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întreprinderea textilă Dacia. 
Muncitoarea Ochiuleț Aurica 

lucrind la mașina de caneiai

Foto: AGERPRES

BUN SOSIT 
IN SATELE 

OLTENIEI I
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru).
Sala de festivități a Sfatului 

popular regional Oltenia a con
stituit recent primul popas al 
celor 90 de medici și 66 de 
farmaciști din promoția 1065— 
1966 sosiți pentru a-șl lua In 
primire posturile. Tinerii absol
venți au lost salutați de tovară
șa Ioana Stancoveanu, vicepre
ședintă a sfatului popular re
gional care le-a ural bun venit 
in Oltenia.

In prezența delegatului minis
terului și a unor reprezentanți 
al organelor locale a avut Ioc 
apoi repartizarea absolvenților 

I in unitățile medicale din me
diul rural. Potrivit dispozițiilor 
Comitetului Executiv ai statu
lui popular regional, vicepre
ședinții sfaturilor populare ra
ionale vor însoți pe fiecare me
dic, prezentindu-l la Jocul de 
muncă, interesindu-se de condi
țiile în care vor lucra și vor 
trăi tinerii absolvenți. Noilor 
cadre de medici le-au fost ofe
rite. printre altele, posturi la 
Sanatoriul T.B.C. din comuna 
Poiana Mare de rurînd dat In 
folosință, la dispensarele de la 
șantierul Porțile de Fler pre
cum și la staționarul din Valea 
Motrului.
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Noi construcfii la PloiejH

TIN SUB TENSIUNE

4000 DE CHIMIȘTI MEDICUL

EE EO/lM
de F. Brunea-Fox
neamuri de 
și legume 

perindă de-a 
verii și

Cifrele care urmează puteau fî trecute și la aflrșltul acestui articol, drept con
cluzie la o serie de observații pe marginea activității colectivului de muncă de la 
Combinatul de Îngrășăminte cu azot „Azochim" din Piatra Neamț. Preferăm Insă să • 
începem cn ele, pentru a ne opri mai tîrziu asupra unei probleme care comportă 
considerațlunl mal ample. Planul pe trei trimestre a fost depășit aici la toți indica
torii și aceste depășiri «lnt, valoric de ordinul milioanelor. Iată două exemple, 
după părerea noastră, concludente : planul la producția marfă vindută și Încasa
tă a fost depășit cu aproape 14 500 000 lei, iar sarcina de creștere a productivi
tății munci! — cu 6,9 la sută. Adăugind la aceasta sulta de cifre — 3 010 tone 
amoniac, 2 300 lone Held azotic, 2 030 tone azotat de amoniu și 1 290 tone uree 
— care reprezintă depășirile planului „Ia zi" avem, tradusă statistic, imaginea 
hărniciei șl priceperii muncitorilor, inginerilor șl maiștrilor de Ia ..Azochim".

LJ ȘCOLAR
Specialiștii din combinat, șî 

nu numai ei, afirmă însă că 
prin măsurile tehnice și orga
nizatorice pe care le-au sta
bilit, trebuia să fie obținută o 
producție mult mai mare pî-nă 
la această dată. De pildă, la 
sortimentul de bază, amonia
cul, cantitatea peste plan pe 
care ei o „vedeau" la sfîrșitul 
a trei trimestre s-ar fi apro
piat de 4 500 de tone.

Căile prin care s-a ajuns la 
depășirile amintite mai sus — 
întărirea disciplinei, perfecțio
narea profesională a tuturor 
lucrătorilor din combinat, or
ganizarea și pregătirea echi
pelor specializate pe tipuri de 
mașini și 
bazei de 
trecerea 
samblelor 
nătățirea randamentelor insta
lațiilor prin crearea de con
diții cît mai apropiate de cele 
din timpul iernii, urmate de 
îmbunătățirea indicilor de ca
litate mai ales la azotat de a- 
moniu și uree — sînt intere
sante de relatat, ele confir
mând maturizarea întregului 
colectiv de la „Azochim" din 
Piatra Neamț. Dar nu de acest 
lucru ne vom ocupa în cele 
ce urmează, ci de altul : de ce 
controversa flagrantă între 
prevederile specialiștilor din 
combinat și realitate ?

Să aruncăm o privire asu
pra felului cum a fost înde
plinit planul pe trimestrul 
ÎII. Datorită executării unor 
piese de schimb și a livrării 
unor cantități de produse din 
stoc, planul la producția glo
bală și marfă a fost îndeplinit 
și depășit cu cîteva zecimi de 
procent Sortimentele, însă, nu

instalații, crearea 
piese de schimb și 
la execuția suban- 
de schimb, îmbu-

au fost îndeplinite : amoniac, 
98 la sută ; uree, 95 la sută ; 
îngrășăminte (100 la sută a- 
zot), 99,5 la sută... De ce ?

— Niciodată nu au fost că
deri de tensiune atit de dese 
ca în trimestrul III — ne 
spunea tovarășul ing. MIHAI 
VICOL, șeful secției amoniac. 
In plus, acestea au fost ur
mate și de unele limitări de 
sarcină. Intr-o uzină construc
toare de mașini sau într-o 
fabrică de ciment, o oprire de 
Un minut nici nu este simțită. 
La noi, oprirea curentului nu
mai 20 secunde necesită 12—14 
ore pentru reintrarea în nor
mal. La 22 septembrie, de pil
dă, oprirea de curent a avut 
loc la ora 19 și am putut da 
producție abia a doua zi la 
prînz. Fiecare cădere de ten
siune dublează sau chiar tri
plează eforturile oamenilor.

— Cind utilajele funcțio
nează normal, muncim cel mai 
puțin — arăta tovarășul VA- 
LERIU MIHUȚ, șef de echipă, 
secretarul organizației U.T.C. 
din schimbul „C" conversie 
gaz metan. Atunci dăm pro
ducție bună, depășim planul, 
luăm și prime bune. Dar une
ori, cum a fost în august, am 
muncit cît într-un an, datorită 
întreruperilor de energie, nici 
planul nu l-am realizat și am 
tot stat cu frica-n sin: se 
mai oprește, oare ?...°

— Iată — ne-a demonstrat 
tînărul ION SAVIN, unul din
tre cei mai buni operatori de la 
camera de comanda sinteză aJ 
moniac — în caz de oprire,

Ing.

(Continuare
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Noi trasee deservite de I.R.T.A
DEVA (de la cores

pondentul nostru).
în cursul acestui an 

I.R.T.A.-Deva a conti
nuat să se preocupe 
de îmbunătățirea de
servirii populației din 
regiunea Hunedoara 
prin deschiderea de 
noi trasee, prin prelun
girea celor existente și 
prin spOTiTea numă
rului de curse spre 
principalele localități. 
Astfel, de curînd, ca 
urmare a terminării 
lucrărilor de moderni-

zare $i asfaltare a șo
selei naționale Simeria
— Petroșani au fost 
stabilite curse regula
te cu autobuzele între 
Deva și Petroșani. Brad 
și Lupeni. Tot în ulti
mul timp, au mai fost 
deschise și alte trasee, 
respectiv, intre Alba 
lulia și Obreja, Deva
— Nojsg, Hațeg — 
Caransebeș etc.

în prezent, autobu
zele I.R.T.A, deservesc 
aproximativ 300 do lo
calități din regiunea

Hunedoara și alte cute 
de localități din regiu
nile vecine ca Brașov, 
Cluj, Banat, Crișana, 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Acum, prin- 
tr-una sau mai multe 
curse pe zi, autobuze
le acoperă peste 1 630 
km. Îmbunătățirea
transportului de călă
tori a fost posibilă li 
datorită
parcul
doara a
acesta la aproape 300.

faphilui că
I.R.T. A.-Hune-
crescul anul

Elevi de la Școala generală nr. 124 din București, Înaintea gustării de 10

Dictonul vechilor latini după 
care „minte sănătoasă afli 
doar într-un trup sănătos", în
chidea în sine o adîncă obser
vație, exprima lapidar o stare 
de lucruri cauzală ; dacă omul 
se împlinește armonios pe li
nia constituției lui 
ceiași frumusețe și 
va caracteriza și 
mentul său psihic, 
romani nu se îndoiau de asta 
ne-o dovedește cultul acut 
pentru desăvirțirea lor fizică 
ți spirituală. Și nu fără noimă 
cei mai mulți dintre ei încrus
tau pe frontonul casei lor cu- 
vintul „OTIUM" (liniate) sem- 
nificind setea lor pentru echi
libru și armonie, pentru exclu
derea stridențelor.

Acest adevăr s-a transmis și 
s-a amplificat ca un bun deja 
cîștigat. Grija pentru buna sta
re a sănătății noastre face ca 
la orice virstă omul să deprin
dă o sumă de practici în care 
cele igienice se înscriu intr-un 
plan major. Această instruire 
începe încă din prima copilă
rie (familie, creșă) și se con-

fizice, a- 
limpezime 
comporta- 
Că vechii

tinuă apoi în școală. Aici tine
rii găsesc cadrul cel mai adec
vat pentru însușirea unui mi
nim de cunoștințe sanitare.

Sălile mari de clasă bine lu
minate, mobilierul nou și în 
tonuri odihnitoare asigură o 
atmosferă prielnică studiului. 
Dar în afară de aceste elemen
te care prin ele însele suge
rează curățenia și ordinea, sînt 
destinate ore speciale de edu
cație sanitară ; au fost înfiin
țate în aproape fiecare școală 
cabinete care asigură asisten
ța medicală a elevilor, precum 
și împlinirea unor sarcini me- 
dico-pedagogice. Toate acestea 
au ca țintă ocrotirea sănătății 
elevilor ți deprinderea lor cu 
practici igienice, care țin de 
modul de viață sănătos, civili
zat.

Tov. dr. Petre Penciu, șeful 
secției „Educație sanitară" din

ILEANA DINICĂ

(Continuare In pag. a Hî-a)

SÎNT a primului ministru al Iranului

UTECISTA
Așternute cu migală școlă

rească pe o filă ruptă din caie
tul de compunere, rîndurile de 
mai jos ne-au sosit cu poșta de 
ieri tocmai de pe meleagurile 
Clujului :

„Acum cîteva zile mi-am pus 
pentru ultima oară cravata 
purpurie la git. M-am despăr
țit apoi de ea, așezînd-o în ca
seta celor mai dragi amintiri, 
acolo unde voi păstra pentru 
totdeauna și cintecele copilă
riei și sunetul goarnei ți al to
bei pionierești. La piept port 
acum carnetul roșu de membru 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. El îmi arată mereu cît de 
serios ți matur va trebui să 
cuget ți să îndeplinesc însărci
nările primite, lată-mă pe o 
noua treaptă a vieții, purtînd 
același nume de cu e-

A

roit noștri... Nu le roi pâ*a 
niciodată memoria. Vreau ca 
în. toată munca mea *ă arăt -zi 
nu degeaba am primit cinstea 
de a fi utecistă.

Fină acum am coresponda*, 
cu revista „Cravata roșie". Nu 
încetez wici acum să corespon
dez. însă aș vrea să colab^țz 
și la ziarul uteeiștiîor. Vd tri- 
sut o poezie de-a mea ți vă 
rog să nă primiți și pe —Jr.e 
ca tinără utecistă și îndrăgi - 
toare a scrisului".

IULIAN A ANDREEA 
elevă in clasa a VIII-a B 

Liceul „Gheotghe Barițiu' 
din Cluj

Cu multa bucurie. Iuliana. Și 
odată cu cuvin tul de bun ve
nit în rindul cor«mp**ndent;’-"“

Găsesc în tine flacăra visării 
Și fur — culoarea ta rămînă 

mărturie 
S-aduc prinosul muncii me’e. 

țării!

La invitația pre
ședintelui Consilia! ai 
de Miniștri. Ion 
Gheorghe Miarer, la
tre 28 octombrie și 4 
noiembrie a_c.. va ri- 

Republica

cialiiti România, pri
mul ministru al Ira
nului.
Hoveida. 
soția.

Amir Abbas 
împreună ca

Cite 
poame 
se 
lungul 
pină-n dricul toam
nei, numai Apro
zarul le știe soco
teala. Multe. Dar 
din toate roadele 
grădinii și ale ogo
rului, două cu ose
bire concretizează 
marile dimensiuni 
ale belșugului, ha
rul pămtntului dar
nic, pe care consu
matorul, mai ales 
cel de la oraș, le 
cinstește cu o pu
blică simpatie : po
rumbul și strugu
rii. Vedeți, griul 
nu aie o fază co
mestibilă interme
diară, alta de cît 
aceea din brutării 
și patiserii. Crește 
de-a dreptul pline 
și chifle.

Apariția pe sce
na străzilor orășe
nești a porumbului 
retranșează, pe plan 
secund, spectaco
lul masticației pu
blice a celorlalte 
fructe de sezon. 
Porumbul se eri
jează In centrul 
anotimpului vege
tal, ca o vedetă. 
Samovare, covâți, 
grătare, îi consti
tuie decorul, pie- 
cedînd pe cel al 
strugurilor. Consu
matorii parcă iac 
exerciții de ocari
na în mers.

