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Luna 
a Xl-a

a cinci
nalului

Ad miri nd frumuseți
ti e Gal aț fulul. O imagine 
din cartierul care cunoaște 
: permanentă înnoire —

O veste bună pentru 
automobiliștii care stră
bat regiunea Suceava. 
De curînd. s-au încheiat 
lucrările de moderni
zare a drumurilor Su
ceava—Botoșani, Rădă
uți—Putna, Gura Humo
rului—Mînăstirea Hu
morului și se apropie de 
sfirșit asfaltarea șoselei 
Botoșani—Dorohoi. De
asemenea s-au terminat 
lucrările de betonate a 
drumului Frasin—Tar- 
nița, care face legătura 
cu complexul 
Leșu Ursului.

în acest an, 
mea drumurilor 
tate din regiunea 
va a crescut cu 
100 km, șase din 
opt raioane fiind acum 
legate de centrul de 
regiune prin drumuri 
modernizate.

(Agerpres)

minier

lungi*' 
asfal- 

Sucea- 
peste 

cele

BAIA MARE 
Ia coreipondentu! 
nostru)

Pentru mal 
unități din 
Combinatului 
Baia Mare,
a Xl-a lună a primu
lui an al cincinalului 
a început deja cu cî
teva rile mai devre
me. Ptnă la data de 
25 octombrie cîteva 
exploatări miniere ra
portau astfel însem
nate depășiri de plan 

. ^a capitolul minereu 
^^Brelncral: Raia Sprie, 

la sută, Cavnic, 
101 la sută, Băiut. 
101 la sută.

Realizări deosebi
te se Înregistrează sl 
la metale, capitol la 
care exploatarea mi
nieră Băinț și-a rea
lizat sarcinile de 
plan în proporția de 
164 la sută, iar ex
ploatarea minieră 
Cavnic In proporție 
de 119 la sută.

Pe un loc de Iron
ie ie situează, ca de 
obicei, cunoscuta ex
ploatare minieră Să- 
sar care șf-a înde
plinit planul pe 10 
luni cu 10 zile mai 
devreme, reallzfnd 
pînă In prezent mal 
mult de 6.500 Iwe 
minereu extrag peste 
plan, aproape 6.000 
de tone minerea pre
lucrat și economii 
suplimentare la pre
țul de cost de peste 
2 milioane lei.
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Metodă 
modernă

DE MINERIT
La exploatările mi

niere Cavnic, Baiut 
și Nistru, din regiu- 

H nea Maramureș, se 
aplică pentru prima 
dată în tară o meto
dă de înaltă produc
tivitate, elaborată de 
specialiști ai Combi
natului minier Baia 
Mare. Metoda a avut 
ca rezultat sporirea 
producției, In medie 
pe schimb, cu circa 
20 la sută și a pro
ductivității muncii cu 
50—100 la sută.
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• SOSIREA ÎN CAPITALĂ
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Cimentiștil din Turda 
eforturi vizibile pentru a 
cupera, în perioada care a 
rămas, restanța de SO 000 tone
de ciment și 30 000 tone de 
clincher. Cauza principali a 
acestei rămîneri în urmă este 
cunoscută : NERITMICITA-
TEA. Va reuși oare colectivul 
acestei fabrici să-și îndepli
nească integral planul anual ? 
Au fost stabilite măsuri co
respunzătoare care să asigure 
împlinirea eforturilor oame
nilor ?

Am căutat să aflăm c'.aa 
păreri. Tată ce ne-a răspuns 
inginerul șef. tovarășul 
GHEORGHE CRIȘAN :

— La sortimentul principal 
produs de fabrica noastră —

ti

La Invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publici] Socialiste România. 
Ion Gbeorghe Maurer. vineri 
dupA-amiază a sosit la Bucu
rești Excelența Sa Amir Ab
bas Hoveida. primul ministru 
al Iranului împreună cu soția.

înaltul oaspete este Însoțit 
de dL Mebdi Samii. guverna
torul Bânai Naționale îraaie-

Farokhrco Parsay, 
ministrului educa- 
alte persoane ofi-

O ta r»d
ks*±4 v< 
“•F-rrrM — 

PATH. AML

re. d-na 
adjunct al 
ției, și de 
riale.

La coborirea din avion, pri
mul ministru al Iranului a 
fost salutat cordial de preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția.

Gheorghe 
ședințe al 
nișTri. cu soția, George Maco
vescu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

In întîmpînarea oaspetelui, 
pe aeroport se aflau membri 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, ziariști. A 
fost de fată Ahmad Eghbal, 
ambasadorul Iranului Ia Bucu
rești.

Pe clădirea aeroportului Bă- 
neasa erau arborate drapelele 
de «tat ale României și Iranu
lui.

După Intonarea imnurilor 
de stat ale celor două țări, pri-

it

ev

Ioan «rsr
Ser

Rădulescu, vicepre- 
Consiliului de Mi-

mul ministru al Iranului șl 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România au trecut în re
vistă garda militară de onoa
re, aliniată pe aeroport.

Oaspetelui i-au fost prezen
tate persoanele oficiale venite 
în întâmpinarea sa. A avut loc 
apoi defilarea gărzâi de onoare.

Pionieri au oferit oaspeților 
flori.

Intr-o mașină escortată de 
motocicliști, primul ministru 
al Iranului și președintele 
Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei au părăsit aeroportul 
îndreptindu-se spre reședința 
înaltului oaspete.

(Agerpres).
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Sîmbătă dimineața, la Pala
tul Consiliului de Miniștri au 
început convorbirile oficiale 
Intre președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Ho
veida.

Au participat din partea

română — Gheorghe Rădu
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, George 
Macovescu și Vasile Gliga, 
adjuncți ai ministrului aface
rilor externe, Valentin Vlad, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al României la Teheran.

Din partea iraniană au 
participat — Mehdi Samii, gu-

vematorul Băncii Naționale 
iraniene, Ahmad Eghbal, am
basadorul Iranului la Bucu
rești, Parviz Radji, șeful de 
cabinet al premierului iranian.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

(Agerpres)
*

PORTRET ÎN
PODGORII

Nu, nu de liniște se poate 
vorbi privind — în a doua lui 
tinerețe — chipul acesta din 

« fotografie. Nu i-am cerut-o 
decît ca un detaliu succint la 
ceea ce el, Eugeniu Damian, 
lucrează de ani și ani de zile 
aici în podgoria vastă ca un 
amfiteatru roman, în ținutul 
Buzăului. Locurile sînt în 
transfuzie, toamna de soare. 
Un pitoresc fără margini și 
ferm în contururi, rupt parcă 
din inimă. Viile-s drepte, 
cu un aer de nobile gesturi. 
Toamna ridică aici auspicii de 
aspre culori și miresme, oa- 
menii-s iuți — podgorenii — 
tăcuți și cu o aleasă prudență 
pînă cînd te cunosc. Eu îi știu 
și le iubesc viața aceasta, tă
cerea lor singură-mi pare un 
cîntec, dar inima lor, dar miș
cările, rîvna cu care dislocă 
și piatra pe dealuri, nebănuita 

' dragoste cu care se apleacă a- 
supra fiecărui lucru de parcă 
smuls ar fi din unică ființa 
or ! Și atunci ei vorbesc, su-

A. I. Zăineicu

fletul și-1 pun pe masă, ți-1 
arată viu.

Eugeniu Damian vorbește 
nu despre el. ci despre Tudo- 
roiu Nicolae, Bratu M. Ion, 
Pariș Ștefan și alții tineri, 
forte tineri încă,1 despre Dina 
F. Ion, Munteanu Alexandru 
și loan Mocanu, virstmei. cei 
mai vîrstnici poate membri ai 
cooperativei de producție. 
Spune vorbe calde despre ei. 
desfășoară aievea calendarul 
de lucrări în față, harta locu
rilor unde cu temeiuri noi. ne
verosimile odată, în acest ți
nut podgoria a înflorit acum. 
Dealuri odinioară sterpe, cu 
smocuri de iarbă risipite pes
te ele, albe în bătaia soarelui, 
pietroase, vara se auzea cum 
crapă rădăcinile-n adincuri, 
norii în văzduh luau înfățișa
rea lor aridă ca într-o vatră 
de jăratec — pl-^ile stingeau 
albastre foșnetul lor scurt. Și

pe urmă dealurile acestea ae 
erodau. Lunecau ia vale ea pa 
tăvălugi. Pe alt plan. Sarlr<a. 
căci despre această ccmura c 
vorba, trăia lent procesul u- 
nei eroziuni petrecută «r 
destin. Dramatic și cmf~r:r 
du-și forțele latent. Nu rare
ori erau cazurile c’nd statisti
ca înregistra îngustarea pă- 
mintuiuL Apele de primăvară 
măturau pragurile, rupte in 
zăgazuri cu arbori, rădăcini de 
viță de vie. garduri de casă, 
uluci. Apă totuși nu era. Di
mineața și seara o aduceau 
oamenii pe cobiliță de departe. 
Era ca un rit în podgorii, ca 
o procesiune. Dar să nu re
memorăm. Eugeniu Damian, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din Șarînga, 
îmi arătă fișele în relief ale 
locurilor de unde au pornit o 
bătălie tenace cu natura, îmi
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Sîmbătă dimineață, pre
mierul iranian, Amir Abbas 
Hoveida, împreună cu per
soanele oficiale care îl înso
țesc, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au fost pre-

zenți Ion Coama, membru al 
Consiliului de Stat, președin
tele Sfatului popular al ora
șului București, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-locote- 
nent Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
Stanciu Stoian, președintele 
Ligii române de prietenie cu

popoarele din Asia și Africa, 
generali și ofițeri superiori.

Garda militară aliniată în 
fața Monumentului a prezen
tat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări. Solemnitatea s-a încheiat 
cu defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)
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Însemnări

-—SI li s-au nJsmt un fe- 
□«. de creștea într-o zf 
câf alții intr-un an'.

Dacă așa cuvintau bas
mele. îuaîe lniruîo’ul in 
ser kw în anii cooiiăriel — 
în anii maturității îndoiala 
se aiJd In drepturile ei.

Fornmarea de ia începu
te acestor rînduri a reve
rul fn zilele noastre, reald 
de data aceasta, dar evident, 
oglindind un alt conținut. 
E vorba de unele specii din 
< urnea plantelor si. ca sd 
restrîngem sfera, ne referim 
ia o specie forest ierâ.

Silvicultorii, conștiențl de 
cerințele tot mai mari de 
masă lemnoasă pentru in

PĂDURILE CRESC REPEDE...
dustrie, au luat măsuri de a 
asigura necesarul de lemn 
numeroaselor obiective indu
striale. Ca urmare, s-a ivit 
necesitatea extinderii supra
fețelor împădurite, odată cu 
înlocuirea arborilor folosiți. 
Pentru a vedea cum s-a rea
lizat în practică acest dezi
derat. am făcut o vizită la 
ocolul silvic Darabani. După 
cîteva ore de mers, am a- 
juns fn Lunca Prutului, lo
cul cel mai bun din regiune 
pentru plantațiile de plopi 
repede crescători. De de
parte incintă ochiul verdele 
intens al plantelor. Alinia
mente perfecte se întind pe 
o lungime de aproape 2 ki

lometri. Inginerul șef al o- 
colului. Vasile Dumbravă, 
urmărește și controlează în
deaproape munca brigadie
rilor din cele cinci puncte 
de pe malul Prutului, inter
venind cu un sfat, cu o vor
bă. cu o demonstrație prac
tică. II afli fie la Oraftiana, 
Baranca sau Bajura, fie la 
Păltiniș sau Rădăuți-Prut... 
Pentru că plantațiilor, de 
vîrste diferite — suprafețele 
cele mai întinse ocupîndu-le 
arboreiele între 1—5 ani — 
le trebuie acordată o îngri
jire diferențiată, o atenție 
deosebită.

Ceea ce este impresionant 
atît pentru specialiști, cit și

pentru necunoscăiori. îl con
stituie faptul că la numai 3 
ani înălțimea plopilor atinge 
6 m. Așadar, o creștere de 
basm transferat în planul 
realității.

...Ne-am despărțit de a- 
ceste păduri, semănate și 
crescute de oameni, cu sen
timentul că vom mai reveni. 
Poate că atunci inginerul 
Dumbravă va avea funigei 
la Umple, dar pădurea se
mănată de el și ajutoarele 
lui va fi tot tînără așa cum, 
de altfel, este și entuzias
mul acestui destoinic „fiu 
al pădurilor".

RADU PĂDURARU

Pentru cei 
mai mici 
cetățeni31

Aproape 20 000 de copii de 
vîrsta preșcolară din regiu
nea Crișana se îndreaptă în 
fiecare dimineață spre grădini
țe. Aci ei află multe lucruri 
noi și frumoase, deprind înde
letniciri utile, își petrec timpul 
într-un mediu plăcut de joacă 
și odihnă. Rețeau de grădinițe 
— formată astăzi în regiune 
din 437 unități, din care mai 
mult de două treimi în mediul 
sătesc — a primit la acest în
ceput de an de învățămînt cu 
peste 1 000 de copii mai mult 
ca în anul 1965. Aceasta ca ur
mare a înființării unor grădi
nițe noi la Oradea, Marghita și 
în comune din raioanele Ora
dea și Șimleu.

