care-i eficiența 
ajutorului dat? Direcția ge
nerală a acceptat în mod tacit 
din motive de neînțeles, „mer-i 
sul" olanului la fabrica de 
mobilă Pitești. Altfel ar fi in
tervenit prompt, ar fi anali
zat atent cauzele, și-ar .fi re
dresat situația.

Am prezentat aceste con
cluzii și tov. ing. Ion Rîmbu, 
adjunct al ministrului econo
miei forestiere.

— Avem datoria — ne-a 
spus dînsul — să redresăm 
situația planului la fabrica de 
mobilă a C.I.L. Pitești. Res
tanța de plan este destul de 
mare. Direcția generală, pe 
baza unui program pe care-1 
va stabili conducerea ministe-. 
rului, va ajuta efectiv fabrica 
pentru realizarea planului.

Autorul anchetei promite 
cititorilor să revină în fabri
că, la începutul anului viitor, 
pentru a da atunci un răspuns 
exact, al faptelor. Ia întreba
rea din această anchetă.

V
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Limuzina neagră

Lovitura de teatru

R. D. VIETNAM. — Grădinițele de copii din Hanoi ca și 
școlile au fost evacuate în afara orașului. In locuri mai 
ferite de bombele americane, ele își continuă activitatea. In 
fotografie : copii alături de adăposturile în care se refugiază 

în cazul unor bombardamente

Doi tineri americani, Ro
bert Eaton și Ken Sher
man, au expediat prin 
poștă Ministerului apărării 
al S.U.A. ordinele lor de 
încorporare, în semn de 
protest împotriva războiu
lui din Vietnam. Luînd cu- 
vîntul la un miting al ad
versarilor războiului, care 
a avut loc la Philadelphia, 
Sherman a declarat: „Că 
războiul din Vietnam este 
un război rușinos și că el 
refuză sa lupte" într-o ar
mată de agresori. Cei doi 
tineri au adresat un apel 
tuturor tinerilor americani 
sa se pronunțe împotriva 
escaladării războiului din 
Vietnam.

Un an s-a scurs de cînd, în plină zi ți în plin Paris, 
a fost răpit liderul opoziției marocane, Mehdi Ben Bar
ka. Primăvara a văzut încheindu-se un dosar de anchetă, 
iar vara deschizîndu-se un proces. Astăzi ar fi trebuit 
să cunoaștem sentința în cazul unora dintre acuzați. O 
formidabilă lovitură de teatru a schimbat, însă, cursul 
deliberărilor în ceea ce trebuia să fie ultima zi a pro
cesului. Sosirea neașteptată la Paris a maiorului Dlimi, 
comandantul adjunct al Siguranței marocane și unul din
tre principalii acuzați, a creat o situație nouă, necesitînd 
întreruperea procesului și inițierea unei anchete supli
mentare. Aceasta înseamnă că cercetările se întorc în- 
tr-un punct foarte incipient.

De fapt, procesul n-a fost în ultimă instanță decît o 
foarte trenantă, și nu întotdeauna interesantă, derulare 
a unui film cunoscut în linii mari dinainte.

Candidatura ministrului de externe
al României la președinția sesiunii

Trimiaul special Agerpres, Nicolae lonescu, transmite • 
La 18 octombrie, misiunea permanentă a Republicii Socia
liste România la O.N.U. a transmis misiunilor permanente 
ale celorlalte țări membre ale O.N.U. o scrisoare prin care 
anunță candidatura ministrului afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, la președinția celei de-a XXII-a se
siuni a Adunării Generale.

După cum se știe, o rezolu
ție anterioară a O.N.U. stabi
lește principiul, potrivit că
ruia, funcția de președinte al 
Adunării Generale trebuie să 
revină, prin rotație, reprezen
tantului unei țări din diferite 
regiuni geografice ale lumii, 
printre care și Europa răsări
teană. Cu toate acestea, de la 
înființarea O.N.U., nici una 
din țările acestei regiuni geo-

grafice nu a deținut președin
ția Adunării Generale.