M-a emoționat 
clnd am văzut pe 
la slîrșitul lui 
august, descdrcin- 
du-se la o ghe
retă a „Aprozaru
lui" primele co
șare! de porumb.

Nu m-au tulbu
rat clnd au apărut, 
la sorocul lor, In 
vitrine, roșiile, vi
netele, ardeii... Nici 
cind, ieșite din faza 
„delicateselor", au 
cotropit, ca și fruc
tele, tărâbile. Pri
veliște plăcută o- 
c hiu lui, picturală. 
Are ceva din cla
sica frescă a baca- 
nalel estivale. O 
trec în revistă de 
cite ori dau o raită 
prin piața cartieru
lui și asta se în- 
timplă mai în fie
care zi. M-am fa
miliarizat cu acest 
bogat peșcheș al 
livezilor și grădi
nilor. cu acest ba
zar al abundenței

vegetale, revărsat 
pe iărăbi, clădăril 
In panere, movilit 
și pe căldărim, cum 
se poate vedea in 
Piața Hie Pint ii ie.

Dar, vedeți d- 
voastră, am simțit 
într-adevâr senza
ția cantității de
numită belșug in 
cele cîteva coșdrcl 
cu porumb. Ele 
mi-au evocat din- 
tr-o dată, cu o rară 
forță sugestivă, în
tinderile: nesilrșite 
al țarinelor noas
tre cooperatiste, a- 
ripile rotate ale 
combinelor și, pier- 
zîndu-se puzderie 
plnă-n orizont, oa
menii cărora le da
torăm atîta — 
vrednicii muncitori 
ai ogoarelor.

Nu m-am lăsat 
rugat de Îmbierile 
vlnzătorului ca să 
cumpăr clțiva știu- 
leți. Am luai unul 
In mină, ca pe un 
prunc. Era greu și 
dolofan. L-am des
făcut de scutecile 
verzi, bine mirosi
toare, l-am dat ta 
o parte părul bălai 
și a apărut, gol, și 
lăptos, trupul tinâr. 
M-am uitat la știu- 
tetele opalin cu o 
asemenea privire, 
incit vtnzătorul, 
interpretind-o, pro
babil, altminteri s-a 
crezut obligat să-și 
încurajeze clientul.

— Luati, e nu
mai lapte.

★

$1 acuma via. 
Oprindu-mă ieri la 
mustăriile bucu- 
reștene, improviza
te în cinstea toam
nei mănoase, a ul
timului rod cu care 
natura își Încheie 
stagiunea anuală, 
mi-a venit în minte 
un tablou văzul 
toamna.

Lăsindu-mă ispi
tit de un cules de 
vie — știți, de 
mare spectacol, 
cum se spune la 
teatru, prin dimen
siunile scenei și 
distribuția bogata 
— sortii au căzut, 
firește, asupra Se- 
garcei. Adică asu
pra celei mai im
portante podgorii 
din regiunea spu
zi tă de vil și vUșoa
re ale Craiovei.

(Continuare 
în pag, a ll-a)

noștri, transcriem și emoțio
nantul tău dialog cu carnetul 
roșu de utecist pe care l-ai 
primit de curînd.

Eșii o petală dintr-o torță vie, 
Di~ steagul roșu-al clasei 

muncitoare:
Ești un crîmpei xfințit 

de vitejie.

Utn-'i în tine-amurg 
de bătălie.

Și zori de foc ai unei dimineți 
De*chisă-n zîmbet și în 

bucurie.

(Arcrpres)

S:uden;i de la Facultatea de biologie „pe teren'. In Grădina Botanici
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LUCRU ȘTIUT
NU E NICI PE JUMA TA TE

FĂCUT
Duminică — o d frumoasă 

de toamnă tlrzie. Sint în co
muna CoșovenI, raionul Cra
iova. Căminul cultural e în
chis. Nici un program afișat. 
Privesc prin geam, în sala de 
festivități : resturi de semințe 
de floarea soarelui. Merg la 
bibliotecă. închisă deși, după 
program, ușile ar trebui să 
fie larg date in lături. Peste 
drum este deschis chioșcul 
pentru desfacerea produselor 
din C.A.P. Alături, un grup de 
tineri, 
tineri 
mulți 
va. 
mi au 
sint muncitori la 
tere", alții lucrători pe 
tierele de construcții. Pleacă 
dimineața, după-a miază la 
orele 16—16,30 sint acasă în 
sat. Se string, mai discută, 
mai joacă un șeptic, o tablă. 
Ar merge și Ia căminul cul
tural dar n-au de ce. E mat 
mult închis căminul culturaL 
Rulează film. Dar parcă il poți 
urmări? E un vacarm acolo~. 
Unii intră în sală cu bicicle
tele. Televizor nu e la cămin. 
E un joc de șah. dar lipsesc 
piese... Aseară, adică sîmbătă, 
a fost anunțat „bal". Trebuia 
să vină taraful casei ra'onale 
de cultură. Tot satul ș a că 
Vine taraful, că după specta
colul dat de taraf o *ă urmeze 
dans. Dar taraful n-a venit. 
N-a fost nici bal.......Joi ale
tineretului", seri cultural-dis- 
tractive ? Primesc răspuns 
printr-o ridicare din umeri. 
Elocvent, dar nefiresc.

l-am întrebat pe tovarățH 
Alexandru Călinescu (secreta
rul comitetului comunal 
U.T.C.), T. Scăunașu (secretara 
comitetului organizației U.T.C. 
din cooperativa agricolă de 
producție), Mihai I ones cu (di
rectorul căminului cultural); 
MCum se distrează tinerii?"

— Merg la Craiova. Sîntem 
aproape de oraș. Merg la tea
tru. Merg la meci. Vara merg 
și la ștrand. In sat rămin fe
tele.

— Dar acum. — completează 
tov. lonescu — au început ad 
meargă și ele la Craiova.. Am 
orpanizal aici. '.a cămin, ® 
formație de dansuri. N-am a- 
out băieți— Am îmbrăcat fe
tele in cojtume de băieți șt 
cind au apărut pa scenă, vă 
închipuiți, lumea a începui sd 
rida. Am încercat să înfiripăm 
Si un cor dar tot numai de fete. 
E foarte greu. Tinerii nu rin 
la cămin. Organizațiile U.T.C. 
1111-1 mobilizează 1

— La ce fă-i mobilizăm ? 
Dacă s-ar organiza ceva la 
Cămin...

— E nevoie, cel puțin pentru 
fete, să se organizeze uneia 
manifestări la cămin, la bi
bliotecă.

Așadar, tinerii nu cin la că
min pentru că „nu sînt an
trenați" de organizațiile de 
bază U.T.C. Aceasta e păre
rea directorului de cămin 
cultural. Dar „tinerii nu sînt 
antrenați" — zicea secretarul 
comitetului comunal U.T.C. — 
pentru că la cămin nu se des
fășoară aproape nici un fel 
de activitate. $i, fn timpul a- 
cestei dispute, căminul cultu
ral stă închis, biblioteca e și 
ea închisă, iar tinerii, alături 
de chioșcul pentru desfacerea 
produselor din C.A.P. 
șeptic. 
Cum își petrec tinerii 
liber ?

întrebarea am pus-o 
cretarului comitetului 
nat U.T.C. din 
Constantin Preoteasa. to
varășului Mitică Vasile, secre
tarul comitetului comunal din 
Drănic. Tovarășul Preoteasa 
mi-a vorbit despre acțiunile 
întreprinse anul trecut de 
organizația U.T.C. pentru în
frumusețarea și gospodărirea 
comunei, care au dus la pri-

Joaca șeptic. Toți sînt 
din Coșoveni, 
lucrează

„Facem 
spus — 12

dar 
la Craio- 
naveia — 
k,m“. Unii 
„Electropu- 

șan-

joacă

timpul

și se- 
comu- 

Sălcuța. ton.

mirea titlului de comuni frun
tași pe raion. A fost amenajat 
și un parc — .Porcul tinere
tului". Numai eă oeum a fost 
lăsat în paragină— Tinerii ac
tivează, o parte, în echipa de 
dansuri a că r? in ului cultural, 
vreo 6 perechi, la brigada ar
tistică de agitație mai fini 
cițtna„ Merg la cimtn sd vi
zioneze programul la televi
zor. Ervstă și o echipă de fot
bal, dar~ eu — zicea
tov. Constantin Preoteasa — 
că nu e o activitate care sd-i 
mulțumească pe tineri. De

DE CE SE MULȚUMESC
ACTIVIȘTII U.T.C

DIN COMUNELE NAIO^ULOI
CRAiuVA CU AUTOCRITICA 

FORMALĂ?

dproca dlntra organizațiile 
U.T.C. si consiliul de condu
cere al căminului cultural 
Se întimplă insă ca în planul 
de muncă al căminului să fie 
incluse manijestări culturale 
pentru tineri de care comite
tele U.T.C. nici nu jtiu... E 
drept că ft organizațiile U.T.C. 
ar trebui să aibă mai multă 
inițiativă— Necesitatea cola
borării se resimte și la nivelul 
raionului. La ultima plenară 
a comitetului raional de cul
tură fi artă s-a prezentat pla
nul de măsuri pentru perioada 
de iaruă care, chipurile, era 
fntcxrmit ia colaborare cu co
mitetul raional U.T.C. Or, noi 
am îtit* euno^tinlă de acest 
pian doar atunci cind a fost 
citit in jenară—"

despre aceleași lu- 
c*w\ :cri*așul Iosif Rindaju, 
secretar al oomitetului regv*- 
nsâ U.T.C Oltenia, releva a- 
pcrtiu 
L’T.C^

Mnlpv 
pen’.rn

eare w’.-.e

:o<r« cisteoa^u;, Isasru*: *i 
p&rieaa*. O’^cnicarea 

JXaiopMKwi pe aCEeun eceni.'. 
De iie-rme*. s-*« jicut er- 
rtrrii. d eiae p* «r- 
me*e Its T»do’
fn Oltenia s-a- ar 
nfe ăe F-.e*. Cc-rbinared HM->

Tg. Jna_ Lhs păcate, 
zu'ea uno* xjc—.enea ociwwl 
"i e îwtaî4*ew&s -odul n .'a- 
tivei cr-^s*elo* r
Lc* U T C E rrv-Tîe ia pese- 
^*2, ■ fache-xt :«>r Rîvdcrx 
de sperii Ler«? pear-i
«*i<n»*ariări!e caltx-<--d*ser«r- 
trre rpec’.'hce ti*e*ar*i-.i de 
Za ta:e 5*o-. fTux xcen rurr»*.

afta M «au ?e 
IXw tre^peA ta tve«Mă h 
rrr's*i s>
text ta -»cx»n
eă*irae 4ta etamscaoL
km Ib wM
•rwt <e ev<e*e* •
rește, tnfpnne ’ — esfe 

ra *Us4 WtfAta
«a ta ftatWe*»? — 
ftav^ta «JM «eata 8m
— *maaaa. S- m >na
CVw frr*— et-4 «*1 gsw ?

Vedere cluj ană

Foto: D. TR1FU

CcRONicT. D R A M A T I C Ă

TEATRUL SCENA
A ISTORIEI •)

nrmpî-j, Ia 50Î !•
comuni n-a ~a. fost un b*l 
de trei ani. o h?râ U-"ine>*e4 
de nu Trai Ur.ec. minte—" 
Duce— lipsă — spunea ic^a- 
râtul MTt’.ră Vrrle. secre'a- 
nxî cpfnîîeiseui cor-.uRa* du 
Drănic — de distrac
tive. L« căT.ir.’.;
n-arem de
remi, Noi v:rr« sm
televi2<>* la eămiw—•

Ce mar..fes tărl ural-dis
tractive ae organizează peeiru 
tinerii de 
Craiova ?

Am pus
țului Aâ -an lerreii?
al comiterulai rc:o-.al L' T C- 

tora-^iru'. Nu;ă zeebes'.a 
despre cern** b-’w o'-paniMț*» 
lor U.T.C. la der‘âsure-eu Ab» 
miticilor
comunele Teasc n 
despre carnavalul si
organizat la Segarcea. ^Aderi- 
nil e — eonjta-:4 p torarcnU 
Adnan .Vuță — că s-ar pjira 
face ma! rralî. cu rrA; lduI'A 
conșri In ciori laie. risere-
îsiL-i", ca ri :.u genele-.
R*e ±s-j r.xc foar
te rar cvp*-.s..*e H
căszifnelo* Pro^errA
care se ridică acoao. la co- 
munA este a co Abo rării re-

întrebarea
Adrian Nuli.

comitetelor raionale 
al orgs^i^țiilo* de 
ifșjî? *râ’rea mawifes- 

cis ?: w ’ii-d - r-a c7 ve 
ta >«..?:Jtvriile 

la sate, p^at-e 
4e sw-ir-^ură ■ 

i». *«-

intecu.Ai, dai 
gorjean’. c-s-:

Acțiuni de muncă patriotică 
la Satu

tLT.p. •- 
fiecare d. 
tiner. ăe
nTrep

el. Ciulei — acto- 
regizorul — l-a 

ca întrupare a ce- 
arzinde umanități.