(Agerpres)
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In boxă stnt acuzații. Patru de toți. îi privesc. 
Figuri crispate, întunecate, căutături de lup încol
țit. Reușesc să-și mențină o mască de indiferență, 
de liniște aparentă. Al patrulea se deosebește oa
recum ; e mult mat tînăr și înfățișarea îi trădea
ză teama de care e stăpînit. Se foiește mereu pe 
scaun și din cînd in cînd își scoate batista și se 
șterge pe frunte.

Sala de judecată e înțesată de lume. Procurorul, 
cu glas stăpînit, relatează faptele comise de cei 
patru: cum s-au cunoscut, cum s-au organizat 
bandă, cum au organizat jefuirea magazinului 
bijuterii...

Privesc iar spre boxă. Trei dintre ei ascultă 
indiferență de parcă nici n-ar fi vorba d:.,__
dînșii. Cel tînăr privește ca hipnotizat la procu
ror, se frămîntă pe scaun, își fringe mâinile... Cînd 
șt cînd își furișează privirea în sală, spre locul 
unde se află maică-sa. Atunci, parcă se mai liniș
tește ; în priviri i se strecoară o undă de speranță.

NU ‘ Nu-i de loc atrăgător spectacolul!
Jumătate sală e plină cu lu

me de la noi din blocuri. Sînt 
oameni sirmpli care-și cîștigă 
pîinea în sudoarea frunții: 
strungari, ceferiști, cazangii, 
funcționari, lăcătuși... Venise- 
răm cu toții să asistăm la pro
cesul Hulubarului.

Mă gîndesc că Hulubarul 
avea și el toate condițiile, dar 
absolut toate, ca să nu ajungă 
în boxa acuzaților dacă...

în 
de

cu 
despre

stica cu emfază madam Chiroșcă. Și „talentul" a 
ieșit la examenul de admitere primul... din coada 
celor căzuți. Dar cei din comisiile de examinare de 
pe la facultăți nu cunoșteau nesecatele rezerve de 
„perseverență" ale lui madam Chiroșcă !

Intr-al doilea an, Săndel și-a încercat iar noro
cul, de data asta la filologie. „In definitiv, un ta
lent fără protecție n-avea cum să-ncapă, soro, la 
medicină ! Da-i bun și profesor, că-i mai școlit..." 
— comenta madam Chiroșcă primul insucces, in 
așteptarea celui de-al doilea. Iar după ce a căzut 
cu „brio" și la filologie, tot madam Chiroșcd a 
concluzionat în fața celor care mai erau dispuși 
să-și piardă timpul ascultindu-i balivernele : „De
geaba tot zic ăștia că fac și dreg cu școlile lor .’ Nu 
știu, dom-le, să-nțeleagă sufletele sensibile și pace ! 
Ce, parcă lut Eminescu nu tot din asta i s-a tras 
moartea, dumnezeu sS-l ierte ! ?..." Credeți cumva 
că asta a fost o declarație de capitulare? Da de 
unde

Seara, dirigintele, combinindu-și întreaga Iui pu-

gătoare în sus, pe scări, pînă la etajul doi unde-și 
avea reședința.

Alteori, îl întîlneai ziua în amiaza mare, dichi
sit cu niște pantaloni — patent „ițari" — cu o că
mașă cadrilată, colorată țipător și cu un batic spîn- 
2urat de gît, de gxndeai că-i vreo spiță a văcarilor 
americani pironită, ca mostră, în vreun colț de 
stradă la noi, în București, Stătea așa, încurcînd 
pietonii, cu coteiul de lanț, cu privirea tîmpă, 
scurgîndu-i-se ochii după „dame bine".

Intr-o bună zi, insă, întîlnindu-l, l-am privit sur
prins în primul moment. „Ceva" nu era în regulă. 
Mă obișnuisem atît de mult să-l văd cu javra, in
cit întîlnindu-l acum fără „jumătate** mi se părea 
cd-i lipsește ceva. (Am aflat mai tirziu de „neno
rocirea" care-l lovise. Ieșind intr-o zi în obișnuita-i 
promenadă, îi făcuseră un pustiu de bine ce-i de 
la serviciul de ecarisaj care-i umflaseră coteiul cu 
legătoare cu tot...).

Curind, insă, a căpătat altă pasiune — hulubii.
aCe-a făcut, ce-a dres, nu știu, dar în cîteva zile

*

„Măi — îmi zic — omul ăsta are stofă de negustor 
în el /... Ia să încerc, să-l conving să intre măcar 
vînzător la un aprozar... Nu-i tocmai pe gustul lui 
madam Chiroșcă, dar totuși, e ceva decît așa, un 
fluieră-vînt...". Și mă dau, binișor, în vorbă cu dîn- 
sul. El, însă — leit maică-sa, mi-o taie de la obraz:

— Bă, nene, uite ce-i, decît să faci mișto de mine, 
mai bine ieși la zar cu o țigare, e bine ?!...

...Peste vreo două luni, cu chiu, cu vai, admi
nistrația blocurilor l-a determinat să-și lichideze 
afacerea cu hulubi. I-a rămas în schimb porecla. 
De atunci, lumea de pe la noi pe numele ăsta îl 
știe ■— Hulubarul!

De facultate, n-am mai auzit-o pomenind pe 
madam Chiroșcă. Renunțase, singur, Hulubarul, să 
tot răpească din timpul comisiilor de examinare 
ca să le dovedească faptul că au de-a face cu 
un neisprăvit. Ca semn al renunțării, își răsese 
mustața, dar lăsase să-i crească o idee de cioc, pe
semne ca să exteriorizeze adînca dezamăgire față 
de cruda neînțelegere de către omenire a sensibili
tăților sufletului lui ales... „Evenimentul" însă n-a 
mai recoltat surpriza scontată, probabil. In defini
tiv, pentru noi ăștia, oamenii de rînd, licheaua — 
ori cu cioc, ori rasă ca-n palmă — tot lichea ră
mâne I Dar, făcea să-l vezi : avea o bărbuță rară, 
roșcată și privindu-l mutra împodobită cu țăcălia 
căprească, fără să vrei alăturai figura Hulubaru- 
lui — unui lan de floarea-soarelui care trebuie pă
zit de prădăciunea păsărilor cerului...

Alta a fost însă „bomba" surprizelor ! I-a fost dat 
lumii de pe la noi să afle că Hulubarul se însoară...

O vreme, Săndel dispăruse, de parcă îl înghițise 
pământul. Oarecari aluzii ale lui madam Chiroșcă 
împrăștiaseră însă nedumeririle : „Sandy e plecat 
la Văleni, la niște rude, să se recreeze, mititelul...".

După vreo două săptămâni, Hulubarul descinde 
la cuibul părintesc, cocoțat în vîrful unui camion 
plin cu felurite mobile și bulendre, împreună cu 
„soția". Pe madam Chiroșcă — neprevenită de eve
niment și nepregătită a se metamorfoza în soacră 
mare, la comandă — gata, gata s-o lovească dam
blaua, cînd a aflat despre ce e vorba.

Ce se întîmplase ? La rudele sale din Văleni, Hu
lubarul se dăduse drept student „în ultimul an" la 
medicină Gajînd, probabil, cu „onorabilitatea rude
lor", bălmăjise pe niște „foști" antreprenori de țuică 
de prună, să-i încredințeze „odorul" lor, dimpreună 
cu zestrea cuvenită. Asta, bineînțeles, după ce res
pectiva fusese sedusă de Hulubar. Așa, după cum 
relata mai tîrziu madam Chiroșcă, pasă-mi-te, „se 
lovise" băiatul în caracter și în sentimente cu fata — 
și ea tot o „persecutată", absolventă de liceu, care-și 
tot încercase norocul, fără ...„noroc", pe la diferite 
facultăți.

Culmea a fost însă că a treia zi, madam Chiroșcă 
— departe de a dispera — a făcut o cotitură de o 
sută optzeci de grade, împînzind vecinii cu invitații 
de nuntă : „D-na și d-l etc., etc... vă invită la cere
monia celebrării căsătoriei fiului lor Sandy Chiroșcă, 
cu d-șoara Mymy Pasat... etc., etc...**.

De la noi din bloc nu s-a dus nimeni la nuntă. 
...Hulubarul cu soața-i. după „călătoria de nuntă" — 
făcută el știe pe unde — s-a întors la vreo săptă
mână, lefter și mahmur, și și-a preluat îndeletni
cirile sale bicisnice, lăsîndu-și jumătatea ca prin
cipal ajutor domestic al lui madam Chiroșcd. 0 
vreme l-am văzut mereu prin holurile marilor săli 
de spectacole, la orele de aglomerație...

L^i vreo două luni de la evenimentul matrimo
nial, după un scandal de dimensiuni, doamna 
Mymy, scăpată din „disputa* cu mama-soacră și cu 
toțul, scărmănată ca vai de ea și doar cu cit avea 
pe dinsa, a luat Valea Vălenilor. S-a reîntors cu pă
rinții și cu procuratura de și-a ridicat bruma de lu
cruri pe care n-apucase a i le vinde Hulubarul. $i 
tot madam Chiroșcă a fost aceea care a concluzio
nat : ^Nepotrivire de caracter, soro, ce să-i 
Ce, era Sandy al meu sd-și închidă viața 
manposiîa aia ? ' El, care-i un suflet așa de 
care, etc. etc “

^De la fcttințSarea osia. HotabaraL mai 
y>*O. leaea sec-a, *dm:nea dupăna toatd noaptea și 
apd-« tn zon, nedormit și cu capul doyit de bău
turi. Ce-wrî^tea. nu știam. Acuma știu. Ca bilanț ai 
evoluției intrapit sale existențe de pînd atunci, „se 
looiie" In caracter cu șeful bandei, un fost comisar 
de poliție, individ cu îndelungată experiență în în
deletnicirea de borfaș.

...Privesc la Hulubaru. Se frămîntă, se zvîrcolește, 
ca un vierme în țarină. Teamă ? Rușine ? Căință ? 
Cine știe f Un lucru însă e limpede : viața nu-ți 
iartă sd-ți bați joc de ea ! Viața nu-i hulubărie !.„

VERA LUNQU

r~~y • v 
zJiza

rotundă
Rotundă, ziua și-a bătut mingile

solare, 
Caznele asfințitului să le Istovească 

lingă izvoare 
De pe obrazu-mi de ceară.
De la acest ceas anume în sus 
Părul mi se aprinde ușor nesupus, 
Pînă spre întoarcerea pămintulul 

pe cealaltă parte.
HULUBARUL

din imensul cvartal de Stellan Savin

ta Mfalțe ■! T1EI PELTZ
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...Blocul nostru e doar unul __  ______  ______
de locuințe construit acum vreo doisprezece ani 
într-un cartier mărginaș al Capitalei. Noile con
strucții au schimbat complet înfățișarea cartierului, 
dîndu-i aspectul unui al doilea mic centru al 
Bucureștiului.

Ceea ce impresionează, însă, cu deosebire pe ori
care vizitator al așezării noastre, lînt copiii. Fie
care bloc își are copiii săi. Si aproape cd nu există 
familie de locatar care să nu aibă copii. E și firesc. 
Doar grija pentru copii a fost unul din criteriile 
hotărâtoare în repartiția noilor locuințe. Așa cd fi 
pe scara noastră sînt copii — incepind cu dolofanii, 
care mai folosesc încă serviciile mămicilor spre a 
ieși în cărucioare la plimbare, și terminind cu 
lescenții care de-acum sînt gata, gata să-fi ia 
rul din cuibul părintesc.

Cînd ne-am mutat în blocul nostru, acum 
zece ani, dintre copiii locatarilor unul era __
răsărit — Săndel. Fiul lui Chiroșcă, diriginte la un 
oficiu poștal din cartier, Săndel era „decanul de 
vîrstă" al copiilor blocului nostru.

Săndel, al doilea copil la părinți (mai avea o 
soră, măritată), era „sufletul" lui madam Chiroșcă, 
nădejdea ai, visul ei, ambiția ei. Taicd-m, mai 
temperat în sentimentele paterne — poate fi din 
cauza excesului de dragoste maternă al consoartei 
sale — II cam ținea de rău pe fiu. Dar mama sărea 
ca o leoaică să-și apere „suflețeluî* ori de cite on 
Chiroșcă încerca să se amestece în educația lui 
Săndel. Șl băiatul exploata cu un cinism de speriat 
pentru vîrsta lui slăbiciunea maternă. Cu gea— 
pe care a trebuit să le plătească bietul diriginte, 
pe urma Iui Săndel, putea deschide o sucursala. 
en-detail, cu articole de sticlărie. Mai trist em cd 
Săndel își exercita „decanatul" de vîrstă snopind 
copiii oamenilor cu un sadism de speriat. $i 
toate acestea pentru că madam Chiroșcă sădise fi 
cultiva cu grijă aceste „înclinații" ale lui Săndel. 
Ajunsese Chiroșcă, din pricina lui fiu-su, să se certe 
cu toată lumea. își făcuse un adevărat iad din 
familia sa.