Reprezentanții permanenți 
la O.N.U. ai țărilor din Eu
ropa răsăriteană, care s-au 
întrunit în cursul actualei se
siuni, au căzut de acord să 
sprijine candidatura ministru
lui afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
în favoarea căreia s-au pro
nunțat toate țările din această 
regiune.

Criminalul s-a 
zentat la poliție, 
tui ld ușa pe 
scria „registratură1
șla depus cartea 
vizită. A adăugat gră
bit, pe petecul de hlr- 
tle, lingă adresă și 
semnalmentele. Omul 
In uniformă i-a mulțu
mit, i-a strfns mîna 
și... Enigmă : crimina
lul a părăsit nestin
gherit postul de poli
tie. Enigma nn- 2 s cri
minalul este,- -totuși, 
reținut de oamenii le
gii. Dar nu pentru 
crimă, ci pentru că, la 
volanul automobilului 
său, depășise viteza 
legală chiar pe strada 
pe care se află sediul 
poliției. I se aplică o 
amendă șl... Enigma 
următoare : criminalul 
comite o nouă fărăde
lege dar...

pre- ori plnă la a șaptea 
a bă- oară. Nimic fenomenal

care vor spune cititorii,
șl '“UonTtabandiștil «lnt a- 

de hfli : au geamantane 
CU fundul dublu, am
balează bine marfa șl 
Înșeală pe vameși. 
Numai că marfa In 
cauză era puțin volu
minoasă : niște avioa
ne. Și nu avioane de 
promenadă particulară, 
ci gigantice bombar
diere B-26. De șapte 
ori, vameșii au Închis 
ochii. Cele șapte bom
bardiere au fost livra
te conform înțelegerii 
la baza militară de la 
Tancos, la mai puțin 
de 150 kilometri 
Lisabona.

Enigma nr. 2 
naște aflind că vame
șii ar ti putut al des
coperea afacerea. Este 
adevărat, vameșii nu

1 
foit, 

la

de

>e

Enigme'
ia serieF

Să punem, o clipă, 
Cititorii vor 

reporterul
punct. I 
protesta : 
povestește un absurd 
roman polițist. -
devăr, cele 
plnă acum slut rodul 
imaginației sale. Ten
tația de a bate Ia por
țile romanului polițist 

fost stimulată de 
tn serie 
aflat din 
lui

Intr-a- 
relatate

1-a 
niște enigme 
despre care a 
paginile 
MONDE-

Enigma nr. 
odată cu apariția 
trei personaje : 
vlnzător, un interme
diar și un cumpărător. 
Deocamdată nu ne 
Interesează numele 
lor. Important de Te- 
tinut este că acțiunea 
se petrece în S.U-A. șl 
că obiectul tîrgulul îl 
reprezintă o marfă de 
contrabandă. Înțelege
rea odată perfectată 
încep livrările. Odată, 
de două ori, de trei

LE

1 începe 
a 

un

controlează c«nil dar 
nici avioanele nn pot 
zbura la Intlmplare. 
Dovadă : pilotul care 
transporta marfa clan
destină nu căuta dru
muri ocolite care să-l 
ferească de privirile 
autorităților. El a cu
tezat să zboare cbiar 
deasupra Washingto
nului, mal mult chiar, 
deasupra Casei Albe. 
Serviciile de securita
te s-au alarmat ime
diat. Pilotul a fost in
vitat să coboare pe 
aeroportul din Wa
shington. I i-a repro
șat zhorul deasupra 
Casei Albe, strict in
terzis. Pilotul a ascul
tat, șl-a recunoscut 
greșeala, a fost bătut 
prietenește pe umăr... 
zborul a continuat 
prin Terra Nova către 
Tancos. Dealtfel, ne
plăceri din cauza gre
șelilor de zbor a avut 
destule. Toate aranja
te Imediat gratie unui

miraculos dar al... con
vingerii. Deci, cum 
i-ar spune criminalul 
a lăsat cartea de vizi
tă, a adăugat și iem- 
□almentele, dar ce 
s-a reproșat a 
doar, abaterea de 
legile circulației...