Danlon au patetismul destăi
nuirii spre deosebire de lu
cidele și calculatele pledoa
rii ale lui Robespierre cae 
printr-a admirabilă compu
nere deslăinuie convingerea 
acestuia că masa răspunde 
cu precizia unui mecanism 
ia gesturile conducătorilor. 
Danlon. în ultimele clipe, în
țelege că era obosi! doar de 
luptă și nu de

Această dramă
viafd. 
se petrece

Costumele Ioanei Gdrdescu, 
variind tonurile de gri cu 
negru, compun aceeași at
mosferă de încordare. Doar 
clieva pete colorate ale co
stumelor feminine sugerea
ză raritatea pasiunilor. Dan
ton care le iubea rămăsese 
un solitar. Numai In „Cum 
vă place' Ciulei a mai a- 
tlns asemenea performante 
plastice. Descoperind stilul 
de a vedea al unei epoci, ei

ti* înir-un adevărat 
șanîîer tineretului 
— așa cum de altfel
• fi fost numit.

l prin contribu
ția tineretului, aici 
s-z re a axat un drum 
4-î fier pentru trenu- 
le.ul piă&ier’Jor. în 
prezent se lucrează 
la amenajarea unui 
Lac pe cars Intr-un
• ioc apropiat se vorț 
face p’ 
r< hi 
1X va 
vallU
rant

lizele pnn participa
rea t:r»e^tului la e- 
oseut^rea lucrărilor 
•’M apreciate 
Mim ui

■.irv:-vyi cu bar- 
mi; ocol lacu- 
rxjs’.s și o in

ert un restau- 
»î îerasâ de 

Z—rea-

Teatrul — scenă a Isto
riei, aceasta e convingerea 
iui Ciulei. întreaga existență 
ca spectacol, privită prin o- 
chii unui sceptic. „Cum vă 
place' și „Moartea lui Dan
ton', au fost și sini tocmai 
această profesiune de cre
dință. Suavității bolicelli- 
ene II răspunde de astă dală 
severitatea lui David, voalu- 
lui-oțelul. Intransigența me
talului. pericol pentru oa
meni, este semnul sub care 
se desfășoară reprezentația 
marii tragedii a Revoluției 
franceze.

Piesa lui Georg Biichner 
aduce imaginea unui Danlon 
neconcordani cu cele ce șl im 
despre 
rul și 
compus 
lei mai
Titanul ce a cunoscut drep
tul dumnezeesc de a judeca 
și pedepsi cere iertare ome
nirii. Pentru el revoluția nu 
mai înseamnă decil o aven- 

t tură tragică și Inutilă. Ea 
i lotuși, arată spectacolul, a
1 lost cea care i-a descoperit

sensul epicurean al vieții. 
Buldogul cind iși păstrează 

i însă doar aripile de porum- 
i bel moare. Rătăcit între ne

voile oamenilor și datoriile 
1 zeilor. Danlon nu mai are 

puie rea să lupte Biichner o- 
1 le rd o versiune personală a- 
1 supra lui Danlon destul de 

discutabilă. Doar în sce
nele judecății Ciulei poa
te dezvălui deplin monumen
talitatea acestui roman
tic pierdui înlr-o epocă 
în care Robespierre ridica 
statut zeiței Rațiune. Aceste 
discursuri afirmă credința lui 
Biichner In forța umand : un 
om fn pragul prăbușirii își 
asumă toate vinile și meri
tele istoriei. Exploziile lui

La VIU CIULEI

mijlocul uneia mult

□ 0 o
fie

cu 

un

EMERICH SCHAFFER
Văzuți de Neagu Răduleaca

In
largi. aceea a Revoluției. 
Danton și tovarășii săi sînt 
striviți de încăperile scun
de în care iși consumă chi
nurile. Doar prezența în is
torie, sugerează spectacolul, 
permite spatiile largi. Sce
nografia excepțională a lui 
Paul Bortnovschi alternează 
celulele înguste în care se 
îngrămădesc conducătorii, 
cu totala deschidere a see- 

aiunci cind apar masele.

XICA OCTAVIAN

— La locvl da bubcI.
— La un curs special In oraș.

calificarea

FOTOGRAME

SCOROPANII
Kimic neobișnuit: 1> dreapta ia 

stingă noastră, in vr«na ce v.naa 
dormitoarele foresi er^or de j $esur. 
se afiă cite ua Scoropar. 
acesta, raz prin ai te păzU e u fe. ce 
„lonescu* aJ maramureșenilor Ce 
sub Pnslop. Ești Întrebat 
.care Scoropan î' și crd dacă indrcz 
prenutneie, nu poți G deioc sigur cl-1 
identifici de obicei eiistlnd cite 3-4 
care se cheamă la feL Diferențierea 
Începe de obicei de Ia al treilea nu
me. De piidA, cel din stingă nea sir 4 
„bătrlnul* (are 44 de ani) se nume$*e 
Scoto pan Tunis 2sicoar4. Cel du 
dreapta, nu 5tiu prin ce minune m 
recomandă mai laconic: Scor open 
Martin. Semnul lui distinctiv e virsia 1 
are doar 26 de ani.

Inîre unchi și nepot sînt 18 ani 
și ceva diferența. Strlbă.lnd ca
merele de dormit din pădure cara 
au paturi albe, dlnd tlrcoa.e clubului, 
cantinei, sălii de baie, realităp abso
lut comune In locuri unde altădată 
nu exista nici un semn de d viii za tio, 
s-a născut Intre noi un dialog curioa, 
cu alte două răspunsuri Ia fiecare În
trebare. pe care-1 redăm fără nici a 
figură de stil, fiindcă prin părțile a- 
cestea nu se poartă înflorituri declt 
la costumul naponaL

— Cind ati devenit forestieri 
Scoropan Timiș Nicoară :
— La 14 <ni._ Acum 30 de ani.
Scoropan Martin: — La 14 

Acum 12 ani.
— Cum sa triia pe atunci In 

dure I
S.T.N. : — In colibă. Dormeam 

obiele și pe cetină.
S. M. : — In cabană. Pe paturi. 

Cearșafuri nu prea erau, numai paturL 
— Cum se lucra ?
S. M. : — Cu toporul și Herăstrău] 

de mină.
S.M.: 

mină.
(Deci, 

ani 7 O clipă, aici e o fotogramă 
care am vrea să ne oprim. Așadar, 
sîntem In 1954, cind Martin are vîrsta 
la care începuse meseria și unchiul 
său, Nicoară. Acesta din urmă toc
mai vizitase exploatarea de la Domi- 
șoara. Nu cine știe ce departe, citi’ a 
zeci de kilometri. Reproducem, rezu
mat, aîalogul de atunci, dintre ei) :

S.T.N.: — La Dornisoara nu se mal 
lucrează cu mina. Sint fierăstraie me
canice. Buștenii se cară cu tractoa
rele. Oamenii dorm pe moale și mă- 
nlncă la mese.

S. M. : — Risme. unchiule!...
S.T.N. : — Eu, om bălrin (avea 32

anL

pl-

Cu toporul și fierăstrăul

nici o diferență, In cei

da

18
la

de : crea că ml ■■ 4a basme I
Mj.-csL.e Sa ce-:». Am coafLctal 

ub coofdn Mevârat 
ddiaU. Donișoarm se petre
cea i> r? ik te oa. car n*mem nn 

ec reeșea s-o creadă- Pa atue- 
r. pe la Sescn irecea cile o masmă ia 
2—3 axx 5—ei. nu vizuw pa acolo 
ua tractor rui_*r. Car n reluăm d.a 
logn. nostru :

— €!nc a tmrt pentru prima oarl 
!■ nrlnă _n fierăstrău mecanic I

S-T-^l. :■— La 36 de ani. Iz 1958.
S-M. : — La 18 aw la 1958.
— Ce-att aimpt atunci I
S T-S. 1 — Că mă Îndrept dLn șal<. 
S-M- : — Că Unt om_
— Cum v-ap calificat ta noua ne

tt vita te te.inică I
S.T.N 
S. M.
— S'zleii m_uturnip cu 

ar:-la 7
S. T. 3. — Dn.
S. M.: — Xu. 
Oprun Întrebările

-Msrun tu a 
actJalA Zeci de 
mul forestierilor 
aocotit condițiile 
drept o calme a 
pentru unchiul < 
am. să fii muncitor calificat, șef de 
brigadă, e tot ce poți visa mai mult 
Să ai bibliotecă In mijlocul pădurii, 
să te aștepte seara radio-ul și Tiarele 
proaspete, să ai duminica film, e 
un capăt de drum. Pentru Martin a 
un Început de drum.

Care-1 va fi continuarea!
Ku-i prea ușor de răspuns. Martin 

are 7 clase. Plr.ă la primul 
unde să poți face seralul, 
40 de kilometri. Școala de 
va urma chiar iama asta.

Despre dragoste este
vorbești cu un om al pădurii, care e. 
din fire tăcut Noroc de unchiul lui 
Martin, care la vlrsta lui „Înaintată*, 
a scăpat

— Nu 
țiul* pe 
scară.

Nu știm dacă înțelegeți ce înseam
nă dragoslea unui Scoropan pentru 
cea mai cultă fată a pădurii, învă
țătoarea. Nevestele celorlalți din nea
mul lui erau culegătoare de afine. Nu 
știu dacă înțelegeți că în iubirea lui 
Martin s-a răsfrint o rază din lumina 
marelui vis care tl poartă spre cul
tură și demnitate.

■Id 
luluuait cu

! Scor op ani din nea- 
maramureșeni ar H 
Iul de munci da azi

1 aspirațiilor. Piuă și 
care-1 precede cu 18

Scoropan 
calificarea

liceu, 
sint peste 
maiștri o

greu ■ A

de sfială ;
v-a spus 7 O Iubește „puș- 
Invătătoare. La iarnă se in-

Pe șantierul Uzinei chim1 o 
KPo!tcofor' din București

IONEL HRISTEA

grupează personalele, ilu
minează scena izbutind sd 
creeze un univers vizual 
deplin coerent.

Piesa nu are în prim plan 
o problemă de etică, psiho
logie sau altceva, ci ambiția 
de a reînvia grandoarea a- 
celor momente. Din acest 
dialog cu istoria se nașle și 
amploarea viziunii. Ciulei 
transformă spectacolul revo
luției in acela ai destinului 
uman. Finalul afirmă toc
mai această concepție. Ală
turi de severitatea ghiloti
nei. acest instrument de o 
stranie simplitate, oamenii 
înebunesc, nasc, se bucură. 
Finalul brusc arată Insă că 
evoluția nici de acum încolo 
nu se va scurge monoton. 
Ciulei refuză melancolia u- 
nei lente desfășurări, ple- 
dlnd pentru exploziile de

și 
în

clanșatoare de energii 
nefericiri. Revoluția intră 
condiția umană.

Spectacolul recreează 
zlonomia unei epoci. Pre
zența poporului marchează, 
comentează sau combate 
orice apariție a conducăto
rilor. Masa devine persana) 
central, tragic atît prin si
tuația socială, cit și prin 
deruta sa. Inconștientă încă 
de forța ce o posedă, ea 
are reacțiile unui copil di
rijate abil de cei ce o con
duc. Acuzarea sau apărarea 
lui Danlon nu sînt declt re
zultatul unor spectaculoase 
discursuri. In această derută 
putem vedea o cauză a slă
biciunii mișcării

Alături de Danton se află 
ctțiva tineri ce nu izbutesc 
să-l scoată din abandonul 
său. încă apți de revoluție, 
ei cad din necesități strate
gice. Pentru V. Ogășanu, 
Camille Desmoulins are încă 
energia tinereții. Aici se a- 
fld sursa deplinei sale an
gajări în fiecare acțiune sau 
sentiment. încordarea dra
matică ce o trădează gla
sul, izbucnirile sale dezvă
luie sftșietoarele derute pro
duse de perspectiva mortlf 
în sufletul acestui îndrăgos
tit. El înțelege Insă că nici 
dragostea, nu poate rezolva 
problema morțti. Torturat, 
capitulează în fața groazei. 
Chipul și trupul lui Ogăya- 
nu clnd cade sleit după ul
tima Izbucnire descoperă un 
om din care s-a scurs toa
tă viața. Atunci a murit 
Desmoulins. Lui 1 se opune

fi-

Heraull de Sechelles. Acesta 
înăbușe orice geamăt, stin
ge orice sfîșiere. Doar cind 
îi spune lui Camille că nu 
are dreptul să urle în lata 
morfii Iși deslăinuie sule- 
rințele. I. Caramiiru a dă
ruit în final tînărului spiri
tual, fermecător de aitdda'ă. 
o tristețe resemnată. Zlm- 
betul melancolic anunță dis
pariția sa idră zgomot din 
această lume. Despărțirea 
iui de Danton, interzisă de 
călăul ce poartă vulgar o 
floare roșie In gură, e dts- 
perantă, tocmai prin liniștea 
ei. Dincolo de aceste tăceri 
moartea a încetai să mai 
un pericol.