Firesc, coordonatele punctelor de vedere ale ce
lor doi soți cu privire la educație fiind diametral 
opuse, noi, vecinii, fuseserăm deseori martori — 
fără să vrem — la controversele rrplăcuTe. pe ■- 
ceastă temă, dintre diriginte și co-lourta sa Pu
doarea, la care te obligă bunatl simț arunci ciad rri 
de albit rufele murdare ale familiei, ii era — pa- 
re-se — complet străină lut madam ChirofcA. Așa 
se explică de ce, a doua zi, după furtunoasele con
troverse familiale asupra unicei fi inepți ixa£>:'et 
teme educative, madam Chiroșcă ținea să gurte 
deplin triumful supremației sale, Tnotivindu-n slă
biciunea ei bolnăvicioasă pentru Sandei cu referiri 
categorice la presupusele „deosebite" talente r în
sușiri sufletești ți de altă natură ale odmilei, p« 
care „vita aia" (ăsta era dirigintele) nu le putea 
sesiza...

N-o gă mai plictisesc cititorul cu relatarea nenu
măratelor, ți tot de atîtea ori infructuoaselor în
cercări pe care le făcuserăm noi, vecinii, cu inten
ția de a corija cit de dt „metodele" educativa ale 
lui madam Chiroșcă.

Cînd ne mutaserăm In noul bloc, Săndel era la 
In clasa a V-a. 
cînd, ft curînd 
cursului elementar.

Evenimentele de familie, fie ele cît de minuscule, 
pot căpăta proporții de gigant dacă familia vren. 
Și cum madam Chiroșcă îfi socotea familia dumi- 
sale, prin comparație cu altele, cel puțin ca un 
model de profundă onorabilitate — tTaducînd acea
stă noțiune în accepțiunea dumneaei — terminarea 
elementarelor șapte clase de către Sănde'. a fost 
declarată un mare eveniment. Dimensiunile eveni
mentului fiind deci precis conturate, rdmlnea de 
rezolvat un Singur lucru • cum să fie marcat. Și 
cum inventivitatea lui madam Chiroșcă se addpa 
din aceeațl sursă de fanfaronadă, decretul ei a fo«t 
tradus în fapt ■ dirigintele s-a îndatorat — el ftie 
pe unde — fi i-a cumpărat lui Săndel bicicletă, 
aparat de fotografiat, un rînd de haine „kamgam" 
bleumarin — cu pantaloni lungi, cu vestă ți cra
vată, un ceas brățară ți alte „mărunțișuri" de as
tea, drept recompensă pentru media cincj ți cîteva 
procente cu care absolvise Săndel cele șapte clase. 
Iar seara, după un „consiliu" de familie din care 
razbăteau țipetele lui madam Chiroșcă de gîndeai 
că în casa dirigintelui se face moarte de om, birui 
tot punctul de vedere al consoartei cu privire la 
viitorul lui Săndel.

A doua zi, madam Chiroșcă și-a trimbițat tri
umful la toate vecinele din bloc : „Auzi, draga mea, 
ce idee pe nesuferitul meu !... Să-l bage pe Săndel 
la fabrică, să-l facă șurubar... Ei spune, soro, să nu 
mori ? I... Doamne ferește, cred că a intrat în anul 
morții...**.

Lucru stabilit — Săndel 
departe la liceu.

>erc de convingere cu bruma de autoritate ce-i mai 
rămăsese din titulatura de cap ai familiei, a încer
cat omul un ultim fi disperat efort menit ad des
trame păienjenișul fumurilor lut madam Chiroșcd 
și să facă să vibreze in sufletul lui Săndel ultima 
coardă de bun simț fi înțelegere față de un om 
care-i era tată fi nu-i roia daeit bî-.ele. Zadamie 
fnsd J In seara aceea scandalul din casa familiei 
Chiroșcd s-a domolit abuz timu, dupd miezul nop
ții. Și a doua zi, de dimineațd, pe nemineate, cu o 
falcă în cer fi una pe pdmînt, madam Chiroșcd își 
vdrsa fierea din ea in fața blocului. în yu-a mare.de 
gindeai cd peste noapte au cdjca?-o hoții : 
oameni bum, ce-î în stare un pdrinte criminal.' 
Să-ji nenorocească propriul sdu copil ‘ Cînd ’ După 
atiția ani de școală, de educație Să-! îrimiTd. 
cică, să-nvețe o meserie! Pe cine ? Pe Sandy a! 
meu... Of, doamne, cum de-l rabzi, cum de nu-1 
trămefti Aa ! Dar pînd aici i-a fost, gata ' Am 
terminat 1 Dupd ce că l-am luat dtn milÂ. vrea 
să-mi facă familia de ris Băiatul meu s-ajvnpd 
ftergăîor la motoare 1 Nu mat rabd ‘ Divorț 1 O sd 
cer despărțire, o sd-l reclam, o ad-l fac de ris. a 
sd-L." — fi pe modem Chiroșcă o ineaed
La care, o teci nd aflată de fațd, Ifi cilcd pe iutsai 
fi observă ed lui Sdnd«: nu i-a? rtnra deloc să-n- 
rețe mai bine o meserie, ed i-«r de ma*e aysto* 
fn riațd. cine știe, mai ri-nu. cînd i-o veni
fi lui mintea la cap o ad poati urma și en innd- 
rdtura, cd acum aud cd fi cei de Ia feb^-xd poz si 
învețe—“ — încheie reetna. Deed etnera *- fi •- 
runcat un chibrit aprms tuf-o radd cu be-tr*.nâ. 
încă u-ar fi explodat, cum a explodez modern Chi- 
roșed la auzul acestor vorbe ,Cee Czmmf— 
voi ?— Huoa l— Inmdioiieio?. mahalag*.ocictio* ’ Vd 
crapă fierea de necaz ed Sandy o cmera ’
Doamne, doamna * Cum mai fn pe pdmin: ’vmea 
u:< rea — fi tnfocati de pttzsîz trn ce clo
cotea in na, modem Chiroșcd se repezi m nus. pe 
scdrL

__Și madam Chiroșcd. drept preț pem’-s 
arrisT^zaZki cu dzng-j^^c.e. t-a bdger dn nou pe 
acesta ca să crrntpe-uiof «SMSOtata
tun p-epar*;o*x aSe en-e
iw meîrx ?-« ms Sender rt
cartw 1 Gătii rdin* no-si a«i
’Ujf de eftitM am un n i~s rwuptast •
jigodie de cărei „o modo' r-xpe -^A*i*x* ~
pe care -mssiteiul* £ de '-snr. :n peaefs^r*e 
pr« orus-

De la istorie asta, gdndei nr-vevren aesta roe 
mei des noaptea, pe Za e*e mici, reeaad pe fn 
cărări, ei ffie de pe unde, r '•emd reeun dm 
somn cu che^ldxm rise jarrei pe m«e o r'-s ie !e-

rx r Z>.—:r.ex:4
a Srxic ec-rzta: p

*rid. Sauxrij toflaga sa mat fee o ta-
'rrc-t de ±cxa a.-actaa taeHW îs tractire di- 
»rrr r» împrejurarea

tQ pupi posta» Hupd 
o cvset cu cu ss&eile rirîte negustorește

iruzuna-ele ^£X!«rowi!or și st-igiud din rdr^nriu, 
ca rc tcopere glasurile eeiorialn precupeți: „Po- 
’Tmbem ' Ia jXt-uuUxul- jacduși, rotați, moțați, 

u alta, dom-’e.’ Ia de aci, de Ia taica.. 
Verva cu ea-v-și lăuda marfa, m-a pus pe pinduri :

Dar anii trec repede, nici nu știi 
Săndel se pomeni absolvent al

avea să urmeze mai

faci I 
lângă 
ales,

ieșea

Ploaia a-nceput zbuciumat. 
Și zăpada prelins in iub. 
M-am oprit Intre zăpadă ți ploaie, 

pindlnd.
Cu arborii drepți In auz.
Era brațul tău strecurat In privirile mele. 
Ca un nufăr uriaș pe întinderea 

lacurilor lunare
Dacă m-aș mișca, trupul mi-ar 

sări țăndări.-

Marină
Țfirmul de vini de nn-1 cunoști, 
Apropie-te blind de luna plini, 
Pînă la Jumătatea dinspre apos 
Trestiile, ploile de toamnă laspinL

îmbrățișările de le-ai uitat: 
Răafeiește cărțile-n scoarțe de brumă. 

Valurile mărfi trec sticle prin mal.
Scoicile vlntul II sună.

Zăpezile spars ioarele-n cești 
In cioburi pe ramuri pictate, 
Seceră vîntul In iarba de mai 
Cuvintele mele uitate...

Pofei AGFRPRfiSieșirea la larg

Sticla din ferestre Îngheață lumi de via, 
In care și culoare nefiind vibrează, 
Ca pe o pînză din muzeul cu copaci 
Cînd verdele de piatră «olnteiază.

Mereu trează In ceasurile albe,
De trecerea piezișă a norilor prin ol, 
Caut barca i-o cobor In apă
Și plec chemlnd pe linia iernii cioclrllL

COȘUL CU CIUPERCI
★

După vreun an am aflat 
tot cu învățătura. Trecuse

că Săndel stă prost de 
_________  ______  clasa a opta „la limita 

de plutire*'. Și asta nu pentru că ar fi fost chiar 
așa de sărac cu duhul. Nu /... Dar concursul „edu
cativ" al maică-si ii lichelizase de fraged caracte
rul , convingerea lui Săndel era că munca e desti
nata proștilor, nu sufletelor „alese". Așa că preo
cupările sale urmau această linie, omițînd din sinul 
lor tot ceea ce aducea cit de cît a disciplină și 
răspundere de școlar.

Demnitatea dirigintelui, de om care-și cîștigă 
prin muncă agoniseala vieții familiei, s-a revoltat 
în fața perspectivei de a hrăni și îmbrăca o proge
nitură care vădea semne ferme de parazitism. $i 
a încercat o redresare a „talentului" familiei. Încer
cările, concretizate în mîngîierea spinării lui Săndel 
cu cingătoarea pe care-și trăgea briciul, s-au soldat 
— grație lui madam Chiroșcă — cu un eșec răsu
nător. Atunci. Chiroșcă — dezamăgit, dezgustat și 
lehemetit — a abandonat complet răspunderea de 
părinte, lăsînd să triumfe supremația deplină a 
soaței în materie de educație a „speranței" fami- 
liei-

★
Tîrîș-grăpiș. cum, necum, în cinci ani a terminat 

ți Sandei cele patru clase de liceu. Adevăratele pe
ripeții ale „talentului*' au început însă abia după 
absolvirea liceului. După o vară întreagă de bani 
cheltuițî de bietul taică-su cu o jumătate de du
zină de preparatori care l-au „săltat" peste hopul 
celor două corijențe și al examenului de bacalau
reat, în toamnă, Săndel și-a încercat „norocul" la 
medicină. „Băiatul meu se face doctor !a — prono-

La marginen ore
zului e casa Buni
cilor. De aici, cînd 
privești dealul Cio
banului ți se pure 
că toate casele au 
avut picioare și au 
început sfi se cațe
re pe deaL Cînd au 
obosit, s-au oprit. 
Au înfipt picioarele 
în pămînt și dinele 
au crescut rădăcint 
Așa s-a născut sa
tul. Acum poate să 
toarne cu găleata 
că selul nu le mai 
mișcă din loc. Caia 
noastră e spre vîr
ful 
ne 
că, 
gă ^..
și o rupem la fugă, 
la vale. De multe 
ori nu ne oprim 
pînă la casa bu
nicilor. Portarul 
ne lasă să in
trăm în curte. Mi- 
am găsit ?i eu aici 
un bunic. Covaci îl 
cheamă Are mus
tăți mari, răsucite 
la capete și-mi pla-

dealulut Clnd 
prindem Ia Joa- 
ne stringem Iln- 
poarta noastră

ce de el că-mi po
vestește de toate 
inimi 1«»1* din pă
dure. Știți care-I 
eel mai bun vini
lor ? Acela care Îm
pușcă risul. Pisica 
asta și cînd e moar
tă ți se pare că ri
de de bucurie că te 
vede. E vicleană. 
Cînd nici nu te aș
tepți sare și-și în
fige ghiarele otră
vite în gît și te su
grumă. Bunicul 
mi-a povestit El a 
fost pădurar și a 
împușcat ris. Cele 
mai blinde animale 
aint căprioarele. 
Iama veneau la ca
sa lui din pădure și 
le dădea grăunțe să 
mfinînce. Căprioa
rele nu fugeau de 
el. Niciodată n-a 
tras cu arma în ele. 
Tare aș vrea să văd 
și eu iama o căpri
oară și să-i dau să 
mfinînce boabe de 
mei sau de porumb. 
Mama nici o dată nu

la

Au

mă oprețte cînd M 
zic că mă duc 
bunicul Covaci. Eu 
n-am bunici,
murit. în schimb, 
mama îmi zice că 
nu-i frumos să mă 
duc cu mîna în sîn. 
Ea îmi dă un leu să 
cumpăr un pachet 
de „naționale" șl 
bunicul se bucură 
cînd i le dau. Fie
care are acolo cîte 
un bunic și Gicu 
Barză și Barbă Cot 
și Petrică Enîsel. De 
la ei am aflat de 
Podul cel Mare, de 
Pintea cel viteaz și 
cîte și mai cîte. 
Niciodată nu mer
geam cu mîna în 
sîn. Odată am cu
les mure în baltă și 
le-am dus. Ce s-au 
bucurat. Bunicul 
Covaci zicea: „așa 
că le-ați cules din 
pădure ?“.