Enigma nr. 3 s-a 
produs atunci cînd, 
brusc, afacerea a foit 
curmați. Tranzacția 
prevedea livrarea a 29 
de bombardiere. Dar 
după al șaptelea, va
meșii au deschis ochii. 
Ciudat. Să continnlm: 
la Buffalo a fost in
tentai nn proces. Pe 
banca acuzaților doar 
două persoaae : inter
mediara] 
francez, 
director 
firmă) șl 
britanic) cave a trans
portat maria. Cei doi 
neagă acuzația ce le 
este adusă de a fl 
violat legislația S.U.A. 
scoțlnd ilegal Mpfe 
bombardiere B-2B pen- 
trn a le livTa Portuga
liei. El afirmă că nici 
o clipă nu le-a trecut 
prin minte că ar ti co
mis o ilegalitate. Lovi
tură de leatra : preșe
dintele juriului din 
Buffalo. Wallace Fox. 
li crede pe cuvlnt și 
11 achită.

Oprim aici șirul e- 
nigmelor. Pilotul mai 
vorbăreț a pomenit In 
proces despre C.I.A. 
Adică a afirmat că în
treaga afacere a fost 
regizată de serviciile 
secrete americane dar
nice si ajwic Portuga
lia in operațiunile ei 
represive din Angola 
șl Moiamhte. dar. In 
același timp, grijulii 
să creeze aparenta 
respeclării a«ga]ame«- 
telor publica ale 
S.U.A potrivit cărora 
Lisabona nu va primi 
arme ofensive utiliza
bile In coloniile ei ■- 
fricane Oficialitățile 
i-au grăbit cu dezmin
țirile. iar un purtător 
de cuvlnt al Departa
mentului de Stat a de- 
plins chiar sentința de 
achitare. Dar procesul 
a fost la repezeală 1n- 
gropal Intre hirțoage 
penlra a se evita com
plicații.

Poate un criminal să 
se prezinte la poliție 
șl să-și lase cartea de 
vizită, ca f« povestea 
noastră de la Început 1 
Poate. 
Ies,

|u« conte 
fost pilot )1 
de onorabilă 
pilotul

Daci htaei«te
ii ocrotește C.I.A.

EUGENTV 
OBREA

Pe scena politică braziliană a apărut în ultimele zile nn 
nou conflict, de astă dată între puterea legislativă și cea 
executivă, adică între parlament și guvern. La baza conflic
tului stă hotărîrea președintelui Castelo Branco de a uza 
încă o dată de puterile discreționare pe care i le conferă 
actul instituțional de la 27 octombrie 1965. Făcînd apel toc
mai la acest act, președintele a suspendat mandatele a încă 
șase deputați, din opoziție.

Agențiile de presă relevă, ca fiind semnificative, împre
jurările în care a fost promulgat decretul. Președintele 
Branco tocmai avusese o întrevedere cu președintele Ca
merei Deputaților, Adando Lucio Cardoso, unul dintre liderii 
partidului guvernamental, ARENA. La sfîrșitul convorbirii, 
Cardoso declarase ziariștilor că, pînă Ia sfîrșitul actualei 
legislaturi, nici un parlamentar nu va fi lovit de actul in
stituțional amintit. „Voi garanta demnitatea parlamentului" 
■ afirmat, în încheiere, președintele Camerei.

Or, la numai cîteva ore după aceste declarații, era dat 
publicității decretul prezidențial. Surpriză pentru observa
tori și, în primul rînd, surpriză (foarte neplăcută) pentru 
Cardoso însuși. Acesta, pus pe neașteptate în fața unui fapt 
împlinit, a reacționat imediat. Discursul pronunțat de Car
doso la Brasilia este interpretat (arată agenția FRANCE 
PRESSE) ca „o 
președintelui — 
a spus el— tre
buie să fie rati
ficat de către 
parlament și 
numai după a- 
reastă ratificare 
eu voi putea 
să-î consider pe 
cei șase efec
tiv destitaiți".