Lupta lui Robespierre 
Danlon fără a ti centrul 
interes ai lucrării ocupă
ioc important. Biichner vede 
in cei doi atitudini opuse 
chiar in fața vieții și L Ciu
lei pe această linie t-a con
turat. Danlon acceptă exis- 
tența iar Robespierre vrea sd 
o purifice. Nimic Insă mai 
despotic declt puritatea. Em
merich Schaffer intr-o com
poziție excelentă ne ara d 
un Robespierre intransigent, 
altul strateg și, in sfirșit, și 
unul sfîșiat. Ciulei, în scena 
inlilnirii Danlon-Rabespier- 
re. li plasează pe primul m 
centru, desfâșurindu-și gran
dilocvent propriul specta
col, dominînd, iar pe Robes
pierre intr-un colț, încordat, 
complexat dar și fanatic. 
Compunerea luminilor sur
prinde faptul că pentru Dan
ton ziua es/e climnlui favo
rabil, in timp ce pentru riÂ 
^alu! său inserarea, obseu- 
ritaiea. Doar atunci ființa 
sa bintuiid de chinuri isi 
uită disciplina, căci. In !ond. 
secretul Iul Robespierre nu 
este altul declt aceia de a fi 
liniștit în mijlocul tumultu
lui general. Doar a 
dală durerea de a 
D biruie și alunei 
cuvintele martirilor 
cele ale tiranilor, 
strălucește, dar Robespierre 
tenace învinge precum Da
vid în lupta cu Samson. 
Saint-Just nu apare in 
piesă ca arhanghel al drep
tății după imaginea Idsa'd 
de alte lucrări. (In fond. Re
voluția franceză rdmine cel 
mai controversat moment al 
istoriei 
Sever 
simplist 
impune 
pentru atingerea calmului lui 
Robespierre. Ctuleî, cu a- 
ceasta ultimă excepție, a dis
tribuit actorii fn așa fel in
cit membrii celor două ta
bere să aparțină unor fami
lii spirituale 
gendre — P. 
nu este decit 
minuată a lui

Spectacolul, 
fi perfect (însăși piesa im
pune comentarii multiple, 
spirit critic în interpretarea 
filosof iei conținute cu al It 
mai mult cu cit cuprinde 
inadvertențe istorice — rc>d 
ai unei documentări su- 
perficiaiej emană însă a- 
cea Încordare propiie ma
rilor eforturi. De altfel dra
maturgul însuși a mărturi
sit că Dantonul său nu se 
conformează datelor istorice. 
In piesă nu este prezent 
personajul Istoric Danlon ci 
o interpretare personală a 
acestuia, vizînd demonstra
rea unor concepte sociale șt 
estetice ale autorului. Suflul 
zare atrâbate spectacolul este 
unul epopeic și nimeni nu 
□retinde epopeii perfecția so
netului.

GEORGE BANT7
• Biichner: „Moartea lui 

Danton', Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra'.

singura 
ti cdluu 
rostește 
nu pe 
Danlon

moderne). Septimiu 
sugerează deseori 

cd Saint-Just își 
normele necesare

comune. Le- 
Gheorghiu — 
imaginea di- 
Danlon. 
departe de a

SEMNIFICAȚIILE UNDI PASTEL DE TOAMNĂ
(Urmare din pag. J)

Intii spațiul : 237 hectare. E ușor d« 
închipuit ce poate oferi ochiului o ase
menea Întindere de vie, însuflețită de 
munca zglobie și neobosită a sute și 
■ute de culegători. Și mai cu seamă 
unui ochi bucureștean ce nu cunoaște 
In materie viticolă decît imaginea vreu
nei viișoare de țară : o jumătate sau 
un pogon de butuci țărănești, zburliți și 
înghesm{i în dezordine în jurul pătuia- 
gului cu coviltir de coceni, sub care 
un pindar Iși pierde nopțile pînă la 
cules, strigînd în răstimpuri : „te văd 1*, 
„te văd I", ca să alunge copiii (sau 
vrăbiile) ademeniți de strugurii „tera
să', cu bob mucos și străpezitor.

Ce contează distanța, cînd la capătul 
ei te așteaptă o asemenea 
cînd însuși drumul pînă la destinație 
este, dragii mei, o pregătire simfonică, 
un minunat preludiu la rapsodia toam
nei îmbelșugate.

La ordinea zilei, natura programase 
filmul închinat viței de vie, singurul 
rol prezentat în anotimp. Singurul. Ce
lelalte roade erau deja în silozuri, 
pătuiele cooperatorilor, la aprozare, 
cazanele fabricilor de conserve.

Odată cu isnrăvirea semănăturilor 
toamnă, plugaru. natura vor intra 
zodia tihnită a odihnei binemeritate. 
Pînă atunci mai surprinzi din goana tre
nului majestuoa-ele tablouri ale toamnei

priveliște,

In 
in

da
în

Încă nn pe deplin în repaus. Mai avea 
de pus la punct niscaiva probleme me
najere. Potecile satelor mai arau stră
bătută da camioanele și carele cu co
ceni, ultimii ce au mai foit pa miriște. 
De-a lungul liniilor ferate, convoiuri de 
platforme încărcate cu lemne mulau pă
duri de fag și de carpen la vetrele oa
menilor. Iți zici, privind din fuga tre
nului, semănătorii : oamenii vor avea 
șt la anul pjine berechet.

îți zici, cind te încrucișezi cu un in
terminabil tren încărcat cu lemne (am 
numărat numai la unul 63 de vagoane): 
oamenilor o să le fie cald la iarnă. îți 
zici, uluit de munții de sfeclă de la 
rampa gărilor : oamenii vor avea mai 
mult zahăr.

Am descins la Segarcea ca într-o ale
gorie virgihană. Zeci de harabale dol
dora de struguri circulau pe lunga șo
sea ce taie de la un capăt la celălalt 
comuna. Alte căruțe transportau în sus 
și In jos poloboace goale sau pline. 
M-am Oprit la centrul de colectare ca 
să privesc puhoiul de must ce curgea 
din teascuri.

Acest tablou anticipa pe cel ce mă 
așlepta la marea podgorie Însuflețită 
de culegători : fete, băieți, bărbați, fe
mei... Larmă, rîsete, chemări. Pe aleele 
dintre butuci, căruțe, care cu boi trans
portă la cramă hîrdaiele cu struguri de
șertați din coșuri.

Cineva clntă. SI elntecul ie întinde 
din crîmpoșia in fetească și mai încolo 
din aligote in riesling. E elntecul vinu
lui, ai muncii, al belșugului. Garofița, 
fiica lui Dudu Pandelică (din „Dealul 
Robilor*, cîndva nu mai e nevoie de 
evocări istorice, căci numele satului ți
gănesc • revelator — pe moșia dom
nească și pe urmă carlistă) 8-a oprit o 
clipă să-și alăpteze pruncul. Isprăvind, 
l-a pus la umbră, sub un butuc de 
poamă coarnă. Copilul, cu mînuțele 
agăiate de ciorchinele greu, negru, își 
continua suptul...

★
Dar am mai reținut din această am

plă 51 animată iconografie a toamnei, o 
imagine emoționantă prin semnificația 
ei umană, socială. Căci mălaiul $i vinul 
toamnei, chezășuiesc nu numai o parte 
din îndestularea de peste Iarnă a fami
liilor, ci și întemeierea de noi cămi- 
nuri. Nunțile sînt de aceea sorocita 
pentru anotimpul cramei și al hambare
lor. Personalul Craiova-Calafat era aglo
merat ciorchine — comparație nimerită 
— cu călători venlți cu damigene de 
la Drăgășani și Dăhuleni. Și fiindcă re
giunile viticole sint prielnice și altor 
roade, celor lăutărești, vagoanele con
țineau și o respectabilă recoltă de cob
ze. scripci, contrabasuri, țnmbaluri, in
solite, firește, de proprietarii respectivi.

Am văzut în stații bărbați tineri care 
țineau în mîini buchete de flori pregă
tite pentru mirese. Era sîmbăta după-a-

miază ui din tren coborau tarafurile, 
întâmpinate in gări de cumetri afabili. 
Lăutarii instalau In căruțele ca-i aș
teptau și cind se urnea trenul, te urmă
rea această imagine nupțială a toamnei 
dintr-un sat depărtat, unde plinea șl 
vinul simbolizează fundamentul unei 
căsnicii tinere.

★
„Toamna s« numără bobocii* — zice 

cumințenia poporului. Nu numai bobo
cii. E și numărătoarea însurățeilor. Pa 
belșugul ei se durează tinerele familii. 
Potrivit datinei, e anotimpul nunților și. 
ca în fiece toamnă, Mogoșoaia, unde 
îmi petrec vacanța, îmi oferă, incepînd 
din septembrie, In fiece duminică, ase
menea episoade de voal 51 llmîită. •“ 
laiul mirilor și mireseîor unduind pe 
sub castanii aleii spre vechea biseri
cuță brîncoveană.

Și în București am tntîlnit deunăzi 
cîteva cortegii nupțiale, la intrarea u-or 
ateliere fotografice Taxiurile care sta
ționau își împodobiseră radiatorul cu 
panglici albe. Cînd mă plimb prin Cis- 
migiu, «6 Intîmplă deseori să admir p« 
alee roadele, toamnei trecute, gînqurind 
în căruțuri împinse de mame tinere, ba 
și de tați tpt atlt de tineri.

La aceste imagini fermecătoare 
gîndit și oțărît l-am spus nepotului

— Măi nepoate, n-ai de gfnd - fe 
însori odată ? Iar ai lăsat ci freărl 
toamna. îmi promiți că la primăveri * 
E bine și In primăvară.



CEI A TENII DESPRE NOUL SISTEM DE PENSII

înalta prețuire
a muncii

In aceste zile, în întreaga țară an loc adu
nări ale oamenilor muncii unde se discută 
proiectul de lege cu privire la acordarea pen
siilor. Dezbaterile constituie un prilej în plus 
pentru a exprima adeziunea

Recunoștința
noastră

în fapte

totală și satis-

La adunarea muncitorilor, 
maiștrilor și inginerilor de la 
Exploatarea minieră-Deva. în 
care s-a 
noii legi 
cuvîntul 
panți.

dezbătut proiectul 
a pensiilor, au luat 
peste 30 de partici-

— Toate marile înfăptuiri 
ale regimului nostru, pe care 
le intilnim si admirăm la fie
care pas. de a lungul și de-a 
latul țării, spunea minerul 
NICOL AE BATIU, ilustrează 
eforturile deosebite ale statu
lui nostru pentru dezvoltarea 
multilaterală a economiei, 
pentru înflorirea patriei. Noua 
lege a pensiilor face parte si 
&a din aceleași eforturi, din 
același complex de măsuri, 
menit să satisfacă din ce în ce 
mai mult nevoile celor ce 
muncesc. O aprobăm din toată 
inima. Rămânem însă la rîn- 
dul nostru datori partidului șl 
statului cu fapte noi, cu o 
muncă și mai avîntat.ă pentru 
a adăuga realizărilor de plnă 
acum, altele și mal impor
tante.

Mult! mineri, printre ca-re 
ȘTEFAN PETRU, ION RUSU, 
MTHAT POPA, LADIST.AU 
BIBER, etc., dlscutînd pe mar
ginea proiectului de lege pri
vind acordarea pensiilor, au 
subliniat profundul democra
tism al 
Au fost 
pronunerl si înaintate 
siHului sindical local. Una din
tre acestea, venită din partea 
mal multor mineri printre care 
si NTCOLAE RODIGĂ. a fost 
formulată astfel : unul min°r 
care lucrează 20 de ani în sub
teran. iar apoi din motive de 
sănătate își schimbă locul țre- 
cînd tntr-o altă grupă da mun
că. să i se calculeze pensia lu- 
îndu-se ca bază salariul tari
far avut în anii de muncă în 
subteran si nu media salariilor 
tarifare lunare din 5 ani lu
crați consecutiv (Un ultimii T0 
ani socotiți de la încetarea ac
tivității.

societății noastre.
făcute. apoi, 18

con-

TELEVIZIUNE
18,00 — Pentru cei mici* 

„Ala—Bala'1; Școli $î tradiții: 
Un vechi izvor de cultură Li
ceul „Nicolae Bălcescu" din 
București; 19,00 — Telejur
nalul de seară ; 19.20 — Bule
tinul circulației rutiere ; 19,30
— Atlas folcloric : Argeșul — 
prezintă : George- Deriețeanu ; 
20,00 — Săptămîna ; 21,00 — 
Avanpremieră ; 21,15 — Tele- 
glob — Emisiune de călătorii 
geografice: „Jamaica"; 21,45
— „Un bilet la alegere" — 
Examen muzica] cu Bebe Pri- 
sada; 22,05 — Interpret! ce
lebri : Virginia Zeani ; 22,25
— Telejurnalul de noapte.

farția față de politica si hotărîrlle partidului 
nostru, un îndemn pentru a abține, totodată, 
noi și însemnate realizări in opera de con
struire a jocietățil socialiste, de înflorire și 
prosperitate continuă a patrieL

ÎNDEMN la o permanentă

CALIFICARE Șl SPECIALIZARE

La I.P.O M.E.T., în sediul 
organizației U. T. C., un grup 
de tineri ingineri și proiectanți 
discută cu însuflețire despre 
Proiectul legii pensiilor. Pentru 
fiecare dintre acești tineri, 
anii pensionării sînt încă de
parte, dar ei vorbeau despre 
fiecare paragTaf subliniind mai 
ales măsurile care privesc vii
torul în profesia lor. Consem
năm cîteva din aceste păreri :

„Proiectul de lege — spunea 
Inginerul proiectant Nieniae 
Damian — ne arată grija deo
sebită, dragostea cu care par
tidul și statul nostru a anali
zat rosturile anilor de bătrîne- 
țe ai oamenilor muncii. Ca lu
crători în industrie ne bucu
ră și ne însuflețesc succesele 
pe care sectorul economic le 
obține. Aceste succese duc la 
întărirea României socialiste, 
la creșterea în continuare a ni
velului de trai al poporului.