întotdeauna 
știu ziua cînd
nim. Le trimitem 
cîte o carte poștală.

nu

ei 
ve-

Tovarășul adminis
trator ne-a spus că 
ei le citesc cu la
crimi în ochi. Dacă 
aveți bunici, scrie- 
ți-le și să vedeți că 
nu mint.

Cînd moare cîte 
un bunic tare trist 
e aici. Doi oameni 
suie cosciugul în 
căruță și vizitiul îl 
duce la cimitir. Ni
meni nu plînge du
pă el. Nimeni
merge în urma că- 
ruții. La cimitir vi
ne preotul care ci
tește cîteva rugă
ciuni și atunci în 
jurul său se string 
și femeile care în
grijesc morminte
le. Ele, după ce 
fac cruce, iau 
mînă de pămînt 
care o aruncă 
groapă și zic „să-î 
fie țarina ușoară". 
Eu mă gîndesc că 
nu e durere mai 
mare decît să moa
ră un om și nimeni 
să nu plîngă în ur
ma lui — nepoții

își
o 

pe 
în

de ce nu plîng ? 
Cînd a murit bu
nicul așa a plîns 
mama, chiar și tata 
care rar dacă 
vezi plîngînd 
unchiul Vuță și tan
ti Sevastița. Am 
plîns și eu. Buni
cul meu Covaci are 
și el mulți nepoți 
adevărați. Odată am 
să vă povestesc 
despre ei. Acum să 
vă spun ce s-a în- 
tîmplat cu coșul cu 
ciuperci.

Plouase cu o zi 
înainte. Selul nu 
s-a oprit pînă seara 
tîrziu. A doua zl 
ne așteptau să ve
nim. De dimineață 
am pornit cu Gicu 
și cu Barbă Cot în 
rîpele de la margi
nea satului să adu
năm ciuperci. Am 
strins un coș mare 
pe care abia că pu
team să-l ducem 
doi inși. Ne-am în
dreptat cu el spre 
casa bunicilor, să 
le ducem la bucătă

îl
Și

rie, să le gătească 
mîncare de ciu
perci. Cînd eram a- 
proape ajunși ne
am întîlnit cu Va
lentin Ciorbaru și 
ne-am oprit pe 
marginea drumului, 
să ne mai odihnim.

— Ce faceți cu 
ele?

— Le ducem la 
bucătărie, la cămin, 
răspunse Gicu.

Valentin a luat o 
ciupercă din coș și 
a aruncat-o în par
tea cealaltă de 
drum. întotdeauna 
luj Valentin îi pla
ce să se amestece 
la joacă cu noi, deși 
e mai mare. Cîte o- 
dată mie nu-mi pla
ce de el că face pe 
grozavul, pe șeful 
nostru. încolo e 
băiat bun.

— Asta-i otrăvi
toare, a strigat

— Si asta, 
asta.

Găsise vreo 
tru sau cinci, poate 
chiar mai multe șl

el. 
si

pa-

Iarnă

tOTtJIIM

ctniuni

atunci a dat cu pi
ciorul la coș, răs- 
turnîndu-le pe toa
te în șanț.

— Dacă mor oa
menii cu ciuperci
le voastre otrăvite ?

Intîi mi-a fost 
ciudă pe el că-mi 
venea să-l pleznesc. 
Alergasem cîteva 
ore după ele, eram 
uzi pînă la genun
chi și pe deasupra 
plini de zgîrieturi 
și bășicați de ur
zici. Atunci mi-am 
amintit că mama 
cînd face mîncare 
de ciuperci le în
cearcă cu un inel 
de argint. Care se 
înnegrește n-o mai 
pune la fiert, dacă 
bucătarul n-are inel 
de argint și le pune 
pe toate la foc așa

cum i le aducem 
noi ? înseamnă că 
iar va trece căruța 
fără să plîngă cine
va în urma ei. Mi 
s-a părut atunci că 
toate casele din sat, 
prinzînd de veste, 
și-au smuls picioa
rele din pămînt si 
au luat-o la fugă, 
la vale, spre noi, 
să ne strivească. 
Cînd noi am bă
gat mîinile in bu
zunar și ne-am 
>ndreptat spre că
min. fluierfnd <-a-j 
oprit. Bunic: -•
așteptau la poar.â 
Am stat p:nă *.:r- 
ziu, că grozav ‘-r: 
place s5-J ase. -? 
bunicul Cov%ț 
îmi poveste r* : 
pre căprioare.

mare.de


IN DEZBATERE
PROIECTUL DE LEGE

A PENSIILOR
întrebări

și răspunsuri

Continuăm să primim la re
dacție numeroase scrisori prin 
care oamenii muncii, tineri și 
vlrstnici, își exprimă adeziunea 
deplină la Hotărîrea C.C al 
P.C.R., fac propuneri și suges
tii pentru definitivarea textului 
legii pensiilor, solicită răspun
suri în legătură cu prevederile 
unora din paragrafe.

Publicăm astăzi răspunsul 
dat de tov, NICOLAE ALEXE. 
consilier al Comitetului de Stat 
pentru Problemele de Muncă și 
Salarii, la unele din Întrebările 
formulate de cititorii noștri.

Tov. CUȘU GHEORGHE :

ÎNTREBARE : Dacă vechimea 
In muncă dovedită cu martori 
se consideră la fel cu vechimea 
în muncă dovedită cu acte ți 
dacă se acordă procentul supli
mentar de 1 la sută pentru fie
care an lucrat în plus peste ve
chimea cerută prin acordarea 
pensiei integrale și la vechi
mea dovedită cu martori.

RĂSPUNS : Potrivit regle
mentării actuale, perioada de 
vechime dovedită cu martori se 
consideră la fel cu cea dovedi
tă cu acte numai ptnă la com
pletarea vechimel cerută pen
tru acordarea pensiei integrale ; 
numărul de ani dovediți cu 
martori care, adăugați la numă
rul de ani vechime dovediți cu 
acte, depășesc vechimea mini
mă ceruiă pentru acordarea 
pensiei integrale, nu se iau 
considerație. Pentru viitor, 
ceastă problemă urmează a 
soluționată în regulamentul 
aplicare a legii care fiind 
curs de 
tem

In 
a- 
fi 

de 
In 

elaborare, nu vă pu- 
da un răspuns definitiv.

Tov. TOMESCU ION :

ÎNTREBARE: Care este limita 
de ani de serviciu ? Se poate 
ieși la pensie după 25 ani de 
muncă chiar dacă nu are vîrstă 
maximă de pensionare de 62 
ani ? — pentru cazul cînd deși 
nu prezintă nici un fel de in
validitate nu mai poate munci.

de
se

RĂSPUNS : Pensia pentru li
mită de vîrstă, după cum Te- 
zuttă ți din denumirea el, se 
acordă numai la Împlinirea 
vîrsfel de 62 ani bărbații si 57 
ani femeile cil condițiunea ca 
respectivii salariat! să aibă 25 
ani vechime In muncă bărbații 
șl 20 ani vechime în muncă fe
meile ; pentru cel care au lu
crat în condiții deosehite 
muncă, prevăzute de lege,
va acorda o reducere de vîrstă 
de 6 luni pentru fiecare an lu
crat în condiții de muncă foar
te grele sau foarte vătămătoare 
și de 3 luni pentru flecare an 
lucrat în condiții de munci 
grele sau vătămătoare, astfel 
ca pentru aceștia limita de 
vîrstă pentru pensionare este 
mai mică de 62 ani bărbații 
si 57 ani femeile. în funcție de 
numărul anilor lucrați în ase
menea condiții. Virata de 
pensionare însă nu poate fi mal 
mică de 52 ani pentru bărbați 
și 50 de ani pentru femei.

Pensia se poate acorda ți la 
o vechime în muncă mai mică 
de 25 ani pentru bărbați, respec
tiv 20 ani pentru femei, dar nu
mai Ia împlinirea condițiilor de 
virală : în acest caz cuantumul 
pensiei se reduce proporțional 
cu numărul de ani munciți sub 
vechimea minimă de 25 ani. (20 
ani pentru femei).

în cazul clnd salariatul deși 
nu are vlrsta de pensionare nu 
mal poate munci 1 sa poate a- 
corda o pensie de invaliditate 
In condițiile prevăzute de lege 
cu avizul comisiei pentru ei- 
pertlzarea capacității de muncă, 
care trebuie să constate că nu 
poate «fi muncească.

Colectivul Uzinei mecanice din Galați a dezbătut într-o 
adunare deschisă proiectul de lege a pensiilor. Participanții 
la dezbateri au subliniat importanța măsurilor luate de partid, 
privind continua îmbunătățire a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Vorbitorii și-au exprimat satisfacția și aprobarea 
deplină față de prevederile proiectului de lege a pensiilor. 
O idee a reieșit puternic din toate luările de cuvînt și anume 
aceea că proiectul de lege a putut să se pună acum In dez
batere ca urmare a realizărilor obținute de poporul nostru 
în toate ramurile economiei naționale. Îmbunătățirea legis
lației privind pensionarea este, de asemenea, o urmare a efor
turilor poporului muncitor ae a produce mai mult, mai bun 
și mau ieftin, de a înfăptui pas cu pas hotăririle partidului.

Transcriem cuvîntul cîtorva membri ai acestui harnic colec
tiv de muncă în a cărei atenție stau expedierea către șan
tierele navale din țară a unor piese și utilaje ne calitate 
superioară.

Exprimîndu-și adeziunea totală la proiectul de lege, tehni
cianul IONEL VAS1LIU spunea : „Este cit se poate de bine 
venită acea prevedere care stimulează continuitatea lndelun- 
qată în același loc ae muncă, Ce înseamnă, Înțelegem cu toții. 
Este vorba da 
reducerea fluc
tuației de cadre, 
fapt care une
ori și la noi în 
uzină s-a răs- 
frînt negativ a- 
supra desfășu
rării producției, 
aaupra calită
ții produselor. 
In al doilea 
rlnd, este vor
ba și de niște 
avantaje personale : aceasta ne creează posibilitatea 
perfecționării și specializării pentru a putea ține pa
sul cu noile tehnologii. De aproape 3 ani uzina noastră a 
început să producă utilaje și piese de schimb pentru ramura 
construcțiilor navale. Dacă pînă acum am reușit să facem 
față cu succes acestor sarcini aceasta se datorește în cea mai 
mare măsură priceperii oamenilor, rezultat al continuității 
în muncă a muncitorilor, tehnicienilor și Inginerilor. Propu
nerea mea este ca la stabilirea vechimii ln muncă să se con- 
sioere și cei 4 ani de ucenicie în mod diferențiat pentru acele 
școli profesionale din trecut unde ucenicii munceau efectiv 
în producție. Aș dori să mă refer, de pildă, la fosta școală 
profesională C.F.R. din Galați".

— Proiectul de lege a pensiilor arăta ln cuvîntul său mun
citorul N. NICOLAE, este un document însuflețitor și urmă
rește în final îmbinarea armonioasă a intereselor generale ale 
statului cu cele ale familiei. Aceasta ca urmare a relațiilor 
noi de muncă și de viață care s-au statornicit în procesul 
construcției socialismului. După cum vedem, fiecărui om al 
muncii i se asigură prin lege locul ae muncă cel mai cores
punzător cu pregătirea profesională, i se oferă posibilitatea 
de a avea continuitate pe acest loc. De aceea mă asociez pro
punerilor ce s au făcut de către tovarășii mei de a se prevede 
pensionarea indiferent de vîrstă a acelora care au muncit 
fără nici o întrerupere timp de 40 de ani în aceeași între
prindere.

La dezbaterea proiectului de lege de la Uzina mecanică a 
fost ne față și un grup de pensionari, foști muncitori și teh
nicieni ln această uzină. Dintre aceștia JULA MIHALACHE, 
si-a exprimat mulțumirea față de grija pe care partidul o 
poartă oamenilor muncit Totodată, ei au făcut propunerea 
să se analizeze posibilitatea de aplicare și actualizare, ln ca
drul noii legi a pensiilor, a sporului de 4 pînă la 10 la sută 
pentfu activitate îndelungată. Aceasta, au subliniat ei, con
stituie un stimulent real pentru cei care au contribuit efectiv 
la dezvoltarea întreprinderii.

V. MOINEAGU
corespondentul „Scînteii tineretului’' pentru regiunea Galați

UN PUTERNIC

STIMULENT

CINEMATOGRAFE
TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD 

rulează la Patria (orele 10i 
12,15. 14.36» 16,45) 19) 21,15), 
București (orele 9) 11,15) 13,30) 
16,30: 18,45) 21), Excelsior
(orele 9,45i 12) 14,15) 16,30)
18,45j 21), Feroviar (orele 8,30|
10.45) 13) 15,15, 17,30) 20).

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

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE 
rulează la Festival (orele S,45i 
11,15) 13,30, 18, 18.30: 21). Au
rora (orele R.45: 11, 13.15»
15,301 18; 20,30), Melodia (ore
le 9.15, ll,30t 13,45) 16) 
21), Flamura (orele 9,15i
15.30) 18. 20.30)

VREMEA ZĂPEZILOR 
rulează Ia Luceafărul 
9,30: 11,45) 14) 16,15)
20.45)

MAMĂ CIUDATA 
rulează la Capitol (orele 9,301

. 12; 14: 16.15, 18.30, 20,45).
PARISUL VESEL

rulează la Lumina (orele 9i
11.30) 13.45; 16: 18,30; 20,45).