Președintele
B iran ca, reac- 
ționind la rîndul 
putaților respectivi 
supusă dezbaterilor __________ _ __ ... _ __ _
rea sesiunii parlamentare, care a avut loc la începutul săp- 
tăminii, era așteptată cu mnlt interes. Ce se va întîmpla 
oare ? Vor merge lucrurile pînă la o adevărată încercare de 
forță ? Evenimentele ulterioare au răspuns afirmativ.

Tn cinda declarațiilor lui Castelo Branco, Cardoso a hotă- 
rît să înainteze chestiunea comisiei juridice a Congresului. 
Mai mult chiar, luni, la deschiderea sesiunii Congresului, 
Cardoso a dat cuvîntul deputaților ale căror mandate fuse
seră retrase. Fotografiile acestora au apărut în toate ziarele 
braziliene care subliniau că acțiunile lui Branco ar 
crea „o situație de nepopularitate" pentru guvern.

In cercurile politice cunoscătoare ale problemelor 
liene nu s-a ajuns încă la o concluzie cu privire la 
vele promulgării decretului, la scopul urmărit. E 
oare, scrie FRANCE PRESSE, de a înspăimînta și mai mult 
opoziția care amenință să cîștige alegerile legislative din 
noiembrie ? Dar, în acest caz, de ce președintele își ridică 
împotrivă proprii săi partizani ?

Bineînțeles, nu putea să nu ia cuvîntul și faimosul Lacer- 
da. In ziarul său TRIBUNA DA IMPRESSA fostul guver
nator consideră că e vorba de o „manevră". „Această pro
vocare adresată Congresului — pretinde el — va duce la o 
reacție populară care va permite președintelui să-și justifice 
menținerea la putere și să sustragă prezidenția mareșalului 
Costa e Silva".

După părerea agenției citate, încercarea de forță dintre 
parlamentul și guvernul brazilian pare destul de gravă. Gu
vernul ar putea anula chiar și mandatul președintelui Ca
merei Deputaților (unde merge mia, merge și suta), în cazul 
cînd acesta nu va da dovadă de „înțelegere". O astfel de 
măsură pare însă puțin probabilă, întrunit existînd riscul 
închiderii parlamentului și anulării alegerilor din noiembrie, 
guvernul ar însemni să nesocotească propriile sale acte in
stituționale. In orice caz, prin solidarizarea președintelui Se
natului cu președintele Camerei, criza pare să fi intrat în
tr-o faxă critică, al cărei deznodămînt nu este previzibil.

sfidare" la adresa mareșalului. „Decretul

ÎNFRUNTARE

LA RIO
său, a declarat ci problema de- 
este încheiată și ci nu va fi 
Congresului. De aceea, deschide-

Johnson întimpinat

WELLINGTON 20 (Ager- 
pres). — Joi dimineața, în 
cea de a doua zi a vizitei pre
ședintelui Johnson în orașul 
Wellington, capitala Noii Zee- 
lande. au continuat manifesta
țiile împotriva războiului din 
Vietnam. Agenția Associated 
Press informează că sute de 
studenți au luat parte la o de
monstrație în fața parlamentu
lui, unde președintele Johnson 
sosise pentru a lua parte la un 
prînz înainte de plecare spre 
Canberra. Ei au cerut înce
tarea agresiunii sîngeroase 
din Vietnam și retragerea tu
turor trupelor străine din a- 
ceastă tară. Poliția a ridicat o 
baricadă în fața intrării Par
lamentului și a recurs la vio
lențe împotriva studenților, 
care purtau pancarte și scan
dau lozinci 
agresive a 
rican.

O ultimă 
ton anunță * că 
Johnson și-a 
de 24 de ore în Noua Zeelandă, 
pilind spre Australia.