Eu lucrez la institutul acesta 
de la absolvirea facultății, adi
că de 6 ani. Au fost și mai 
sînt încă aici tineri ingineri 
proiectau ți care nu și-au sta
tornicit locul de muncă. Este 
vorba de acei oameni cărora 
goana după un cîștig temporar 
sau pur șî simplu nohotărîrea 
le sînt încă caracteristice. Pro
iectul noii legi ne vorbește des
pre importanta continuității în 
muncă și stimulează rămînerea 
îndelungată în același loc de 
activitate profesională prin 
sporuri substanțiale care se a- 
daugă la pensia cuvenită. Pen
tru noi toți această prevedere 
este deosebit de Importantă. 
Ea ne stimulează dorința de 
specializare, de ridicare a cali
ficării, ne stimulează obținerea 
unor rezultate mai bune în 
muncă, cu eficiență economică 
sporită**.

„Tată cum se leagă de acti
vitatea noastră prevederea de 
care vorbea colegul meu — a 
continuat ideia arhitectul Con
stantin Dohrescu. Domeniul 
nostru da activitate oferă, ca 
multe alte specialități, o di-

versitate de forme prin care 
poți să-ți exerciți meseria. Im
portant este ca de la început 
să-ți alegi o formă care îți este 
mai nimerită și apoi să te spe
cializezi. Și pentru noi. cei din 
arhitectura industrială, specia
lizarea joacă un rol deosebit. 
De pildă, ni se cere să înțele
gem tehnologia instalațiilor fa
bricii la al cărei proiect lu
crăm pentru a colabora crea
tor cu inginerii care proiectea
ză utilajele. Or. o asemenea 
specializare reclamă continui
tate în muncă. Este păcat că 
oamenii care au stat aici cîți- 
va ani de zile au plecat la alt 
gen de proiectare — la mobilă 
să zicem — unde trebuie s-o 
ia de Ia capăt, iar experiența 
căpătată la noi nu mai folo
sește nimănui.

Și, în acest sens al speciali
zării, iată că Proiectul legii 
pensiilor stimulează activi
tatea noastră viitoare*.

„Tar aici la noi în Institut — 
8 intervenit inginera pro
iectant Miranda Panțurn — 
avem numeroase condiții pen
tru specializare. O experiență 
bogată a inginerilor cu conti
nuitate în muncă, o valoroasă 
documentație tehnică, etc. Ac
tivitatea de zî cu zi la proiec
tarea obiectivelor Industriale 
ridică totdeauna probleme noi 
impuse de cuceririle tehnicii 
moderne, ne solicită la găsirea 
celor mal bune soluții".

„Continuitate în muncă, au- 
toperfectionare. specializare. 
— iată cum trebuie să răspun
dem noilor măsuri care vor fi 
luate — a spus tînărul ingi
ner proiectant Lucian Popa. Să 
contribuim la întărirea acestor 
măsuri printr-o muncă cît mal 
rodnică înțelegînd că sporirea 
productivității muncii face la 
rîndu-i să crească venitul na
țional, ceea ce asigură resur
sele materiale și financiare ne
cesare ridicării continue a bu
năstării oamenilor muncii*.

V. CONSTANTINESCU
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Jean Marais tn compania tinerei actrife 
Aime lacobescu, studentă la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică „Ion Luca 
Caragiale* lntr-o scenă din filmul „7 băr
bați și o femeie*. coproducție româno-tran- 

cezd (regia Bernardo Borderie)

în aceste zile ale minunatei 
toamne bucureștene i-am aflat na 
cei mai mulți dintre realizatorii 
studiourilor cinematografice de la 
Buftea pregătind viitoarele pre
miere ale anului viitor.

Mircea Drăqan și-a depus da 
curînd noul său film, „Gnlgota", 
la care a lucrat Intens din primă
vară pînă la sfîrșjtul verii, !n ca
setele metalice ale copiei standard 
așteptînd cu încredere confrunta
rea cu publicul spectator. Narațiu
nea filmului Înfățișează Încercă
rile grele prin care trec cele șapte 
văduve de mineri uciși în timpul 
grevelor de la Lupani din 1924 șl 
care încearcă să obțină de la auto
ritățile vremii pensiile ce li se. cu
vin. Arestate de jandarmi, femeile 
sînt purtate pe jos zeci de kilo
metri, din post tn post. De-a lun- 
qul acestui itinerar al suferințelor, 
din care regizorul construiește o 
simbeliră Golgotă a epocii respec
tive, văduvele ajung la dobândi
rea unei conștiința ferme de clasă, 
transformînd acțiunea pentru

economice Intr-o

Noi blocuri In Dudeșli-Cioplea

MAI CĂUTAȚIPE SCURT
• Miercuri seara au în

ceput la Havana întreceri
le celei de-a 17-a ediții a 
Olimpiadei de șah la care 
participă 52 echipe mascu
line. Echipa României, care 
joacă in grupa a 7-a, con
duce eu 3—0 (o partidă 
întreruptă) în tntilnirea cu 
Nicaragua.

• Tn cea de-a doua zi a 
campionatului balcanic de 
baschet juniori, ce se des
fășoară la Izmir, s-au în
registrat următoarele re
zultate : Iugoslavia—Gre
cia 72—58 (34—25) ; Tur
cia—Bulgaria 74-55 (33-28). 
Ef'hipa României a avut zi 
de odihnă.

Combinatul siderurgic Galați Complicatul proces de producție al laminorului de 
groasă se dirijează de la cabinele de comandă Înzestrate eu aparatura cea mai modernd 

(camere de televiziune, memoratoare electronice etc).

TOVARĂȘI ANTRENORI
Dintre formațiile 

noastre care s-au con
fruntat miercuri In ca
drul unor Intllniri ofi
ciale si amicale, echipa 
Dlnamn Pitești a obți
nut, dală fiind impor
tanța meciului, un suc
ces remarcabil. De pri
sos să relevăm amă
nunte din desfășurarea 
partidei; ele sînt cuno
scute, Dar se cuvine să 
arătăm că această vic
torie de prestigiu nu 
mimai pentru club, ci 
chiar pentru fotbalul 
românesc, este o vic
torie a încrederii șt 
dirzeniel, a Înaltelor 
calități de volrță, de 
luptă plnă la epuizare 
de care au dat dova
dă tinerii fotbaliști pi- 
teșteni, care au obți
nut o victorie aproape 
nesperată. Numai prin 
aceste calități (și ce 
păcat că mulți dintre 
fotbaliștii noștri nu Ie 
dovedesc mat ales In 
confruntări internațio
nale I) se pot explica 
minutele diaholice ale 
celei de a dona repri
ze clnd s-au marcat 
toate cete 4 goluri ne
cesare calificării. Bra
vo, bravn băieți 1 
Surcea deplin șl pe 
mai departe I

Dintre partidele dea- 
fășurale în țară susci
tă interes confrunta
rea ■election ale! lotu- 
Tni A eu echipa fran
ceză SOCHAUX, la

rheiafă cu 
de 3—1 
noștri".

Ne exprimăm des
chis opinia In legătură 
cu evoluția selecționa
tei : a fost necores- 
punzătoare. Jucătorii 
noștri n-au arătat ni
mic. Nici tactic, dar 
nici atribute care ar 
ține de tehnica și pre
gătirea individuală. 
Din apărare singurul 
jth bun a fost Dan. 
Din linia mediană a 
rorespuns parțial Sur- 
lan. iar Încercarea cu 
X'nnwelller VI, 
nou a eșuat. De 
înaintare, Pîrcălah 
Iucescu s-au compor
tat ceva mai bine. 
Soluția cu 2 extreme 
pe nn 6fngur posl 
(i-ați văzut adesea pp 
amtndoi pe acpeaai 
parte) nu-i salutară. 
Altceva tovarăși an
trenori. Mal răutăți șl 
alte soluții. Mai uita- 
ți-vl eventual și 
grădina celorlalte 
tur! șl nu numai 
echipa Steaua 
esla fnfr-un 
tor declin 
de 4 clape nti a cîsti- 
gat nirl un meci. “ “ 
sSm 
tea 
deși
nat 
jurat 
echipă; 1 se oferă cin
stea să joace în națlo-

rezultatul 
pentru „al

din 
la
91

în 
In
ia 

care 
i lngri|orS- 
de formă :

(tă
ia o parte poves- 

cu Sorin rare 
a fost sancțio- 

de club și n-a 
fn propria ia

cu

nală. $i numai arest 
fapt șl spune mult?). 

Inlr-adevăr, partida 
din deschiderea cupla
jului, a „oltmplrilor", 
în compania echipei 
iugoslave Nlkstel, a 
lost din acelea care 
nu se uită. Scorul de 
proporții, 9—1, se ex
plică șl prin replica 
slabă a oaspeților, dar 
Sl prin excelenta dis
poziție de Joc a tutu
ror compartimentelor. 
Jocul a plăcut pentru 
ritmul în care s-a ju
cat, pentru acțiunile 
ofensive, suhtlle și de
rutante, încheiate
goluri de o rară fru
musețe. O notă 
plus merită Dumitriu, 
care a făcut demons
trația cîi de frumos e 
jocul de fotbal 
l-ai fnvălat hine 
n-are nici-o taină 
tunsă. Să sperăm 
l-au văzut și alții 
el, pe Năsturescu, 
tilă. Bnc...

O figură 
frumoasă ■ 
ța Craiova 
tnlîlnirea 
zentaliva Bulgariei : a 
cedat, de-abia In final 
ru 1—0. Un Joc In 
rare am avut superio
ritate. nedovedită însă 
de rezultai. 1—1, s-a 
desfășurat la Ploiești 
Intre echipele da tine
ret ale României și 
Bulgariei.

V. CĂBULEA

în

clnd
Si 

as- 
că 
pe 

Fră-

dedestul 
făcut știin
ța Sofia în 
ca reprp-

vendicărlle lor 
luptă politică directă.

Si regizorul Cristu Polucsls este 
încercat de neliniștile premierei, 
cu atît mai mult cu cît „Fantomele 
se grăhesc" este filmul 
debut.

„Diminețile nnul băiat 
s-au transferat de cîtva 
cabina de montaj la sălile de mi
xaj șl postsincronizare. regizorul 
Andrei Blaier urmărind atent ulti
mele faze ale producției filmului 
spre o finalitate armonioasă și cit 
mai perfect rpalizafă.

Margareta Plslaru va putea fi 
din nou revăzută In programele 
de televiziune tntrucît și-a înche
iat partitura actoricească Ia noul 
film al regizorului Lucian Bratu. 
„Această fală fermecătoare", ins
pirat tot din viat» tineretului con
temporan.

După ce șl-a petrecut toată vara 
la mare, regizoral Manole Marcus, 
reîntors recent în studiouri, ne-a 
declarat că sezonul estival a con
stituit pentru echipa filmului „Zo
dia fecioarei'*, pe care-1 realizează 
după un scenariu de Mihnea 
Gheorghiu, o perioadă de muncă 
intensă deoarece într-un timp 
scurt a trebuit să filmeze Întregul 
material tn ambiant» naturală do
rită, utilîzînd la maximum condi
țiile meteorologice estivale nu în
totdeauna optime. „Zodia fecioa
rei* tși propune a fi o interesantă 
asociere simbolică de mărturii 
străvechi și evenimente contempo
rane, eu localizare In ambianta ac
tuală a unui sat dobrogean, Fabu
lația filmului își plasează eroii In 
cprimetru! unei dramaturgii care 
respectă cele trai coordonate ale 
tragediei clasice ? unitatea de Ioc, 
de timp și de acțiune, astfel Incit 
narațiunea se consumă In spațiul 
unei singure zile. Drama puternică 
ne care o trăie«c în film cei doi 
țineri îndrăgostiți, declanșată o ria- 
tS eu aflarea unor adevăruri im
placabile tăinuite ani de-a rîndu! 
de părinții acestora, pledează pen
tru obligativitatea răspunsurilor 
moral? tn viața personală s! de fa
milie. în rolurile principale ale 
noului film îi vom vedea pe ac
tori! Cristea Avram. Ana Szeles. 
înana BnlcM, Gilda Marinescu și 
M’raea Basta.