CENUȘĂ — ambele serii — 
rulează la Victoria (orele 9i 
12,30; 16,15: 20), Ciulești (ore
le 15,45i 19,30), Tomis (orele 9i
12.30, 16, 19,30).

YOYO
rulează la Central (orele 9i 
11,15; 13.45; 16i 18.30) 21).

TARA FERICIRII 
rulează ia Union (orele 
18: 20,45:) Crîngasl
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

18.30)
11.45)

(orele
18.30)

15,30) 
(orele

15.30)
15.30)

M,30j

ACTUALITATEA
Medicii

BAIA MARE — de la 
corespondentul nostru.

Peste f 
(interniști, 
matolog! 
proaspeți absolvenți ai 
institutelor din [ard. și-au 
luat în primire posturile, 
îmbogățind cele mal în
depărtate colturi ale Ma
ramureșului cu prezența 
lor.

La sfatul ponukir re
gional Maramureș, repar
tizările tn producție au 
avut un caracter festiv.

SO de medici 
, pediatri, sto- 

tarmaciști)

satului
Cel care se întîlnlseră 
pentru a se despărți a- 
proape imediat Își mani
festau vizibil nerăbdarea 
de a face cunoștință cu 
comuna din raionul Vișeu 
sau Ldpuș, Oaș sau Ce- 
hu Silvaniel care va 
deveni peste puțin timp 
comuna lor.

Nofiunea de intelectual 
al satului a căpătat zi
lele acestea în regiunea 
Maramureș atribute noi, 
adlncindu-și semnifica
țiile. Vernisaj în foaierul teatrului

intilnirc intre
tineri și scriitori

Slujitorii Thaliei de 
la Teatrul de Comedie 
ne-au obișnuit nu nu
mai cu Invitații la 
spectacole de ținută. 
Valoroasa inițiativă de 
• deschide (tn colabo
rare cu Uniunea Artii-

lea vernisaj — de da
ta aceasta aparținlnd 
sculptorului Gh. Var- 
tic. Deschiderea expo
ziției coincide cu re
luarea spectacolelor, 
după turneul întreprins 
da Teatrul de Come-

orășenesc 
orașul 

Gheor- 
rtalizat

In cadrul acțiuni
lor culturale orga
nizate cu tinerii. Co
mitetul
U.T.C. din 
Gheorghe 
ghiu-Del a 
un impresionant
moment poetic prin 
întîlnirea tinerilor cu 
un grup de scriitori. 
In frunte cu acade
micianul Victor Efti- 
miiL In sala cinema
tografului „23 Au
gust* peste 500 de 
tineri au ascultat cu 
un vtu Interes evo
carea pe care acade
micianul Victor Etti- 
miu a făcut-o unor 
iluștrii înaintași ai 
literaturii noastre, 
cîteva opinii ale cri
ticului Vlad Sorianu 
despre poezia con
temporană precum 
și versuri în lectura

poeților Radu Cîr- 
neci. Stefan Augus
tin Doinaș^ 
Genaru.
Teodor 
Cristian 
alții.

In încheiere, mai
strul Victor E ft im iu 
a recitat celebra 
baladă a aurului din 
„Cocoșul negru'. 
După șezătoarea li
terară a avut loc o 
înttlnire cu membrii 
cenaclului literar 
„George Călfnescu' 
al casei orășenești 
de cultură. întflnire 
în cadrul căreia ti
nerii creatori au gă
sit un 
imbold 
tea lor 
maestrului
Eftimiu.

Ovfdiu 
Constantin 

Ciobanu, 
Păncescu și

In 
în

însufleților 
actfvfta- 

cuvintele 
Victor

M.C.

Vizita primului ministru
al Iranului, Amir Abbas Hoveida

In cursul după amiezii de 
vineri primul ministru al Ira
nului a făcut o vizită protoco
lară președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

Intre premierul român, Ion 
Gheorghe Maurer, și premierul 
iranian, Amir Abbas Hoveida, 
a avut loc o convorbire cor
diali.

tilor Plastici) expoziții die tn R. S. Ceho-
de artă plastică In foa slovacă. R D. Ger-
ierele teatrului a Re mană și R. F. Ger-
venit o tradiție. Dtipă mană.
vernisajul de grafică Anticipăm viiiona-
al lui Jules Perahim rea noii expoziții pu-
de anul trecut, a ur bliclnd două reprodu-
mat cel de pictură al ceri : 1. Pictorul Jean
lui Grigore Vaslle. Al. Steriade U 21 Por-
Marti. 1 noiembrie, ne tret.
aflăm Ia cel de-al trei- F. F.

ir
Vineri seara, le Teatrul de 

Operă și Balet a avut loc un 
spectacol de gală în onoarea 
primului ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveida.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
Instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de cultură, 
generali șl ofițeri superiori, 
ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Soția primului ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hovei
da, și d-na Farokhroo Parsay, 
adjunct al ministrului edu
cației din Iran, însoțite de 
Elena Maurer, soția președin
telui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, au vizitat Palatul Pio
nierilor.

în continuare, oaspetele au 
făcut o vizită la Fabrica de 
confecții și tricotaje Bucu
rești.

★

Sîmbătă le amiază, dl. Meh
di Samii, guvernatorul Băn
cii Naționale iraniene, a fost 
oaspetele guvernatorului Băn
cii Naționale a Republicii So
cialiste România, Vaeile Ma
lin schi.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri privind 
relațiile existente între cele 
două Instituții bancare.

ZILELE CULTURII
SOVIETICE

Plenara

CLUJ — (de la 
corespondentul nos
tru).

Sîmbătă s-au în
cheiat la Cluj, lu
crările consfătuirii 
republicane pe tema 
..Probleme actuale 
de fiziologie a eri- 
tropoezei" organi
zată de Uniunea 
Societăților de Ști
ințe Medicale filiala 
Cluj, cu partici
parea unor specia-

liști din București, 
Timișoara, Tg. Mu
reș, Cluj etc.

S-au prezentat 4 
referate generale și 
18 comunicări.

După masa rotun
dă, au rulat filmele 
științifice „Plastici
tatea eritrocitului", 
produs la București, 
și „Reglarea neuro- 
humorală“, realizat 
la Cluj.

Printre manifestările 
cui tu ral-artiști ce care
au loc în tara noastră 
cu prilejul zilelor cul
turii sovietice, se nu
mără ți ,.Festivalul fil
mului sovietic*. Săptă- 
mlna 
pînd de la 3 noiem
brie,

Republica" din Capi
tală va găzdui o «uită 
de cinci filme selecta
te dintre ultimele rea
lizări ale studiouriloi 
sovietice.

Deschiderea festivă 
a acestei manifestări 
va fi marcată de pre
zentarea coproducției 
româno-sovietice „Tu

viitoare, Ince-

cinematograful

ne Iul", în regla
Frandic Munteanu. 
Vor rula apoi filmele 
„Balada din Hevsursk', 
poem cinematografic 
Închinat vieții și stră
vechilor obiceiuri ale 
oamenilor din munții 
Gruziei, .Femeile* — 
cronică a preocupări
lor majore ale femei
lor sovietice. „Com
plotul ambasadorilor* 
— inspirat din tumul
tul primului an al pu
terii sovietice, si 
meni nu voia «8 
ră*, cronica unui 
lituanian de 
război.

lui

,.Ni- 
moa- 

«at 
după

Consiliului General
al U. C. F. S,

Timp de două zile 
«-au desfășurat Ia Tg. 
Mureș lucrările unui 
simpozion medical pe 
tema ..Trombozele ar
teriale și venoase*.

Au participat cadre 
didactice universitare, 
medici intemițb. chi* 
nirgi |i ginecologi din

toate centrele univer
sitare Cu acest prilej, 
au fost prezentate pes
te 30 de comunicări 
Științifice 91 referate 
privind noile cuceriri 
ale științei medicale 
legate de afecțiunile 
arteriale.

(Agerprnl

în ziua de 28 octombrie a 
avut loc Plenara Consiliului 
General al U.C.F.S., la care 
au luat parte membrii și 
membrii supleanți ai Consi
liului General, președinții con
siliilor regionale, secretari al 
cluburilor sportive și alți acti
viști al mișcării sportive, re
prezentanți ai unor organizații 
obștești și de stat, antrenori 
și sportivi fruntași, activiști 
de partid, ziariști.

La plenară au luat parte to
varășii Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. și 
Petre Lupu, membru supleant 
al Comitetului Executiv a] 
C.C. al P.C1L

(Agerpres)

Concluzii
Foto: AGERPRES

tardiv
Portret in

Uzina „Dero‘-Ploiești. Mo
derna instalafie de extracție, 

evaporare și distilare

de calitatea scăzută

Cu nurlia înființata ln aceri 
acop, deși li se adresează 
lor în primul rtnd. no w 
bucură de O participare cit 
de cit «atiailcăloare. Evi
dent, tint și alte căi pen
tru ridicarea în permanență 
a alvelului de pregătire pro
fesională a tinerilor. Orga
nizația U.T.C. trebuie aă le 
folosească, aă mobilizeze 
tineri la toate acțiunile ini
țiale de conducerea între
prinderii ln aceat acop.

optimism

parte a analul, ei Inel din 
timpul Terii, ba chiar din 
anal trecui*. Șl ne dădea 
ca exemplu ricttoarele-gră
tar din cauza cărora au avut 
loc multe Întreruperi ale 
procesului de producție. 
Eite, credem, o lipsă a di
recției generale respective, 
faptul că măsurile ce se leu 
tn aceste zile nu s-au între
prins, cu toată seriozitatea, 
mal din vreme.

PITEȘTT (de la corespon
dentul nostru).

Federația română de atle
tism și Consiliul regional Ar
geș al U.C.F.S. organizează 
astăzi. 30 octombrie, la Pitești 
tn parcul Trivale finala cam
pionatului republican de cros 
individual și pe echipe. atlt 
la seniori cît si la juniori. 
Participă echipele reprezen
tative ale tuturor regiunilor 
Printre participant vor fi și 
maeștrii sportului Zoltan Va
meș, Andrei Barabaț, Nicolae

Mustață, Constantin Grec eseu 
$î alții. Iată și probele la care 
se va concura : 1 000 m. juni
oare. 3 000 m. juniori, 4 OOO m. 
semi-fond băieți^ 1 800 m. ju
nioare, 8 000 m. seniort

• Stadionul „23 August" din 
Capitală găzduiește astăzi de 
dimineață un interesant cuplaj 
rugblstic. La ora 9,30 se va 
disputa întîlnirea restanță din 
cadrul campionatului republi
can dintre echipele Construc
torul București și Politehnica 
Iași.

• Astăzi Începe o nouă edi
ție a campionatului republican 
feminin de baschet. Cele mai 
echilibrate meciuri ale primei 
etape se desfășoară la Quj (U- 
niversitatea Quj-Vointa Bra
șov) și Oradea (Crișul Oradea- 
Vointa București). In campio
natul masculin (categoria A) 
cel mai interesant joc se dis
pută în sala Floreasca din Ca
pitală la ora 11, și opune echi
pei Dinamo București formația 
Universitatea Timișoara.

Plenara a analizat munca or
ganelor și organizațiilor 
U.C.F.S., pentru îmbunătățirea 
activității fotbalistice din țara 
noastră și a adoptat noi mă
suri în acest scop.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Ale
xandru Drăghici.

Plenara a hotărît să con
voace cea de a II-a Conferință 
pe tară a Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport în zilele de 
2—i martie 1967, cu următoa
rea ordine de zi :

1. — Raportul Consiliului 
General al U.C.F.S., privind 
activitatea desfășurată în pe
rioada 1962—1967. Sarcinile 
Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport în vederea dezvoltării 
activității sportive de roasă și 
de performanță și a pregătirii 
pentru participarea sportivilor 
români la Jocurile Olimpice 
din 1968. Raportor — Anghel 
Alexe, președintele Consiliu
lui general al U.C.F.S.

2. — Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie. Raportor — 
Coloman Maiorescu, președin
tele Comisiei Centrale de Re
vizie-

3 — Raportul cu privire la 
modificarea Statutului Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport. Ra
portor — Miron Olteanu, vi
cepreședinte al Consiliului Ge
neral al U.C.F.S.

4. — Alegerea Consiliului 
General al U.C.F.S., a Comi
siei Centrale de Revizie și a 
organelor de conducere ale 
federațiilor pe ramură de 
sport.

realiste dar.

ar 
este 
toți 
(fa- 
tu- 

mă-

13,45i I6i 18,15) 20,45). dimi
neața program pentru copil o- 
rele 9—10.

CELE PATRU ZTLB ALE ORA$U 
LUI NEAPOLE

rulează la Dacia (orela 030— 
15,45 ln continuare i 18,15)
20.45) , Flacăra (orele 15,30; 18)
20.45) .

ÎN NORD SPRE ALASKA 
rulează la Înfrățirea 
popoare (orele 13» 15,45)
20.45) .