împotrivea politicii 
guvernului ame-

știre din Welling- 
președintele 

încheiat vizita

putea

brazl- 
moti- 
vorba

în orașul brazilian Minas 
Gerais poliția a împrăștiat 
miercuri o demonstrație a 
studenților, care cereau eli
berarea colegilor lor ares
tați în timpul unei ma
nifestații cu prilejul ale
gerii noului președinte al 
țării. Polițiștii au atacat 
studenții, adunați într-una 
din piețele orașului, făcînd 
uz de grenade cu gaze la
crimogene.

Cîteva sute de studenți 
de la Universitatea din 
Concepcion au ocupat să
lile de cursuri în semn de 
protest împotriva refuzului 
autorităților de a spori alo
cațiile destinate acestui in
stitut de învățămînt su
perior. Pentru același mo
tiv, studenții Universității 
tehnice din Chile au de
clarat grevă. Forțele de 
poliție au reprimat o ma
nifestație 
studenți 
Chile, în

de 
de

organizată 
la Santiago 
cursul căreia 25 

de studenți ți doi ziariști 
au fost arestați.

PROTESTUL
FERMIERILOR

IRLANDEZI
La Dublin a avat loc 

miercuri o demonstrație 
a fermierilor irlandezi 
în semn de protest îm
potriva politicii guver
namentale în domeniul 
agriculturii.

Agenția U.P.I. apreciază că 
a fost cea mai mare demonstra
ție de protest văzută vreodată 
în capitala irlandeză. Zeci de 
mii de fermieri au parcurs 
străzile orașului pînă seara 
tîrziu. O delegație a de
monstranților a încercat să 
prezinte ministrului agricultu
rii, Charles Haughey, dolean
țele fermierilor, dar ea nu a 
fost primită. La Dublin dom
nește o sițuație încordată, 
fiind așteptate noi demonstra
ții ale fermierilor.

Vineri 29 octombrie, ora 
12,15. Ben Barka și studentul 
marocan Azzemouri, merg să 
se întîlnească la cafeneaua 
Lipp din centrul Parisului cu 
trei francezi : cineastul Geor
ges Franju, ziaristul Phillippe 
Bernier și editorul Georges Fi- 
gon. Aceste persoane îi propu
seseră liderului marocan să 
participe la realizarea unui 
film asupra decolonizării, in 
calitate de consilier. In defini
tiv, Ben Barka este într-ade- 
văr una din figurile proemi
nente ale mișcării de elibera
re, secretar general al Comite
tului de solidaritate afro-asia- 
tică și președinte al Comitetu
lui de pregătire a conferinței 
tricontinentale de la Havana. 
Condamnat Ia moarte în con
tumacie de un tribunal maro
can, el locuiește Ia Geneva de 
unde întreprinde dese călătorii 
în întreaga lume. La Paris 
sosise cu cîteva ore mal înain
te într-o scurtă vizită.

înainte de a ajunge la ca
fenea, Ben Barka este oprit 
de doi oameni, unul corpolent 
șl altul mult mai mic. El îi 
întind legitimațiile de poli
țiști și îi cer spre 
pașaportul. Este un 
diplomatic algerian 
pune respect. Dar, 
țiștii îl împing spre o limu
zină neagră care a tras discret 
lingă trotuar. Ben Barka nn 
opune rezistență crezînd că 
autoritățile franceze ar fi de
cis, din cine știe ce motiv, să-l 
expulzeze. Portierele se în
chid cu zgomotul lor obișnuit; 
mașina o pornește în mare vi
teză.