Regizorul Savel Stlopuî turnează 
cele din urmă cadre ale filmului 
„Ultima noapte a copilăriei" cu 
care își pronune să Investigheze 
zonele sufletest.1 ale trecerii de la 
copilărie la adolescentă Incercînd 
să intuiască avfnturlle. Incertitudi
nile si oscilațiile acestei vîrste șl 
să sublinieze aspirațiile tinerei ge
nerații «pra puritate și realizare 
personală deplină

Documentaristul Vlrgl! Calotes- 
cu se află cu „Subteranul" pe 
care-I realizează după un scenariu 
de loan Grjgorescu la cel de al 
doilea film al său de lung metraj. 
Recent întors de la Rrasev, unde a 
turnat o parte din materialul fil
mului, regizorul ne jeclarâ că este 
pasionat de tema actuală a aces
tuia Incercînd un studiu psiholo
gic de caractere ș, individualități 
umane distincte. Tot In aceste pri
me zile de toamnă s-au încheiat 
filmările Ia cele două coproducții : 
„Dacii" (regia Sergiu Nicolaescu) 
și „7 hărhați șl o femeie" (regia 
Rernardo Borderie).

De curînd intrat fn producție. 
„Șeful lectorului suflete" va fi a 
ecranizare a cunoscutei piese de 
.Alex. Mirodan, pe care o realizea
ză regizorul Gheorghe Vitanidis.

său de
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TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD 
rulează la Patria (orele lOi
12.15) 14,30; 16.45; 19; 21,15), 
București (orele 9; 11,15) 13,30) 
16.30; 
(orele 
18.4.51
10,45-, ............. .. .........

C1T EȘTI SĂNĂTOS 
rulează la Republica (orela 
9; 11; 13; 15; 17: 19; 21)

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE 
rulează la Festival (orele 8,45|
11.15) 13,30; 16; 18.30; 21). Au- 
roia (orele 8,45; lli 13,15) 
15,30; 18; 20,30), Melodia (ore-

18,30) 
11,45)

18,451 21), Excelsior
9,45: 12, 14.15, 16.30,
21). Feroviar (orele 8,30j 
13i 15.15, 17,30; 20).

ie 9,15; 11,30. 13,45; 16;
21), Flamura (orele 9,15; 
15,30; IR; 20,30).

VREMEA ZĂPEZILOR 
rulează la Luceafărul 
9,30; 11,45; 14) 16,15;
20.45).

MAMĂ CIUDATĂ 
rulează la Capitol ferele 9,30) 
12; 14) 16,15) 18,30; 20,45).

PARISUL VESEL
rulează la Lumina (orele 9j 
11,30; 13,45; 16: 18.30: 20,45).

CENUȘĂ —• ambele serit — 
rulează la Victoria (orele 9;
12,30; 16,15; 20). GlulfiSti (ore
le 15.45; 19.30), Tomis (orele 9) 
12.30) 16: 19,30).

YOYO
rulează la Central ferele Oț 
11.15; 13,45; 16; 18,30; 21).

ȚARA FERICIRII 
rulează la Union (orele 
10; 20.45;). Crîngași
15,30; 18, 20,30).

DILIGENTA 
rulează la Unirea (orele 
18; 20,30), Viitorul (orele 
18: 20,30).

CEA MAI FRUMOASA 
rulează la Doina (orele 
13,45: 16, 18,15, 20,45).

18.30,

15,301 
(orele

Î5,3O| 
15,30;

11 30) 
dimi

neața program pentru copii o- 
rele 9—10.

CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE

rulează la Dacia (orele 8.30—» 
15,45 în continuare r 18,15j
20.45) , Flacăra (orele 15.30; 18i 
20,451.
NORD SPRE ALASKA 
rulează la înfrățirea 
popoare (orele 13; 15,45)
20.45) .

DRAGOSTEA ÎNVINGE 
rulează 1a Rahova (orele 
18: 20.30).

UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI 
rulează !a Buzeștj (orele 15,30; 
IR; 20.30), Volga (orele 9; 
11.15: 13 30- 16) 18.30: 21).

ZORBA GRECUL
rulează Ia BncegI (erele 9i 
11.45; 14.45; 17,45; 20,45), Mio
rița (orele 8,30; 11,15; 14»
16,45; 18,30: 21,15), Ferentari 
(orele 15: 17.45, 20 30).

STEAUA FĂRĂ NUME
rulează la Gloria (orele 9,13; 
11.30; 13.45, 16i 18.15, 20,30). 
Arta (orele 9i 11.15i 14) 16,15; 
10,30) 20,45;), Modern (orela 
9; 11,15) 13,30) 16) 10,30; 21).

IN
Infre

18,30)

15.30,

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Pe platforma 
Săvinești- 

Roznov 
trei operatori, să zicem de la 
conversie, trebuie să închidă 
în 10 minute peste 50 de vane 
și ventile și să izoleze complet 
flecare instalație. Aici, hidro
genul poate exploda orieînd. 
De asemenea eforturi, emoții 
și pierderi de producție am 
putea fi totuși scutiți.

Tovarășul ing. MIHAT CO- 
CAN, directorul tehnic al com
binatului. ne-a prezentat o si
tuație neobîșrmitS în felul ei : 
numai în lunile august și sep
tembrie au fost cinci întreru
peri totale de energie și două 
limitări de sarcină, care au dus 
la nerealizarea unei cantîtăti 
de amoniac în valoare de peste 
2 850 000 lei ’ Și, nefiînd a- 
moniac. firește, nu s-au pu
tut realiza nici celelalte sor
timente.

De ce asemenea situație? 
Mai întîl. oentru că întreprin
derea regională de electricita
te Bacău este „liniștită'' : dă 
vina ne sistemul energetic na
tional.

— Dar există însă o regulă, 
ne spunea tînărul inginer e- 
nergetic MIHAT HOGAȘ, ca 
furnizorul de energie, res- 
pectiv I. R. E. Bacău, să 
vină și, în cadrul unor 

consfătuiri cu noi, beneficia
rii, să analizeze diversele as
pecte ale alimentării cu ener
gie electrică, consumul, sigu
ranța în exploatare a stației 
de transformare. Dar de la în
ceputul anului nu a avut loc 
nici o asemenea consfătuire, 
cei de la I.R.E. Bacău mulțu- 
mindu-se doar cu trimiterea 
unor formulare pentru a fi 
completate.

Apoi, pentru că nlc-f Direc
ția mecano-energetlcă din 
Ministerul Industriei Chimice, 
nu a fost destul de... energi
că în punerea la punct a 
acestei situații. Fapt ieșit la 
iveală mai pregnant cu oca
zia întrunirii, care a avut 
loc în combinat la sfîrșitul 
lunii trecute, a unei comisii 
formate din delegați ai Mi
nisterului Energiei Electrice, 
M. I. Chimice, Institutului de 
studii și proiectări energetice 
și întreprinderii de raționali
zări și modernizări energetice 
(I.R.M.E.) din București, I.R.E, 
Bacău și Inspecției energetice, 
care au analizat cauzele dese
lor întreruperi de curent de 
pe platforma industrială Să- 
vi n eș ti —Roznov.

— Discuțiile au înaintat 
destul de greu — ne spunea 
inginerul-șef energetic al 
combinatului, tovarășul NI- 
COLAE CĂPLESCU. Ba, la în
ceput., se întrebau unii pe alții 
pentru ce au venit. După dez
bateri îndelungate s-a con
statat că stația de transfor
mare este subdimensionată — 
ea fiind proiectată pentru 30 
MW și lucrînd acum la 54—55 

MW —și nu poate prelua unele 
șocuri inerente din rețea.

Dar acest lucru se știa di
nainte. așa cum se știe de pe 
acum că numai puterea insta
lată pe care o vor avea în fi
nal Uzinele de fibre sintetice 
— Săvinești ve ajunge aproa
pe de sarcina pe care o poate 
suporta stația de transformare 
de pe platformă. „Comisia* 
nu a luat nici o hotărire, lfi- 
eîndu-j pe chimiștl pradă in
certitudinilor și cu aceeași în
trebare pe buze : „Oare vom 
mai avea căderi de tensi
une ?..."

Noi, care am avut prilejul 
de a admira hărnicia și spiri
tul inventiv al tinerelor colec
tive de chimiștl de la „Azo- 
chim“ și de la Săvinești și de a 
le asculta păsurile, nu putem 
da un răspuns competent. Am 
dori să-1 aflăm de la forurile 
în drept și, mai ales, am dori 
ca, practic, reglementîndu-se 
problema alimentării cu ener
gie a acestor importante uni
tăți ale chimiei, oameni! de 
aici să fie scoși... din ten
siune !

Medicul 
școlar

cadrul Institutului de igienă 
din Capitală spunea :

— în afara cunoștințelor 
tangente de igienă, pe care 
elevii noștri le primesc la dis
ciplinele de anatomie și știin
țe naturale, sînt programate 

♦re tpeeiale de educație sani
tară, In care medicul școlii este 
primul chemat să lămurească 
și să facă cunoscute elevilor, 
nu numai noțiuni sanitare dar 
și sd cultive deprinderi practi
ce. Medicul școlar nu are ca 
eleni doar pe cei propriu-xiși; 
în atenția lui stau și cadrele 
didactice, învățători sau pro
fesori, care au nevoie de îndru
marea medicului pentru a ține 
la rindul lor ore de educație 
sanitară. De aceea, pentru îm
plinirea acestor sarcini, medi
cul va trebui să depună o du
blă activitate de educare : a 
elevului șt a educatorului. El 
este răspunzător șt dator ea 
educația sanitară în școală iă 
se desfășoare în termenii cei 
mai adecvați.

Pentru a vedea „pe vtu" 
cum se îndeplinește acest dezi
derat, am efectuat un raid-an- 
chetă prin cîteva școli generale 
și licee din București. Primul 
popas — Școala generală nr. 56 
din raionul 23 August. De la 
intrare ne-am dat seama cd ne 
aflăm într-o școală cu elevi 
disciplinați, ordonați. Soneria 
anunțase recreația mare. Elevii 
din clasele mici înainte de a-și 
lua gustarea se grăbeau spre 
spălător. împreună cu medicul 
școlii, tov. Alexandrina Budes- 
cu, intrăm în una din săli și 
găsim în clasa I A doar 3 
elevi; fetițele îngrijit îmbră
cate, cu șorțulețele călcate, 
scrobite, deschideau geamu
rile... ; băiețelul ștergea tabla, 
ridieîndu-se din timp în timp 
pe vîrfuri pentru a nu lăsa 
nici un colțișor...

Ei formează colectivul sani
tar al clasei și au rămas să 
aerisească, să îngrijească de 
curățenia clasei.

A trecut doar o lună și ceva 
de La începerea școlii, si acești 

prichindei și-au luat foarte în 
serios sarcinile. Este me
ritul învățătorilor și în aceeași 
măsură al tovarășei doc
tor Alexandrina Budexcu, care 
au știut să le formeze deja 
convingeri ți deprinderi legare 
de respectarea igienei. Am 
fost conduși la fiecare etaj la 
punctele de post sanitar, care 
s’nt înzestrate cu strictul ne
cesar în caz de acordarea pri
mului ajutor : ele sînt tot tn 
grija elevilor. Cu excepția u- 
nei singure clase a VIII-a în 
care am intrat, spre sfîrșitul 
vizitei, toate celelalte se aflau 
într-o perfectă stare de cură
țenie, ceea ce nu ne spunea 
altceva decît că munca de e- 
ducație sanitară desfășurată 
de învățători, profesori și me
dic, a găsit formele cele mai 
eficace și convingătoare în a- 
ceastă școală.

intra soarele,
DAR INTRĂ ȘI DOCTORUTu?

Dp cele mai multe ori. da ; 
de fapt, așa se cere; dar nu 
de fiecare dată se împlinește 
această trebuință. Sînt locuri 
unde parafraza proverbului 
este necunoscută, ne-a de
monstrat-o situația întîlnită la 
Școala generală nr. 155 din 
raionul 16 Februarie. Este 
o școală mărginașă, de aceea, 
probabil, aici s-a căzut de a- 
cnrd în lăsarea curățeniei și 
educației sanitare, la mar
ginea preocupărilor lor. Pe 
medic nu-l mai invocăm, de
oarece chiar dacă am vrea s-o 
facem n-am avea sorți de iz- 
bîndă : acest cadru lipsește cu 
desăvîrșire. Controlul periodic 
al elevilor în această școală, 
încă nici nu a început, cu toate 

că de Ia deschiderea școlii a 
trecut atîta timp.