DRAGOSTEA tNVTNGE
rulează la Rahova (orele
18 : 20,30).

umbrele strămoșilor uîtati 
rulează la Buzești (orele 15,30 
18i 20.30], Volga (orele
11,15: 13.30) 16) 18,30. 21).

ZORBA GRECUL
rulează la Bocegl (orele

între
18,30

15,30

9,

. . 9s
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 PÂRA NUME
rulează la Gloria (orela 9.15i 
11,30. 13,45; 16; 18.15; 20,30). 
Arta (orele 9; 11.15, 14, 16,15; 
18,30; 20,45:), Modem (orele 
9: 11.15, 13,30, 16, 18.30, 21).

NU SÎNT COPACI PE STRADA 
rulează la Grivița (orele 9i
11,15; 13,30: 16: 18,30: 211.

COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL
rulează la Vitan (orele lfli
18,15: 20,30).
rulează Ia Cosmos (orele
15,30; 18,15) 20,301.

NOTRE DAME DE PARIS 
rulează Ia Munca (orele
15,30) 18) 20,30), Drumul 
(orele 15) 17,45; 20.30).

PARTIZANII TN CÎMPIE 
THERESE DESOUJEROUX

rulează la Popular (orele 16,301 
18) 20,30).

10: 
Sării

a 
utilajelor. Ele indică, totodată, 
do. din vinovății principali 
după părerea celor cu care 
am stat de vorbă : PROIEC
TANTUL ȘI FURNIZORII DE 
UTILAJE ȘI MAȘINI.

Greșeli de proiectare, de 
pildă, au făcut ca fundația de 
sub lagăre a morii de ciment 
nr 7 să se fisureze. în hina 
iuhe ee a fost refăcută cu 
consolidări și îmbunătățiri, dar 
faptul a avut consecințe : nu 
s-au realizat 9 000 tone ci
ment. Din aceeași pricină 
moara nr. 8 funcționează și 
acum cu fundația ruptă de la 
nivelul pardoselii ceea ce. evi
dent, are urmări în realizarea 
planului de producție. Trimi
terea unor angrenaje cu ca
racteristici îmbunătățite, an
grenaje oaTe puteau să înlă
ture aceste deficiențe Înttr2ie 
însă.

Staționările destul de frec
vente ale locomotivelor Diesel 
de 350 CP, livrate de Uzinele 
„23 August", staționări dato
rate lipsei pieselor de schimb 
necesare, precum și staționă
rile utilajelor de pe urma de
fectării ” -----' ’’ * ’

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ifeotării motoarelor electrice 

executate la „Electroputere“- 
Craiova au condus și ele 

Iîntr-o 
multe 
nna.

In- 
ru- 
ur-

Explicații, se înțelege, 
mai putea fi. Important 
însfi la ora actuală ca 
factorii răspunzători — 
brică, direcția generală 
telară, furnizorii) — să ia
«urile cele mai indicate pen
tru a pune stavilă deficiențe
lor de orice natură, permițînd 
colectivului fabricii din Turda 
să raporteze la sfîrșitul aces
tui an realizări cît mai bune, 
în îndeplinirea sarcinilor ce-1 
revin prin planul de stat.

Ne-am adresat și tovarășu
lui inginer SERGIU ALMA- 
JEANU, director general al 
Direcției generale a industriei 
silicaților din Ministerul 
dustriei Construcțiilor, cu 
gătmintea de a da răspuns 
mătoarelor întrebări:

1. Care sînt posibilitățile de 
înlăturare a deficiențelor ?. 2. 
Ce trebuie să întreprindă con
ducerea fabricii ? 3. Care anu
me măsuri se cer a fi luate de 
forul tutelar ?

— Consider, ne-a spus
dânsul, cd cele semnalate de 
fabrica turdeană sînt juste. 
Aceste probleme fac de aceea 
în mod deosebit obiectul aten
ției ministerului, și, neindoiel- 
nic, ele vor fi rezolvate. In 
principal este vorba de o co
laborare tehnică imediată cu 
furnizorii utilajelor liniilor de 
ciment. Ministerul nostru, îm
preună cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Macini, 
analizează în prezent la Fabri
ca de ciment din Turda cau
zele defecțiunilor la locomoti
vele Diesel și la morile de 
ciment, după care se vor sta
bili 
nic

măsurile ce trebuie grab- 
luate.

DERII IN APROVIZIONA
REA CU PIESE DE SCHIMB. 
ÎN ACEST FEL VOM FACE 
TOTUL PENTRU CA FABRI
CA DIN TURDA SĂ AIBĂ O 
PERFECTĂ RITMICITATE 
PÎNĂ LA FINELE ANULUI".

Ce bine ar fi fost dacă acest 
ajutor ar fi fost dat de Direc
ția generală încă din trimes
trul I 1

mxs.

însemnată măsură la 
tone de ciment în mi-

N.R. Ne permitem să re
producem părerea tov. PA
VEL AMUZESCU : „Aceaa- 
tă situație, apunea dfnsul 
în discuția avută cu cores
pondentul nostru, nu a-a 
Ivit numai acum, tn ultima

După ce a arătat că Atelie
rele „9 Mai“ din Capitală, în
treprindere pendinte de MIC., 
studiază posibilitatea 
nătățirii calității plăcilor 
răcitor - grătar, după ce 
făcut, totodată, propunerea 
specialiștii din metalurgie să 
elaboreze șarje din oțeluri 
apeciale corespunzătoare, to-

îmbu- 
de 

a 
ca

„După analizele făcute cu 
fabrica, a continuat tovarășul 
director general, s-au găsit 
rezerve pentru realizarea pla
nului valoric la producția 
globală și este meritorie ac
tivitatea depusă în acest sens 
pentru depășirea planului la

podgorii

vară șui director general a pre
cizat :

„Colectivul Fabricii de ci
ment din Turda are foarte 
multe de făcut pentru ca, în 
aceste condiții tehnice mai 
grele, să asigure funcționarea 
ritmică a utilajelor, care de
pinde de întreținere, de re
viziile curente obligatorii, iar 
supravegherea și conducerea 
lor să fie dată în grija celor 
mai buni meseriași. Răcitoa- 
rele-grătar, locomotivele Die
sel și electrofiltrele impun ca
dre bine pregătite profesional, 
stabile și conștiincioase în 
muncă.

var, ipsos, calcar vandabil și 
cărămizi refractare.

Fabrica realizează pe 
în curs 
globale, 
urmă cu 
fizică la 
Sarcinile 
mari, și
fabrica o depășire de 60 000 
tone. Se constată deja în oc
tombrie a.c., pe primele 20 
zile, o depășire de circa 7 mii 
tone.

anul 
valoarea producției 
Dar va rămîne in 
planul de producție 
sortimentul ciment, 
pe trimestrul IV sînt 

este stabilită cu

N.R. în atenția organiza
ției U.T.C. : ln fabrică lu
crează 91 tineri. O parte 
slut necallflcațl. Alții au o 
calificare dar este necesar 
■1 |l-o ridica continuu.

„APRECIEZ CA ANGAJA
MENTUL LUAT DE ÎNTRE
PRINDERE, A ÎNCHEIAT 
TOVARĂȘUL ING. ALMA- 
JEANU, POATE FI REALI
ZAT. RĂMÎNÎND o SARCI
NĂ PENTRU DIRECȚIA GE
NERALĂ A INDUSTRIEI SI- 
LICAȚILOR DE A AJUTA 
CONDUCEREA ÎNTREPRIN-

arătă verzi, roditoare, dealuri
le de acum ; un proiect al co
operativei care prevede așe
zarea pe rod nou cu viță de 
vie nobilă a 311 hectare de te
ren. Peste 110 hectare deja 
sînt plantate, alte 20 sînt gata 
pregătite încă din această 
toamnă. Terasele mari pe 
dealuri înfățișează ochilor un 
uriaș spectacol al sevei noi 
din adincuri urcate în tulpini 
la suprafața. “ 
înseamnă aici, 
135 de vagoane 
Hamburg, Fetească, _
Italia și Cardinal. înseamnă, 
de fapt, dreaptă răsplată a e- 
forturilor, comunicînd cu fie
care în parte și însoțindu-1 
fiecăruia gîndurile.

Eugeniu Damian în a doua 
lui tinerețe și-o întîlnește pe 
cea dinții nevăzută odată. Căci 
tot ceea ce se lucrează și se 
împlinește aici este intim legat 
și de ființa sa. El îmi vorbește 
despre alții frumos, despre lo
curile pline de pitoresc și rod
nice astăzi, dar eu înțeleg că 
șl lui îi aparține ceva din toa
te acestea, pasiunea, rîvna, ne
măsurata căldură cu care oa
menii știu să îngrijească fie

Toamna 1966 
la Șarînga, 
de struguri : 

struguri

care palmă de pămînt, fiece 
fir de viță tînără pe dealuri, 
fiece pom în grădinile coope
rativei. Se gîndește să întă
rească malurile apelor cu duzi 
și salcîmi. A înființat pentru 
aceasta o pepinieră. Se gîn
dește să zăgăzuiască apele. 
Piatra dislocată pe dealuri 
cînd s-a desfundat a fost strîn- 
să frumos în piramide și cînd 
alte treburi vor fi terminate 
vor începe firesc și lucrul a- 
cesta. Se gîndește să aducă apa 
pe țevi la sectorul zootehnic. 
Un, bazin pe dealul Chelarul 
a și fost terminat. La altul, pe 
Răgănița, se va lucra în cu- 
rînd. Consiliul cooperativei a 
lansat astfel cîteva perspecti
ve de-a lungul cărora mobili
zare și participare Ia lucru 
constituie deprinderea practi
că, pasionantă chiar cu care 
oamenii își văd visul cu ochii 
aici împlinindu-se, argumentul 
fiind de fiecare dată recolta 
mai bună, mai rodnic pămîn- 
tul, satul și el mai frumos. 
E vremea culesului și a greu
tăților puse rotund pe cîntar. 
Un vagon de struguri pe zi, 
un vagon și așa toamna îmi 
pare aici ca un tren nesfîrșit. 
Semn verde de liberă trecere-i 
dau ultimi în verde salcîmii. 
Semn de oprire, în roșu, viile. 
Largi semafoare cu chipuri lu
cind de lumină și de sănătate. 
Cum trece printre culegători 
mereu pe dealuri, cum ia în 
mîini un strugure și-1 duce așa 
în fața ochilor scrutîndu-1, Eu
geniu Damian pe dealuri îmi 
părea ca omul de la tren și • 
toamnei îi urca paleta — roșu, 
verde, roșu — semafoare par
că rumene-n văzduh. Nu li
niște vedeam pe calmul chip 
al lui, nu liniște ci mai degra
bă adîncă, intimă-ncordare, 
un surîs să-ncapă și dealu- 
rile-n sus. Un îndemn proba
bil sau o satisfacție. Oricum, 
un gest era de mare poezie.



Dezbaterile

ZILNIC

Long Binh1

112 mărci de automobile.

pe locul 2 cu 12,9

nucleare Războiul

pentru celelalte 
Anglia a produs

tehnic ce-au adus 
automohilului ? Teh-

Sesiunea O.N.U

din Comitetul

NEW YORK 29. — Tri
misul special Agerpres, 
Nicolae Ionescu, trans
mite : In Comitetul poli
tic al Adunării Generale 
a O.N.U. continuă dez
baterile în legătură cu 
diferite aspecte ale pro
blemei dezarmării, prin
tre care și nedisemina- 
rea armelor nucleare.

în legătură cu raportul Co
mitetului celor 18 pentru de
zarmare, care a fost prezentat 
spre dezbatere adunării, un 
grup de 32 de țări neangajate 
au prezentat, vineri, un pro
iect de rezoluție. In acest do
cument se subliniază că răs
pândirea armelor 
poate să ducă la pericolul 
unui război nuclear și se cere 
statelor să ia toate măsurile 
necesare în vederea încheierii 
cît mai grabnice a unui tratat 
cu privire la neproliferare. 
Proiectul de rezoluție cere, de 
asemenea, puterilor nucleare 
„să dea garanții că nu vor 
folosi sau nu vor amenința cu 
folosirea armelor (nucleare îm
potriva statelor care nu po
sedă arme nucleare'1. Se cere, 
totodată, comitetului celor 18 
să prezinte cît mai curînd un 
raport asupra rezultatelor lu
crărilor sale consacrate pro
blemei neproliferării.

Numeroși delegați au abor
dat pînă acum, în cadrul 
dezbaterilor din comitet, pro
blema nediseminarii. Astfel, 
în ședința de vineri, repre
zentantul Tanzaniei, S. Salim, 
e subliniat în legătură cu 
aceasta că pentru încheierea 
unui tratat este esențial ca 
statele nucleare să acorde ga
ranțiile necesare pentru asigu
rarea securității țărilor care 
nu posedă arma nucleară. La 
rîndul său, reprezentantul Pa
kistanului. Syed Aii, a arătat 
că neproliferarea nu trebuie 
să fie un scop final, cl 
verigă în lanțul problemelor 
dezarmării*4. El a subliniat că 
trebuie acordată o atenție deo
sebită securității statelor care 
nu dețin arme atomice și de 
aceea puterile nucleare trebuie 
să dea garanții că nu 
folosi împotriva acestora 
senalul lor nuclear.