Curînd, automobilul oprește 
în fața unei vile cochete din 
Fontenay-le-Vicomte, lingă Pa
ris. Este proprietatea renumi
tului gangster Boucheseiche, 
zis „Jo cel mare“ (șapte ani 
de muncă silnică după o ca
rieră foarte frămîntată). „Sin- 
teți aici pentru securitatea dv. 
personală", îl asigură Lopez, 
șef de escală la aeroportul 
Orly și „corespondent" al ser
viciilor franceze de contraspio
naj. După puțină vreme se sta
bilește legătură telefonică cu 
Rabatul, făcîndu-se cunoscut : 
„coletul este aici A doua 
zi, sosește la Paris generalul 
Oufkir, ministrul de interne al 
Marocului, și maiorul Dlimi, 
directorul Siguranței maroca
ne. Ei sînt oaspeții lui Lopez, 
la vila sa din Ormoy.

Narațiunea se oprește aici. 
Pînă în acest punct există 
urme. La dosar se află dovada 
că sîmbătă după-amiază (30 
octombrie) Ben Barka se mai 
găsea la vila lui Boucheseiche. 
Duminică nu mai era acolo. Ce 
s-a întîmplat după aceea este 
de domeniul presupunerilor, a- 
desea întemeiate pe o argu
mentare solidă, sau al relată
rilor senzaționale. Acuzarea nu 
reține nici presupunerile, nici 
relatările senzaționale. Procu
rorul a declarat sintetic: „Toa
te cercetările întreprinse în a- 
ceastă privință au rămas in
fructuoase. De fapt, nimic nu 
dovedește că Ben Barka a fost 
ucis de cei care l-au răpit și 
totuși nici o urmă a transpor
tării prizonierului în afara vi-

lei unde era sechestrat nu a 
putut fi descoperită... Mehdi 
Ben Barka nu a reapărut nici 
o dată de la arestarea sa ilega
lă : el nu a făcut cunoscut nici 
familiei sale, nici prietenilor 
săi, nici vreunei autorități ca
lificate că și-ar fl recăpătat li
bertatea. Trebuie deci să con
chidem, în lipsa altor preci
zări asupra soartei sale, că 
sechestrarea continuă încă în 
prezent**.

Există, totuși, două relatări 
care deși contradictorii, me
rită remarcate.

Momentul Figon
Editorul Georges Figon, 

ganster „cumințit", pare să fi 
jucat un rol important în afa
cere. In orice caz, el a împăr
tășit unor ziariști o ampla po
vestire despre ceea ce s-a pe
trecut după ce firul înnodat 
de cercetările oficiale s-a în
trerupt complet. In versiunea

verificare 
pașaport' 

care im- 
nu ! Poli-

unui anume Nacerdine Challal, 
nigerian naturalizat în Fran
ța. Versiunea sa afirmă că 
deputatul Lemarchand și un 
înalt funcționar al poliției 
franceze, comisarul Caille, ar 
fi știut cu mai multe luni îna
inte că se pregătește răpirea 
lui Ben Barka. Pe de altă par
te, Challal declară că în in
tenția Iui Oufkir, Ben Barka 
urma să fie doar transferat 
în Maroc, și nu ucis. Gangste
rii care au participat la răpire 
l-au asasinat pe liderul maro
can din proprie inițiativă, ceea 
ce ar fi provocat o vie indispo
ziție ministrului. Cadavrul ar 
fi fost transportat în secret 
în pădurea din apropierea sa
tului Villecien din Bourgogne, 
unde a fost îngropat sub su
pravegherea maiorului Dlimi.

Noua versiune a reținut de
sigur atenția avocaților și a 
judecătorului. Citat ca martor, 
Challal s-a făcut nevăzut. Poli
ția l-a căutat cu asiduitate la 
Paris și în provincii, dar fără 
rezultat.

Marți dimineața, la aeropor
tul Orly, cobora din avionul 
de Casablanca un tînăr și ele
gant comerciant marocan care 
se prezenta galant : Ben Mok- 
thar. Deși aeroportul era în
țesat de ziariști, fotoreporteri 
și polițiști, — avizați cu o sea
ră înainte de un comunicat 
oficial transmis din Rabat — 
nimeni nu a recunoscut în co
merciantul călător pe maiorul 
Dlimi. Ascuns timp de mal

AFACEREA
EN BARKA

sa, Ben Barka ar fi fost tortu
rat și ucis de însuși generalul 
Oufkir. Este o povestire im
pregnată cu amănunte șl 
dialoguri, a căror autenticita
te nu a putut fi stabilită. Ea 
nu a fost reținută de autori
tăți și chiar Figon a retrac
tat-o ulterior, din cine știe ce 
motive rămase obscure. Ori
cum, mărturia sa ar fi fost 
pentru poliție de o mare va
loare.