în pauză trecem prin clase : 
unii elevi și de data aceasta 
tot dintre cei mai mici, cl. I— 
IV, „tronau" pe bănci sau pe 
catedră, alții își disputau „vi
goarea" brațelor trîntindu-se 
reciproc pe dușumele.

La întrebarea, cine face par
te din colectivul sanitar al cla
sei ne-au privit cu toții nedu
meriți, încercînd parcă o vagă 
aducere aminte... pentru ca în 
cele din urmă să sară în față 
vreo 7—8.

— Și eu am fost, șt eu. șî 
eu...

De ce „am fost" ’ Foarte 
simplu. Erau acum fn clasa a 
Ill-a șt încă nu li s-au format 
colectivele sanitare noi , îșt a- 
duceau aminte de ceea ce au 
fost în urmă cu un an. Bizară 
coincidență : aflăm peste 5 mi
nute, căvtind pe învățătoarea 
clasei, că este șt președinta 
comitetului Crucii Roșii pe 
școală.

NEAJUNSURILE CELOR
MAI MARI...

Am vizitat și cîteva. licee ; 
ceea ce ne-a surprins la nivelul 
acesta, a fost lipsa unui pro
gram riguros de educație sani
tară pentru clasele a X-a și a 
Xl-a. De fapt ei nu sînt total 
lipsiți de dreptul de a audia 
conferințe sau chiar lecții de 
igienă. După cum își amintea 
tovarășa directoare a Liceului 
nr. 15 din Capitala „parcă i-ar 
fi dat anul trecut medicul șco
lii să semneze un plan în acest 
sens" Dar nu știe precis ce s-a 
predat ori s-a comunicat ele
vilor ; nu a participat. De fapt 
nici nu este de acord cu aceste 
ore de igienă personală, 
intimă, care sînt solicitate de 

elevii mai mari, fin treacăt fie 
spus, acest dezinteres pentru 
igiena elevilor se putea citi in 
chicile cîtorva elevi din școa
lă, în costumația lor inadecva
tă). Intrăm în una din clasele 
mari, a Xl-a E... Ne interesăm 
de lecțiile de igienă pe care 
le-au audiat pînă acum și a- 
flăm cu stupoare că nu au avut 
niciodată ocazia de a fi infor
mați pe teme medicale. Situa
ția, din păcate, este gene
ralizată la mai toate cla
sele mari din licee. Aieî 
ar fi cazul să întrebăm 
în ce măsură medicii din școli 
asigură educația elevilor mari 
și dacă nu o fac, cure sînt pri
cinile care-i împiedică. Oare 
munca de educație sanitară 
trebuie lăsată doar în seama 
profesorilor diriginți care și 
ei își reamintesc rareori de lu
crul acesta ? De ce profesorii 
d’rijpnfî de la clasele a X-a 
și a Xl-a de la Liceul nr. 15, 
nu au urmat inițiativa inspi
rată a tovarășei profesoare 
Ștefilneseu Victoria care a ți
nut o asemenea lecție de igie
nă pentru elevele clasei a 
Xl-a I?

Ne-am adresat tov. director 
I. Tănăsescu de la Institutul 
de igienă, cerîndu-i părerea 
în legătură cu această carență 
a educației sanitare în clasele 
mart:

— Desigur, particularitățile de 
vîrstă ale acestor elevi impun 
lămurirea unor probleme 
specifice ce se ivesc în com
portamentul șt viața lor ; din 
investigațiile noastre, cunoș
tințele lor sanitare sînt cu mult 
mai prejos decît ale elevilor 
din ciclul inferior. Or, aceasta 
este o soluție de netolerat, 

după părerea noastră, a me
dicilor igieniști. Este necesar 
ca în cel mai scurt timp 
discuțiile care au loc în
tre Ministerul Invățămîntu- 
lui și Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale, să 
stabilească precis progra
mul de desfășurare a educației 
sanitare atît la nivelul claselor 
mari cît și la ciclurile I și II. 
Se impune, de asemenea, sta
bilirea unor sarcini precise în 
ceea ce privește modalitățile 
de transmitere a cunoștințelor 
sanitare ; formele de colabora
re dintre medic, familie și pe
dagog, care sînt factorii prin
cipali în desfășurarea educa
ției sanitare. Un deziderat al 
medicilor școlari, ne spune to
varășa doctor Brumusescu 
Ileana, este acela de a se veni 
în ajutorul nostru cu un ma
terial didaetic specific vîrstei 
elevilor de care ne ocupăm. A- 
cest material ar fi bine să fie 
pregătit de Institutul de igienă 
și protecția muncii, care poate 
asigura un înalt caracter teh
nic acestor auxiliare. Pentru o 
eficiență cit mai mare a muncii 
sanitare se recomandă spitale
lor și circumscripțiilor sanita
re să exercite un control mal 
atent asupra activității medi
cilor școlari.

Toate aceste măsuri traduse 
în fapt ar însemna asigurarea 
unei educații sanitare comple
xe în toate școlile, care ar în
tregi fericit comportamentul 
general al tinerilor.

*
Starea de fapt surprinsă de 

noi în acest raid, impune gă
sirea cît mai grabnică a celor 
mai indicate metode și pîrghii 
prin care ea să fie rezolvată.
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Dezbaterile privind 
Africa de sud-vest

Un diamant fabulos, In valoare de aproape un milion 
de lire sterline, mare cît o minge de tenis de masă, care 
a fost înregistrat sub numărul „007" a pus in mișcare 
aparatul polițienesc îi judiciar din Brazilia, prilejuind 
una din cele mai mari anchete judecătorești din această 
țară.

IN AJUNUL prtHBhri 
pe care an cflleethr al Taetrwîarf 
Național ,J. L. Caraț&ala* dia 
București îl va prezeala la cadrai 
turneului lin la Budapesta. Ia 
Ministerul Cal tarii al I. P. tte-
gare a avut loc a lnlftalra a era- 
ducătorilor taatralnl ra xlariștU 
unguri.

Artlgtii romi al ■■ lari «alataH 
de BIzo Gyala, directa ml generai 
al teatrelor din Mini» 1» ral Cadtarfl 
al R-P- Ungara, șl da artiatvi! S — 
dor Komuvei.

Acad. Z ah aria Stanca, Mrecto- 
ml Teatrul ai Național <to Bar*- 
Teștt, fi regizoral Sici Ale- 
xandreacu an vorbit deipare artJhri- 
taiea Teatralul Național.

Tlnăra dtn fotografie fare 
parte din miliția populară. 
ÂsraeQfi Întregului tine
ret il It D. Vietnam este 
haliri ti să apere cu toată 
fermitatea independența și 

libertatea patriei sale.

R. P. POLONA Sala «nbvct- 
txaMretar ea aricea de 

Nwwa Hntx.

Feste 1 «M de studenți au 
participat la un miting, ca
re a avut loc la Barcelona, 
organizat in semn de pro
test împotriva represiunilor 
dezlănțuite de autorități 
im potriva studenților. Par- 
ticipanții la miting au cerut, 
de asemenea, fi recunoaște
rea oficială a sindicatelor 
lor democratice, singurele 
ia măsură să reprezinte ti
neretul studios de la Uni
versitatea din Barcelona.

Trimisul special Ager- 
prea, Nicolae Ionescu, 
transmite : Se pare că 
dezbaterile din Aduna
rea Generală privind 
problema Africii de sud 
vest se apropie de punc
tul final — adoptarea u- 
nei hot&riri definitive. 
Rezoluția în această pro
blemă urma să fie su
pusă la vot încă in 
cursul ședinței de 
miercuri a adunării dar 
participanții la lucrări 
și-au mai acordat un ră
gaz de 24 de ore.

SUCCESE ALE ECONOMIEI 
BULGARE

La Sofia a fost dat 
comunicatul Direcției Ca~*.-«- 
Statistică de pe lingi Coasa:~? <£• 
Miniștri al R. P. Rn!ga.-:i ca r - 
vire la îndeplinirea pianul1 £• 
«tat de dezvoltare a economie: »• 
țianale pe primele nou* jar gto 
acestui an. întreprindere !• 
dustriale ale tării, se arați fa &■ 
municat. au îndeplinit p'a-.-i pro
ducției globale In proporție 
104,9 la șuti și an produs 
plan produse in. valoare d« 
milioane leva. Producția renlrratl 
este aproape egali cu — t a între
gului an 1964 Comparativ <n pe
rioada corespunzătoare a 
trecut, producția a crescut ew 114 
la sută.

Industria 
19 559 000 
tone fontă, 352 000 t«ne larr ftate. 
8 491 000 000 kWh energie electri
că. Se așteaptă ca volumul global 
al producției agricole să depăsețe- 
că anul acesta prevederile planu
lui, cresetnd față de 1965 cu 
la sută.

lumii
latine

Feder iți» studenților din 
Columbia a declarat o gre
vă de 48 de ore în semn de 
protest împotriva eeupărli 
de către armați a Universi
tății din Bogota. La 24 oc
tombrie, in urma unor de
monstrații antiguvernamen
tale, clădirile universității 
au fast ocupate de trupe, 
iar peste 31 de studenți au 
fast arvataH.

PROTEST... ALCOOLIC
ASOCIAȚIA proprietarilor 

restaurante si comercîanților 
lichioruri din statul New York 
hotărit să nu mai importe 
și lichioruri franceze 
atitudinii guvernului francea 
de Statele Unite*.

de 
a 

vinari 
,dln cauza

Factorul care a determinat 
această amînare 11 constituie 
„pachetul** de amendamente 
prezentate de tarile latino- 
americane la proiectul de re
zoluție elaborat de 54 de state 
afro-asiatice.

Amendamentele prezentate 
de țările latino-^mericane, în 
afară de unele schimbări de 
nuanță și de formulare, pre
văd — și aceasta este modifi
carea principală pe care o 
aduc proiectului ele rezoluție 
— crearea unui comitet ad-hoc 
pentru Africa de sud-vest, 
alcătuit din 14 state membre 
ale O.N.U., desemnate de pre
ședintele Adunării Generale, 
care să studieze și să reco
mande mijloacele practice prin 
care urmează să fie adminis
trat acest teritoriu în vederea 
obținerii independenței. Ra
portul comitetului urmează să 
fie prezentat în cadrul unei 
sesiuni speciale a Adunării 
Generale, a cărei convocare 
este cerută „cit mai curînd 
posibil și în nici un caz mai 
tîrziu de luna aprilie 1967“.

Reprezentantul Guineei, Ma- 
rof Achkar, a subliniat în 
cursul dezbaterilor de miercuri 
că aceste amendamente „sînt 
foarte apropiate de spiritul 
proiectului de rezoluție a’fro- 
asiatic**.

In fedința de după-amiază, 
Adunarea Ger.erală a aprobat 
o serie de rapoarte și rezoluții 
adoptate în comitetele ei prin
cipale. Astfel, au fost aprobate 
rapoartele financiare referitoa
re la anul care a trecut și 
rezoluțiile prezentate de Co
mitetul pentru problemele so
ciale. culturale și umanitare 
cu privire la manifestările 
care aduc prejudicii rasiale și 
la intoleranța națională și re
ligioasă. cu privire la viola
rea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului. Cu 
94 de voturi pentru, contra 
unul. Adunarea Generală a 
fixat data de 21 martie a fie
cărui an drept zi internațio
nală de luptă împotriva 
criminăril rasiale.

Comitetul economic și 
nanctor a adoptat cu 99 
voturi pentru, nici unul 
tra și o abținere, o rezoluție 
prin care recomandă crearea 
unei „Organizații a Națiunilor 
Uatto Mocni dezvoltare In 
dustrială- (O.N.U.D.I.) a că
rei misiune principală este de 
a mobiliza resursele naționale 
și internaționale In vederea 
accelerării industrializării ță
rilor în curs de dezvoltare. 
Sediul acestei noi organizații 
urmează să fie stabilit în vii
tor de către Comitetul O.N.U. 
pentru dezvoltarea industrială.
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Argentinianul Florencio del Cambella. ear* a iotitpt — 
turul lumii pe bicicletă, treci nd pria fata eetătâ lai Sa

ladin din Cairo

„Să vă pre zeata ti 
Imediat acuze I Nu 
permitem al vl ames
tecați In treburile 
noastre. De atita aaaar 
de vreme am Învățat 
noi ai ne adminis
trăm coloniile*. S-ar 
putea ca scrisoarea pe 
care Lisabona a adre- 
sat-o guvernului danei 
să fi lost redactată 
altfel, dar ideile da 
bază acestea erau. 
Stupefacție la Copen
haga, Portughezii eu 
greșit adresa î Nn. 
Ambasada Portugaliei 
a fost autorizată să re
mită o notă de pro
test și să aștepte ne- 
Intîrzlat prezentarea 
„scuzelor".