„o

vor
ar-

Consiliul de Securitate a 
adoptat vineri o rezoluție prin 
care mandatul secretarului 
general al O.N.V., U Thant, ce 
expiră la 3 noiembrie!, se 
prelungește pină la sfîrșitul 
actualei sesiuni a Adunării 
Generale, prevăzută pentru 20 
decembrie. Rezoluția urmează 
să fie aprobată marți de 
Plenara Adunării Generale a 
O.N.U.

Atacul de la

•«1B»»• • 35n
J'»»

IJ.R.S.S. — Piața rotundă din Minsk. In centrii, ■heliacal V teta riel

Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă al Republicii Socialiste 
România, care se află într-o vizită 
la Budapesta, a avut un schimb 
de păreri cu Jlku Pal, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul culturii al 
R. P. Ungare, privind relațiile cul
turale dintre cele două țări.

Vineri la prinz, Dumitru Turcus, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, a oferit în 
saloanele ambasadei o masă in 
cinstea lui Pompiliu Macovei. Au 
participat ministrul culturii, func
ționari superiori din Ministerul 
Culturii și Ministerul Afacerilor 
externe din R. P. Ungară.

PRIMA FEMEIE MINISTRU
LA KINSHASA

OPERAȚIE NEOBIȘNUITA

După cn lauatl agenția con
goleză de presă. președintele Car
goului (Kinshasa), generate! M«ha- 
tu a încredințat porlololiol pro
blemelor sociale doamnei Madelei
ne Sophie Lihau, profesor de eco
nomie la Universitatea din Leva- 
niunr Fostul rămăsese vacant In 
urma demisiei Iul Jales Leea Ki- 
dicho, intervenită la timpal iaci- 
dentelor de la Kisangani Daci 
portofoliul va fi acceptat, menție- 
neazl «grația U.F.I., doamna Ma
deleine Sophie Lihau devine prima 
femeie mlaistra Intr-uu cabinei 
congelez. De menționai cl In Con
go femeile nn an drept de vot 
După cum a anunțai președintele 
Mokate acest drept urmează să tie 
acordat pini in 197®.

o

O echipă medicală de chirurgi 
de la spitalul Metropolitan din 
New York au reușit să efectueze 
vineri o operație extrem de rară, 
o grefă de ficat. Intervenția a fost 
făcută asupra unui tînăr de 17 ani, 
care timp de 48 de ore a fost in 
comă in urma unei violente crize 
hepatice. Un purtător de cuvînt al 
spitalului a declarat că pini !□ 
prezent ficatul transp’.jr.tît funcțio
nează normal.

Vineri, cancelarul veit-german 
Ludwig Erhard a avut o convor
bire cu mai mulți conductori ai 
partidului U.C.D.-U.C.S. Potrivi 
agențiilor de presă, la această re
uniune s-a luat in discuție viitorul 

£ guvernului minoritar, pe care can
celarul îl prezidează în prezent, si 
o eventuală remaniere pentru lăr
girea bazei sale. Agenția FRANCE 
PRESSE relatează că Erhard ar fi 
arătat clar interlocutorilor săi că 
nu intenționează să demisioneze si 
că își va continua eforturile sale 
pentru rezolvarea crizei provocate 
de retragerea miniștrilor liher-de- 
mocrațf. în cercurile politice de '.a 
Bonn se apreciază că partidele po
litica vest-germane reprezentate în 
Bundestag așteaptă rezultatul ale
gerilor din landurile Hessen ai 
Bavaria și apoi își vor defini pozi
țiile.

Președ Rene Be--
rientos. care se allA !sir-o vi 
oficială In Brazîl.a s-a pren-jrta* 
împotriva plann’z: de rreire a Ivi
telor permanente r* •
prot>cs de Stațeto Dam DW* 
sublim oră umtcI Inerte -h» NoC- 

îaăM «aHofcf la orikad 
confesai «a wanL WaioMl 
necîarat el xumaMh*a lAm 
os rpaeoeîMret om

n owaraa •»< > 
BattmoJe* Fi —
• aaMaiat ■ ■ i ■ sinaia

Corespondenții de presă au 
‘.rzy.smus simbătă de la Saigon 
?;-?• amănunte despre ultima 
acțiune de amploare a forțe
lor patriotice; atacul între- 
nnns asupra depozitelor de 
’•«•nifti americane și guverna
mentale situate în imediata 
anroptere a capitalei sud- 
—e-.nameze. La Long Binh, 
«cric agenția FRANCE PRES- 
SE, patrioții sud-vietnamezi 
au reușit o acțiune deosebit 
de îndrăzneață, soldată cu 
pagube grele pentru trupele 
americano-saigoneze. Operația 
pregătită cu minuțiozitate, s-a 
^.ezfișurat cu o deosebită rapi
ditate. In cfteva minute gru- 
ș&rile de patrioți strecurate 
pîn4 în apropierea Saigonului, 
z_. provocat cîteva incendii în 
anteriorul taberei militare. Mai 
înainte ea aviația și trupele 
s’n.r^.cane să deschidă focul. 
~rei obuze au fost lansate asu- 

eporitelor de muniții, de- 
d explozia. Deasupra 
ului de muniții, rela- 

martori 
o imensa 
zgomotul 
puternic

A.F.P. citind 
oeuLa-i i-a ridicat 

de firm, iar 
exploziei i-a auzit 
Lr. Salamului. Explo
zia a p.-otocat o adevărată pa- 

fn rindul trupelor ame
ricane.

Sieeesal 
„Naționalului" 
bueureștean 

la Budapesta

Nici nu se închiseseră încă bine porțile Salonului auto
mobilului la Paris, că peste Canalul Mînecii, într-o Lon
dră care cunoaște, ca întreaga Europă, o toamnă însorită, 
se deschideau halele care adăpostesc Expoziția anuală de 
automobile.

Mii și mii de vizitatori, la Paris ca și la Londra, au stră
bătut standurile în care sînt expuse cele mai noi creații 
în domeniul automobilului, a zeci și zeci de fabrici^din 
întreaga lume. De la luxosul „Rolls Royce" și pînă la 
micile „Renault" toate tipurile de mașini sînt reprezen
tate. La Paris au fost prezente 1350 de exponate, repre
zentând

Sub raport 
nou saloanele 
nlclenii sint unanimi : nimic revo
luționar, nimic care să schimbe 
structural automobilul anilor vii
tori. Unit își amintesc că, numai 
în urmă cu trei ani, mașinile vest- 
germane „N.S.U." au fost echipate 
cu motoare cu piston rotativ, Iar 
cele venite de peste ocean, „Chry
sler", au fost Înzestrate cu turbine. 
Dar șl astăzi Încă ambele fabrici 
continuă cercetările de laborator. 
Abia în 1967, Ia Salonul de la 
FrankluTt, „N.S.U." care s-a aso
ciat cu firma franceză „CitrBen", 
se pare cl va prezenta o mașină 
de serie cu motor cu piston rota
tiv. Acum noutatea o constituie 
mașinile electrice, cu mici motoa
re alimentate de baterii sau de 
pile cu combustibil. Dar nici aces
te mașini nu par să fie încă In 
stadiul de fabricație. Așa că, In 
loc de „revolnțle" 1n materie de 
automobile se vorhește mal cnrlnd 
de „evoluție".

Se pot pune desigur numeroasa 
probleme In legătură cu prezentul 
și viitorul automobilului, cn rolul 
pe care-1 joacă în cadrul civiliza
ției contemporane, asupra model 
care evoluează șl In acest sector. 
Dar toate acestea stnt supuse, pe 
plafa capitalistă a automobilelor, 
legii de fier a concurenței care 
tace ca secretele industriale să fie 
bine păstrate, ca tipurile noi sau 
îmbunătățite de mașini si nu tie 
făcute cunoscute declt cu citeva 
ore înaintea lansării lor pa piață, 
un război cu legi scrise și nescrise 
1n care cel mal tare, ceea ce în
seamnă bani și tehnici, învinge.

mult, domneau tn mod necontestat 
in această ramurl-chele a pieței 
capitaliste •— In 1950, 79,4 Ia sută 
din producția capitalistă de aufo- 
mohlle — își văd amenințat im
periul. Astfel, Germania accidenta
lă care In 1950 nu producea declt 
3 la sută din producția mondială, 
în 1965 s-a găsit 
la sută.

Iată șl cifrele 
țări capitaliste : 
în 1965 — 9,5 la sută din produc
ția mondială (în 1950 — 7,8 Ia 
sută); Japonia 7,8 la sutfi (In 1950 
— 0,3 la sută) ; Franța 6,5 la sută 
(In 1950 — 3,5 la sutfi) ; Italia 5,2 
la sută (In 1950 — 1,3 la iută).

Cind se înfruntă 
bolizii de curse

Spectaculoase sînt ciocnirile din
tre marile trusturi și pe pistele de 
concurs ale înlrecerilor automo
bilistice. Dincolo de performanta 
sportivă, de măiestria unor pilofi 
care-și pun în fiecare clipă viata 
în primejdie se află interesele con
structorilor de automobile care do
resc să-și asigure publicitate prin 
mijlocirea acestor întreceri. Na 
întâmplător săptămînalul parizian 
L EXPRESS scria : „Bomba fran
ceză Ia Salonul automobilului nu 
este în standurile Palatului expozi
țiilor de la porțile Versailles-nlnL 
Ea este o frază, o simplă frază dar 
pronunțată de domnul Pierre Drey
fus, președinte-director general al 
Regiei Renault In țața a 400 da 
tehnicieni șl jurnaliști s „Noi ste- 
tem gata să mizăm din plin p« 
competițiile automobilistice*'. Vor 
apare mașinile franceze In marile 
competiții 1 — sa întreabă acum 
specialiștii. Dezbaterile în presa 
franceză ocupă numeroase coloann 
sublinlindu-se necesitatea construi
rii unor asemenea mașini, care al 
poată înfrunta pe Ford sau Ferrari. 
Acesta nu este un simplu capriciu,

utomobi/e/or1

„Noi dorim Stlnca", 
„Spania este a spa
niolilor", „Moarte co
lonialismului englez", 
— iată citeva din lo
zincile sub care, în 
ultimele zile, s-au des
fășurat demonstrații In 
mai multe orașe spa
niole. Aceste manifes
tări vin să confirme 
faptul că, după ulti
mele convorbiri, dis
puta hispano-engleză 
cu privire la Gibraltar 
nu numai că nu s-a 
încheiat, nu numai că 
nu s-a atenuat, ci, 
dimpotrivă, s-a inten
sificat și mai mult.

Deși după întîlnirea 
de Ia Londra s-a afir
mat că „Spania nu a 
respins In întregime" 
propunerile britanice 
vizînd aducerea con
flictului în fața Curții 
internaționale de justi
ție de la Haga, Madri
dul nu pare să la în 
considerare o astfel 
de posibilitate. In 
schimb, acțiunile de 
boicot ale ibericilor 
s-au multiplicat : la 
25 octombrie, după 
cum se știe, Spania a 
instituit o blocadă e- 
conomică care interzi
ce traficul vehiculelor 
$1 bunurilor destinate 
Gihraltarului sau pro
venite de acolo. In 
prezent pot trece gra
nița numai pietonii, a- 
vtnd asupra lor lucruri 
de strictă necesitate. 
Dacă cineva. Insă, do
rește să-și transporte 
automobilul din Gi
braltar în Spania sau 
invers, el trebuie să-l 
ducă cu bacul pînă în 
localitatea Algeciros. 
„Nu este exclus ca în
tr-o zi — scrie ziarul 
vest-german FRANK-

FURTER RUNDSCHAU 
— guvernul spaniol să 
suspende orice legă
tură cu Glbraltarul, 
iar întreaga circulație 
de persoane dintre 
Gibraltar și Spania să 
se facă pe mare prin 
localitatea Algeciros, 
în cazul ctnd tratati
vele anglo-spaniole nu 
vor ajunge la nici un 
rezultat".

In contextul gene
ral al disputării Gl- 
braltarulul, discuțiile 
cele mal înverșunate 
s-au purtat cu privire 
la

consideri că 
realizării pro- 
granița Spa- 
Gibraltarni ar 
închisă com-

așa-numtta „zonă

zilnic In colonie, unda 
îșl au locurile de man
că. Se 
In cazul 
iec tulul, 
niei cu 
putea fl
plet, ceea ce ar însem
na sufocarea acestuia 
din urmă.

In sfirșit, se vorbeș
te de multă vreme de 
„miza* NATO-nlul la 
această dispută. După 
retragerea Franței din 
blocul 
bazele 
Spania 
pentru

no rd-all antic, 
americane din 

au devenit. 
Washington, de

Disputa se
complică

neutră", situată 
localitățile ’ 
și Rocher. 
consulte pe 
englezii au 
aici, în 1908. un grilaj 
(un fel de zid), iar în 
19.18 faimosul aero
drom. La protestul 
spaniol, Londra a răs
puns evaziv, sfîrșind, 
în vara aceasta, prin a 
afirma că zona neutră 
cuprinsă între Linea și 
Stlncă face parte 
teritoriul coloniei.