Cînd polițiștii au deschis 
însă, ușa camerei Iui Figon 
pentru a-1 aresta l-au găsit 
mort. Ancheta a stabilit atunci 
că fostul gangster s-a sinucis. 
In timpul procesului această 
concluzie a fost viu contestată. 
Mai mulți martori care l-au 
cunoscut bine pe Figon au 
menționat fapte care contrazic 
versiunea sinuciderii, de pildă 
că pistolul găsit în mîna cada
vrului nu era cel pe care obiș
nuia să-l poarte la el Figon. 
Medicul legist, care a efectuat 
autopsia, a relatat în instanță 
că glonțul a pătruns prin cea
fă, recunoscînd că asemenea 
sinucideri nu sînt prea cu
rente. De ce s-a sinucis în de
finitiv Figon ? Remușcări, pro
cese dc conștiință, teamă la un 
client atît de vechi al justiției 
franceze ? Prea puțin plauzibil. 
Unii martori au vorbit în de
pozițiile lor despre legăturile 
strînse dintre Figon și avocatul 
său. deputatul Lemarchand.

Pe cînd avocațiî își exersau 
elocvența în pledoariile finale, 
revista LE NOUVEL OBSER- 
VATEUR a inserat în pagini
le sale o nouă mărturie

bine de 24 de ore în nu ae știe 
ce vilă elegantă a Parisului, 
Dlimi a petrecut o ultimă 
noapte în libertate înainte 
de a se preda autorităților 
franceze, în ceea ce ar fi pu
tut să fie una din cele mii 
gustate secvențe de .Jiispense-.

Ce declarații senzaționale 
are de făcut noul venit? Sur
prinzător, o bună parte din 
presa franceză este de părere 
că Dlimi nu va spune mai ni
mic nou. „Credulii, scrie zia
rul COMBAT, și-au imaginat 
că Dlimi a sosit pentru a spu
ne ce știe despre soarta lui 
Ben Barka... Dar nu este vor
ba de aceasta*'. Dar despre ce 
atunci ?

Raționamentul care se emi
te susține că venirea ofițeru
lui marocan nu are drept scop 
să facă lumină în cazul Ben 
Barka, ci să salveze relațiile 
franco-marocane, serios com
promise datorită acestei afa
ceri. „Avem sentimentul că 
plecarea din Maroc 9-a făcut 
cu acordul regelui, fără ca 
Oufkir să fi fost informat, a- 
rată LE FIGARO. Este aceasta 
semnul de bunăvoință pe care 
Elysee-ul îl așteaptă de atita 
vreme ? Guvernul francez îl 
va considera oare suficient ?“ 
„Este evident, afirmă la rîndul 
său L’AURORE, că, dacă Dli
mi este recunoscut ca ținguzul 
instigator al răpirii, o grea 
ipotecă va fi ridicată de pe 
relațiile franco-marocane. In 
perspectivă, tocmai acesta 
este țelul ce se urmărește".

ION D. GOIA

ION MANEA

LA TRIBUNALUL Suprem
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• NUMAI 90 gr. cfntărește 
microfon „fără fir* fabricat in 
ponia. Microfonul, In lungime 
15 cm, are un diametru de 2
și este prevăzut cu trei tranzlsforl 
de mare randament. Minuscula ha- 
terie de argint incorporată alimen
tează emițătorul cu energia nece
sară timp de cinci ore la o func
ționare continuă.