Neînțelegerea din
tre cele două țări a 
început în luna iunie a 
acestui an cînd un de
legat danez la O.N.U., 
Skjnld Mellbin, vor
bind în cadru! Comi
tetului pentru aplica
rea declarației cu pri
vire la acordarea in
dependenței țărilor șl 
popoarelor coloniale, a 
apreciat politica colo
nială a Portugaliei o 
politică ,,de asuprire, 
primejdioasă și umili
toare*. Guvernul de la 
lisabona a considerat

NIMIC
ADEVĂRUL

cuvin! al ■taistruM 
de externe daaez a 
dat de tnțelei cl Met- 
Ihin n-a ficat declt U 
reafirme atjtvdiaea 
Danematcel care li-a 
exprimat dezaprobarea 
cu privire la practici
le coloniale portughe
ze In Africa.

Guvernai portughez, 
situat pe vechile 
baricade, pretinde 
nota sa de protest 
guvernul danez ar 
repetat insultele la 
dresa sa, insulte 
care le socotește ,.ne-

ră. al recunoască Frontul Na
țional de Eltbcrare, reprezen
tantul autentic al Vietnamului 
de sud și să lase poporul viet
namez să-și rezolve problemele 
potrivit voinței sale. Washin
gtonul ignorează, insă, chemă
rile la realism pe care le a- 
dresează oamenii de bună 
credință de pretutindeni. Co
municatul de la Manila afir
mă că S.U.A. și partenerii săi 
Iți vor continua „eforturile 
lor militare și vor adopta șl

După conferința de la Manila
în

ca 
fiind • ..conferință de pace**, 
renînea de la Manila s-a 
tramfermat fn realitate intr
au veritabil consiliu de război 
■aemii aă adopte planuri pen
tru extinderea războiului din 
Vietnam. Vorbitorii s-au pro
nunțai pentru continuarea ac
țiunilor agresive iar unii din 
ei an rostit cuvîntări pe care 
ziariștii prezenți la Manila 
le-au calificat drept ..apeluri 
războinice". De altfel, făeînd n 
sinteză a primelor dezbateri,

remlitate părți implicate 
(■■flirt. autorii agresiunii 
eaasplicii lor. înfățișată

namezi de „mizerie, ignoranță 
și maladie**. Dar frazele fru
moase n-au fost probate prin 
fapte. Întocmind bilanțul con
ferinței, observatorii constată 
că S.U.A. și partenerii săi n-au 
oferit nici o dovadă concretă 
că ar dori într-adrvăr sincer 
încetarea conflictului vietna
mez. Opinia publică mondială 
cere ca Statele Unite să pună 
capăt agresiunii împotriva 
Vietnamului, să înceteze ime
diat si necondiționat bombar
damentele împotriva Republi
cii Democrate Vietnam, să-ți 
retragă trupele din această ța-

alte măsuri ferme, atita timp 
cit va fi necesar*4. Se dovedeș
te astfel că corespondentul a- 
genției FRANCE PRESSE 
avea dreptate cînd afirma că 
„linia conferinței este conti
nuarea efortului de război*'.

Redactarea documentelor nu 
a fost deloc lesnicioasă, publi
carea lor întârziind din cauza 
unor divergențe. Deosebirile 
proveneau din dorința unor 
participanți. aflați în fața 
unor încercări electorale, de a 
mal tempera zelul colegilor 
lor de tretative care pledau 
pentru ..maximă duritate". In-
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ars en țigări aprinsa, bătut, rupui 
șocnrllor electrice, biciuit șl Intoxi
cat cu „droguri care determină de
clararea adevărului*. Ptnă Ia afîr- 
șil el ar fl mărturisit că diamantul 
ae află neatins și este ascuns în 
curtea casei sale din Atena.

Găsit de politie într-o fermi izo
lată, care s-a stabilit că aparțlna 
deputatului Luiz da Costa Bron- 
zeado, generalul Kruel a dat publi
cității o declarație în care îl acu
ză pe acesta din urmă de partici
pare la răpirea și torturarea Iul 
Takopoulos. Ancheta poliției * 
descoperit că Bronzeado șt un de
tectiv brazilian au plecat la Atena 
unde, prezentlndu-se drept agenți 
al poliției internaționale (Interpol), 
an Încercat sfi dea de urmele dia
mantului. Mama lui Takopoulos a

Istoria acestei pietre prețioase, 
avlnd aproape 400 de carate, dem
nă de aventurile „Sfîntulni* Iui 
Leslie Charteris sau ale lui James 
Bond, eroul lui Ian Flemming, l-a 
condus pe protagoniștii ei plnă în 
fața primei Curți criminale din 
Brasilia care a formulat acuzații de 
escrocherie, fraudă, încercare de 
răpire și torturare. Unii brazilieni 
pun la îndoială existența diaman
tului, alții afirmă cu tărie contra
riul. „Afacerea diamantului „007“ — 
a declarat ziariștilor deputatul Lu
cio Pereira, membru al comisiei 
parlamentului brazilian însărcinat 
cu anchetare» acestei afaceri —- 
este atît de încllcltă Incit ea pare 
să nu poată ft rezolvată niciodată 
de poliție. Dar diamantul există. 
Despre acest lucru nu am nici un 
dubiu. Sl, de llecare dată clnd re
examinez cazul, 
mi se întărește 
convingerea că 
piatra prețioasă 
continuă aă se 
găsească In Bra
zilia*.

Povestea „dia
mantului bleste
mat* a Început în 
urmă cu un an 
cînd, Joao Barbo
sa Sohrlnho, un 
căutător de pie
tre prețioase în 
vtrstă de 64 de 
ani, a afirmat că 
l-a găsit In regiu
nea denumită
Norlo dos Dia
mante^, în statul 
Minas Gerais. El 
l-a arătat cu mtn- 
drie Iul Hippo
crates Takopou- 
los proprieta
rul unui har din această regiuni 
care, Împreună cu alți doi indivizi, 
l-ar îl cumpărat cu cecuri in va
loare de patru miliarde cruzeiros 
(aproximativ 660 000 lire sterline) 
care s-au dovedit însă a fi false. 
Takopoulos a plecat apoi la Atena 
unde, potrivit afirmațiilor sale, a 
prezentat piatra pentru a ii evalua
tă unui bijutier șl a hotărit să o 
taie în șapte piese după ce s-a 
constatat că nu era un diamant, ci 
numai un cristal foarte lin. El a 
declarat că a predat aceste bucăți 
politiei grecești înainte de a se il 
înapoiat, In decembrie anul trecut, 
1n Brazilia. Aici, Takopoulos a fost 
arestat Imediat din ordinul lui Eg
berts Assumpcao, pe atunci șeful 
secției speciale a poliției federale 
braziliene, fiind acuzat că a înlo
cuit diamantul adevărat cu bucăți 
de cristal. în ianuarie, politia a 
anunțat că arestatul „a scăpat de 
sub escortă* șl nu a mal putut fl 
prins.

Cazul a tost preluat de genera
lul Rlograndlno Kruel. pe alune! 
șeful siguranței braziliene. Gene
ralul a allrmat că Takopoulos a 
fost In realitate răpit cu complici
tatea Iul Assumpcao, ținut timp de 
clteva luni 1n diferite case izola
te, transportat In secret in diverse 
state braziliene cu ajutorul bărci
lor cu motor șl al automobilelor 
și supus torturilor pentru a fi de
terminat să divulge locul unde a 
ascuns diamantul. Rapoartele sigu
ranței arată că Takopoulos a fost

căpătat Insă bănuieli cînd cel doi 
au Început să sape în grădina lo
cuinței ei și a anunțat politia grea
că.

Bronzeado a respins aceste acu
zații prellnzînd că a plecat la A- 
tena cu știința generalului Kruel 
și Înarmat cu aprobarea căutătoru
lui de pietre prețioase care a des
coperit diamantul. Atît el rit și 
Assumpcao l-au învinuit pe gene
ralul Kruel de tratamentul aplicat 
lui Takopoulos. „Cu toții mlnt“ — 
a declarat generalul, cu puțin timp 
înaintea demisiei sale, în luna au
gust.

Intre timp, afacerea h ajuns tfl 
fața Curții criminale de justiție. 
Bronzeado a cerut efectuarea unei 
anchete parlamentare, al cărui ra
port, dat publicității zilele acestea 
la Brasilia, il absolvă de învinuiri
le aduse, șl acuză departamentul 
siguranței, în frunte cu generalul 
Kruel, de violare a legislației tn 
cazul diamantului „007“. Actul de 
acuzare prezentat tribunalului în
vinuiește pe Takopoulos și ne cel 
doi asociați ai lui de fraude, es
crocherie șt falsificare de docu
mente. Doi avocați, șase detectivi, 
căutătorul de diamante Sobrinha 
(care Intre limp a dispărut) și cei 
doi fii ai acestuia (dintre care unul 
a dispărut) alnt acuzați de crime 
incluzînd răpirea, tortura $1 vio
lențe. Verdictul tribunalului ur
mează să fie cunoscut In săptămî- 
nlle următoare.

P. NICOARĂ

Compromis intre partidele 

guvernamentale de la Bonn
In cursul unei reu

niuni a Cabinetului vest- 
german care a avut loc 
miercuri la Bonn pentru 
a discuta mult contro
versatul proiect de bu
get pe anul 1967, miniș
trii celor două partide 
ale coaliției guverna
mentale U.C.D.-U.C.S. 
și al Partidului liber- 
democrat au ajuns la 
realizarea unui compro
mis.

temele Washingtonului fiind 
precumpănitoare (iar S.U.A. 
găsindu-se înaintea unui difi
cil scrutin) comunicatul abun
dă în promisiuni privind vii
torul Asiei de sud est. „Este 
puțin probabil — scrie ziaris
tul Francis Lara — ca cineva 
să se lase totuși sedus de pro
puneri atît de vagi, mai ales 
că ele sînt însoțite de avertis
mentul că eforturile militare 
vor fi continuate și chiar spo
rite". După ziarul COMBAT 
conferința era destinată „să 
arunce un pic de praf în ochii 
alegătorilor americani**, con- 
vingîndu-i că agresiunea 
S.U.A. în Vietnam nu ar fi un 
act izolat al Washingtonului, 
ci o operațiune comună a mai 
multor state asiatice. „Cine ar 
putea considera această întîl- 
nîre drept o conferință a ță
rilor asiatice — se întreba zia
rul japonez YOMIURI — cînd 
la ea nu au luat parte repre
zentanți a circa 94 la sută din 
populația Asiei De altfel 
modul în care a fost primit 
președintele Johnson la Wel
lington, Canberra, Melbourne 
și Sydney spulberă orice iluzii 
ale Washingtonului.

Spectacolul de la Manila s-a 
încheiat. Organizatorii lui nu 
au motive să se felicite : in
tențiile lor au fost sesizate de 
opinia publică care a calificat 
reuniunea drept o nouă mani
festare a politicii agTesive a 
Washingtonului.

M. RAMURĂ

Compromisul încheiat, pre
vede că se va recurge la noi 
impozite numai în cazul 
in care economiile si no
ile venituri prevăzute se 
vor dovedi insuficiente.

în ciuda realizării acestui 
compromis. relațiile între 
Partidul liber-democrat șl 
U.C.D.-U.C.S. continuă să ră- 
mînă încordate. Astfel, după 
reuniunea cabinetului, mi
nistrul de finanțe Rolf Dahl- 
grun, reprezentant al liber- 
democraților în guvernul vest- 
german a declarat că în cazul 
în care guvernul se va hotărî 
să recurgă la sporirea impo
zitelor, el nu va prezenta ca
binetului proiecte implici nd o 
întărire a fiscalității. EJ a 
adăugat că dacă Erhard va 
hotărî totuși sporirea impozi
telor se va retrage din funcție.

Măsuri de securitate 
la Kuala Lumpur

La Kuala Lumpur, ca
pitala Malayeziei, ae iau 
stricte măsuri de securi
tate pentru a se preîn
tâmpina manifestațiile 
antiamericane în timpul 
vizitei președintelui 
Johnson, anunțată să ai
bă loc peste patru zile.

Agenția France Presse rela
tează că 70 de persoane au 
fost arestate în ultimele 24 de 
ore în virtutea unei legi de 
securitate internă. Vorbind în 
Parlamentul tarii, primul mi
nistru Tunku Abdul Rahman 
a declarat că „nu autorizează 
nici un fel de manifestație în 
timpul vizitei președintelui 
S.U.A.“. Potrivit surselor din 
Kuala Lumpur, în ziua sosirii 
Iui Johnsc.n ’n capitala mala- 
yeziană vor fi mobilați 3 Ori 
de polițiști, precum și un mare 
număr de agenți secreți ame
ricani pentru a asigura secu
ritatea suitei președintelui 
american. Se consideră insă 
că, în ciuda acestei măsuri ex
treme, pe străzile capitalei 
malayeziene vor avea loc 
totuși manifestații.
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