Spaniolii mai 
pregătită Încă o ofen
sivă. E vorba de con
struirea unei uzine 
chimice în vecinătatea 
Gibraltarului. In felul 
acesta, guvernul de la 
Madrid urmărește sfi-i 
atragă pe cel 8 000 de 
muncitori spanioli 
care în prezent trec

Intre 
La Llnea 
Fără să-l 

spanioli, 
construit

din

au

o și mai mare impor
tanță. Or, în 196a a- 
cordul militar dintre 
S.U.A. și Spania expi
ră". In aceste condiții 
— scrie L'EXPRESS — 
la Madrid se spune a- 
proape deschis : nu 
vom refuza să relnnoim 
acordurile, dar cu con
diția ca Statele Unite, 
în compensație, să in
tervină pe lingă aliații 
lor britanici in scopul 
recunoașterii suverani
tății spaniole asupra 
Sttncii"

Luînd fn considera
ție ultimele evenimen
te, ziarul citat anterior 
îșl exprimă părerea că 
de abia de-acnm îna
inte problema Gibral- 
tarului Începe să se 
complice.

ION D. GOIA

Robotul de la 
„General Motors"

11 Teatrului Națio- 
-a t T. Oragjgjv din Bucu- 

a veeri seara
cț de-al doiiea spectacol M 

T—ae—iliri Mrdach din 

prirnui spectacol dat 
te cu -O scrisoare

c—re ș-a b’jcarat de 
artwt'.i Tea^Hui Na- 

țMsna din BucureșH ®u pre- 
p» _Oameni și șoa- 

coct* de ><»hn Steinbeck.
La >u participat

Ejra Pal membru supleant al 
Bcvmhxi Pohtic al C.C. al 
p yr s T ‘ n> -r . trai culturii,

*e^a_e a pțstrreLoe

Afacerfi?? Ex-
. oamer.:
artâ, șefi ai *xx>r

cl o necesitate pentru a Impune o 
marcă de mașină. Istoria mașinilor 
japoneze „Hondo" este edificatoa
re In această privință. Automobi
lul socotit 
salonului 1966' 
TERAIRE), 1 
nu exista, 
planșetele ] 
Șl acum < 
pe ambele î 
prevăzindu-!
occidentală de 4.000 de mașini. 
Pentru a-șl Impune marii, „Hon- 
da“ a început cu fabricarea moto
cicletelor, care din 1056 Își asiguri 
toate locurile fntli în marile cursa 
la categorii merglnd de la 50 li 
350 cm\

Jacul acestor cifre reflectă ceea 
ce cineva a denumit „războiul au
tomobilelor".

In această bătăile loviturile se 
aplică cu torță, fără drept de apel. 
O acuitate deosebită a luat-o în
fruntarea dintre monopolurile din 
Statele Unite și Germania occiden
tală. Cn toate că capitalul ameri
can dispune în R.F.G. de o bază 
solida prin Ford-Werke (care fa
brică mașinile „Taunus") și „Opeî" 
controlat de „General Motors'1, pă
trunderea pa piața din Statele Uni
te a mașinilor „Volkswagen" și 
„Mercedes" constituie o concuren
ță chiar pentru giganțil americani 
a< automobilului. 70 la sută din 
importurile americane de mașini 
poartă marca „Volkswagen". In 
IMS, mașina „Volkswagen**" cu 
■ amărui 2.Mtt.MN a Început al ru
leze pe șoselele americane. Nimeni 
an se aștepta ca micile mașini să 
poală concura cu bolizii americani 
«1. totuși, minunea s-a produs. La 
o asemenea „minune" s-a răspuns 
cum se cuvine. De exemplu, la 
returul țărilor din Piața comună 
de a cobori taxele la importul de 
păsări americane. Washingtonul a 
majorat cu 25 la sută tarifele la 
importul de autocamioane, ceea ce 
la mod practic a paralizat exportul 
acestui tip de mașină In Statele

LE MONDE dl In această pri
vință semnalul de alarmă, scriind 
Intr-un editorial consacrat Salonu
lui automobilului : „Exista teaiha 
cl fabricanții americani vor face, 
practiclnd dumping-uJ, un război 
al prețurilor, pe viață și pe moar
te aocietlților europene, șl în spe
cial celor franceze. Concurența 
care se anunță însă mai tradițio
nală, nu va 11 mai puțin reduta
bilă. Avansul tehnic al americani
lor le va da, într-adevăr, mîine, 
noi arme, foarte periculoase. Exem
plul iul „General Motors', trebuie 

dea de gtndlt. Cel mal impor
tau! construe tor de mașini din 
>me va ntiAaxa annl viitor aervl- 
cinl maei mașini electro aice care-1 
va permiie «4 p“J Ia ponei. Iu 
trei luau. ■■ ■■■ model. g~ta <1 He 
camstreJI lu serie, tu shop ce slat 
■acelui tncl. șl v» mal fi Iacă 
mnH timp tr*l patru ani 
pe mălai acesta ii Atlanticului".

Perspectivele pe care le sesizea- 
zJk expertul la materie de la IE 
MONDE slat cob firm ate șl d« ac- 
f**!ele desfhșurlri ale ciocnirilor 
dintre marii pvodacători de auto- 
motile.

Statele Unite care, pill ■■ de

„vedeta numărul 1 a 
(LE FIGARO UT 

în urmă cu trei ani nici 
Încă, nici măcar pa 

proiectanților japonezi, 
ea provoacă îngrijorări 
maluri ale Atlanticului, 

-se o vtnzare în Europa

APOLLI 1“ Ia
SERGIU BRAND

Se* 
ite irli

■

IN iniZIEIE

'Ier*'.

Ghețurile veșnice

Avatarurile unui „bronzat"m mișcare

Orinoco"«3 I
rlrcri o s«

• vor dere
•• ca

în Monglș'u afTwfB
p« țărmul rlsârftean Măru C«s- 
pice. aade au fort deacoper/e pec- 
tra prima oară îra? a&a așezărilor 
omenești din epoca neolitici, re
cent au fosi scoate iveai! o se- 
r.a de atelera* ccttțăîlzd rutite 
rlzltoara si aite wcerie de munci 
confecționate d;n p*at:A Potrivit 
calculelor orr.ee ?c lor cere mai 
vechi așezări omenești din Mangîs- 
lak datează da 10 060—12 000 ani.

Glacxologu din Kazahitan 
au înregistrat importante 
mișcări ale Ghețurilor veș
nice din lanțul muntos Zaî- 
liski Alatau 'nordul mnn*,i- 
îor Tian-San>. 7n ultimul 
an. ghețari. $o::a>ki. ritvat 
la o înălti^ie de 3'^0-4 600 

deas-i.iprc •''.velului 
mar;'. 5-a ârptssar spre 
vale pe o d-.șta .*6 de peste 
300 in a-
cea“ă mî-țc^re o "-.ață de 
gheare de circa 70 r :>oane 
mc. O derre a;îr □> rap\- 
di 3 ghetu ►.,'or rc;a:ce d •: 
acc5!t ’’ •'Ți se constată 
per-t^: prisr.a oare de la 
•.r.r.psiS'd’ 2‘J. Spe
cializa nu considere că 
aces? ar putea a-
duce vv’9 modificare sen- 

a climei. După cum 
se pare sch’mbJ'rile glacio- 
logice dm siusîTi Zailîaki 
Alctau gj loc din cauza 
tulbură.**’ echilibrului lor 
dinamic.

nS CofitarK 
MietsteSMhi! 
terse al R.P 
de ruiluH |t
misr-mi diplomatice și ațnfați 
C'jlîUJ.Vc..

A fost de față Dumitru 
Turcuș. ambasadorul Republi
cii Socialiste România
Budapesta, precum membrii 
ambasadei. Spectacolul 
bucurat de «ucces.

£ DIN k
.TIN

VIATA 
ERETU LUI j
LUMIIÂ

Știam că o baie prelungită de soare poate provoca, 
uneori, usturimi deloc plăcute. Ceea ce i s-a întîmplat 

fînârului spaniol Diego Tomas întrece însă cu mult 
neplăcerile unei insolații.

Diego, originar dintr-un o- 
rășel din nordul Spaniei, a ho
tărî! să imigreze în Republi
ca sud-africană. Obținînd viza 
de intrare, s-a îmbarcat pe un 
vapor cu destinația Durban. In 
carsul drumului, nimic de 
aemnalat. Timpul era excelent 
și tînărul spaniol n-a vrut să 
se lipsească de satisfacțiile 
unor băi prelungite de soare.

Tribulațiile lui Diego 
început o data cu sosirea 
Durban. Ne vom permite 
reconstituim peripețiile

au 
la 
să 
pe

baza informațiilor publicate 
de ziarul NEUE ZCRCHER 
ZEITUNG.

...Portul Durban. Funcționa
rii serviciului imigrărilor se 
urcă la bordul vasului. Hîrtiîle 
lui Tomas sînt în regulă, dar 
tînărul e privit cu ochi bănui
tori. După o scurta consultare 
cu colegii lui, unul din func
ționari conchide pe un ton tă
ios :

— Diego Tomas, nu poți de
barca !

— De ce ? se miră tînărul.

— Ai pielea de culoare nea
gră. Legea e foarte clară : 
avem nevoie numai de imi
granți albi.

— Bine, dar eu sînt spaniol, 
lată actele. Și părinții, și buni
cii mei au fost spanioli.

— Admitem. Dar ai avut 
probabil vreun strămoș de cu
loare. In Spania, cu maurii, 
nici n-ar fi de mirare.

Nici un fel de insistențe ale 
tînărului n-au dat rezultat. I 
s-a interzis debarcarea.

Vaporul și-a continuat dru
mul. La Capetown, Diego a 
făcut o noua încercare. Acolo 
istoria s-a repetat.

— Suspect la culoare... Spa
niol ? Greu de crezut. Bron
zat la soare ? Nu știi cu cine 
ai de-a face, pruncule. Nu se 
prinde. Debarcarea interzisă.

Tînărul spaniol era în cul
mea disperării. Dar tot fră- 
niîntîndu-se a găsit o soluție 
salvatoare. Profitînd de faptul 
că vaporul a staționat patru 
zile în rada portului Capetown

a insistat și a obținut o au
diență la ministrul imigrări
lor, Trollip, susținînd că este 
în măsură să demonstreze că 
e alb. Cînd i s-au cerut pro
be, în cabinetul lui Trollip, 
Dîego și-a scos inelul masiv 
pe care-1 purta în permanen
tă ia inelarul drept. Oricine a 
putut vedea atunci o fîșie de 
piele albă în jurul degetului. 
In fața acestei probe incontes
tabile Diego a primit autoriza
ția să rămînă în R.S.A.

Dcznodămîntul acesta are o 
doză de ridicol. Oricum, însă, 
faptul că tînărul spaniol purta 
inel a privat odiseea lui Diego 
de un sfîrșit și mai inedit. în 
lipsă de inel, Diego Tomas, în 
disperare de cauză, ar fi tre
buit, probabil, să-și scoată sli
pul în fața Excelenței sale mi
nistrul imigrărilor al Republi
cii Sud-Africane.

EM. RUCĂR
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Daci filmul premiat aunl aceste 
la Cannes, „Ud bărbat șf ■ femele* 
sau un alini care se turnează a- 
cum, intitulat „Marele Prentln* ca 
Yves Montand în rolul principal, 
au ca eroi piloțl al mașinilor de 
curse șl încercările prin care trec 
aceștia, de multe oii realitatea de
pășește licțlunea cinematografică, 
prin dramatismul luptei „războiu
lui nervilor" pe care-1 alimentează 
fabricanții de automobile pentru 
înlăturarea adversarilor.

Locuitorii orașului Pi ar 
erau convinși că sînt ce
tățeni venezueleni. Pentru 
aceasta ei aveau argumen
te foarte puternice. Prin
tre ele se găsea și faptul 
incontestabil că orașul lor 
este situat pe teritoriul 
Venezuelei. Stupoare ! Con
sorțiul nnrd-american „O- 
rinoco Mining4*, care con
trolează extracția minereu
lui de fier din Venezuela, 
este de altă părere, consi- 
derînd că orașul Piar ține 
de jurisdicția sa. „Orinoco 
Mining*' impune locuitori
lor legile sale, asumîndu-și 
atribuțiile poliției și ale 
gărzii naționale venezue- 
lene. Oamenii Iui „Orino
co*' operează arestări, pa
trulează pe străzi, decre
tează interdicții de circula
ție la anumite ore, con- 
strînge populația să se su
pună ordinelor companiei 
nord-amerîcane.

Fără autorizația businea- 
meni-Ior ocupanți, locuito
rii nu-și 
desface 
chiar nu se pot muta. Și 
nu numai atît La Piar au 
fost interzise toate parti
dele politice inclusiv cele 
care participă la guvern. 
Ultimul act al consorțiului 
se referă la blocarea tutu
ror căilor de acces ale ora
șului, pentru a-1 izola de 
restul țării.

Municipalitatea din Piar 
a adresat un apel populației 
pentru a declanșa o cam
panie urmărind scoaterea 
orașului de sub stăpinirea 
brutală a lui „Orinoco-. 
„Trebuie să ia sfîrșit vio
larea de către „Orinoco Mi
ning" a suveranității noa
stre*' a declarat deputatul , 
Rondon Lovera, exprimîn- 
du-și intenția de a înainta 
parlamentului o cerere pri
vind limitarea drepturilor 
monopolului nord-ameri- 
can.

pot construi case, 
produsele și nici

l
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