R. P. POLONĂ. — Vrdrrr 
p.nonmkJ ■ pArtll rstR- •

Varțevlel

• SINDICATUL lucrătorilor 
Ia compania japoneză de televiziu
ne „Nlhon Kishku Terebi" a refu
zat să colaboreze cu societatea a- 
mericană de televiziune „Național 
Broadcasting Company" (N.B.C.) 
care intenționa să retransmits lu
crările așa-numitel Conferințe pen
tru Vietnam de la Manila.

con- 
a-
16

din 
Capetown continuă judecarea pro
cesului lui D, Tsafendas, asasinul 
fostului prim ministru sud-afrlcan, 
Werwoerd. In fața completului de 
judecată au depus mărturii mai 
mulți psihiatri, care au afirmat că 
Tsafendas ar fl un schizofrenic și 
că ar trebui internat înir-un spital, 
în sprijinul acestor afirmații au 
fost prezentate scrisori adresate 
unor personalități politice și alte 
documente.

MICROFON „FĂRĂ FIR"

VA MAI TRANSMITE 
„SURVEYOR - 1“ ?

• AGENȚIA T.A.S.S. anunță că 
la 20 octombrie în Uniunea Sovie
tică a fost lansat satelitul artificial 
al Pămfntului „Cosmos-130“. Pe 
lingă aparatura științiiică, la bor
dul satelitului se află un radio- 
emițător și un sistem radio pentru 
măsurarea exactă a elementelor or
bitei, un sistem radioteiemetrlc 
pentru transmiterea pe Pămfnt a 
datelor cu privire la modul de 
funcționare a utilajului șl aparata- 
Jului științific.

Aparatura instalată la bord func
ționează normal, tar centrul de cal
cul coordonator efectuează prelu
crarea informațiilor. Satelitul 
tinuă programul de cercetări 
nunțat de agenția T.A.S.S. la 
martie 1962.

TRITONII AU BLOCAT 
CIRCULAȚIA

• SPECIALIȘTn de Ia Laborato
rul de propulsie cu reacție din Pa
sadena (California) au anunțat joi 
ci eforturile întreprinse pentru ca 
sonda lunară „Surveyor-1* să 
transmită noi fotografii ale supra
feței lunei nu au avut succes. Un 
purtător de cuvlnt al acestei insti
tuții a declarat că informațiile ob
ținute nu conțineau nici un fel de 
fotografii.

„Surveyor* care a aselenizat lin 
Ia 1 iunie pe suprafața Lunei a 
transmis peste 11 000 de fotografii, 
dar a fost considerată „decedată" 
din punct de vedere tehnic la mij
locul lunii iulie. Aproape trei luni 
mai tîrziu — la 8 octomhrle — au 
fost recepționate unele semnale 
slabe de pe hordul sondei, ceea ce 
i-a determinat ne specialiștii ame
ricani să creadă că ar fl posibilă 
transmiterea unor noi imagini de 
pe lună.

• UN CONVOI neîntrerupt 
mii de tritoni a blocat recent, timp 
de patru zile, circulația pe șoseaua 
care duce spre orașul Krasno
kamsk, la poalele Uralului. Tritonii 
sînt animale amfibii care, In cursul 
verii, trăiesc în mlaștini, sau în 
mici cursuri de apă puțin adinei 
și încălzite de soare. In luna au
gust tinerii tritoni urcă spre pă- 
mînt uscat. Această extraordinară 
procesiune de mici animale acva
tice atinge uneori lățimea de 300 
m. S-a putut constata că tritonii 
proveneau dintr-un mic curs de 
apă din apropierea șoselei și că ei 
se îndreptau spre pădure.

PROCESUL 
DE LA CAPETOWN

• LA BELGRAD se desfășoară 
lucrările celei de-a treia Intilnlri 
internaționale a scriitorilor, a că
rei temă este „Poezia ca mijloc de 
comunicare”. La lucrările întilnirli 
participă reprezentanți din 18 țări, 
printre care șl poeții români Tibe- 
rlu Utan șl Ion Gheorghe.
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