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producție anuală de 7 milioane perechi încălțăminte și 50 mii tone talpă și piele. Convorbirea despre perspectivele uzinei a prilejuit noi recomandări și sugestii cu privire la eficiența investițiilor, calitatea producției, reducerea prețului de cost. Conducătorii de partid și de stat au vizitat apoi cîteva secții ale uzinei, unde au fost întîmpinați cu aplauze și urale de muncitorii a- flați la mașini. Desprinzîndu-se pentru o clipă de lîngă mașini sau de la banda rulantă, muncitoarele Bandi Irina, Ianoși Marghyt, Bi- lagh Margareta au mărturisit în cuvinte simple bucuria de a-i a- vea în mijlocul lor pe conducătorii dragi ai partidului nostru. Oaspeții au stat de vorbă cu muncitorii Paul Augustin, Ana Podar, Alexandru Szabo și alții despre calificarea profesională, despre posibilitățile de reducere permanentă a prețului de cost, despre organizarea muncii. Mereu, pe primul plan al discuției, revenea însă calitatea produselor. „Aveți produse frumoase, a remarcat tovarășul Ceaușescu. Trebuie să mergeți însă cu și mai multă perseverență spre realizarea de încălțăminte ușoară, flexibilă, comodă, cu o linie fru-

făcut la atelierul de produs piese din pulberi metalice prin procedeul de sinterizare. Proiectul și tehnologia acestei instalații, complet automatizate, au fost concepute de un colectiv de cadre didactice de la Institutul politehnic din Cluj, ea fiind executată în întregime în uzină. Instalația a trezit un deosebit interes, ea oglindind spiritul de rodnică colaborare dintre oamenii de știință și specialiștii din uzine.Recomandări prețioase cu privire la calitatea produselor a prilejuit vizitarea halei de montaj. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității de a se acorda finisajului o atenție mult sporită. Gheorghe Bala, șeful unei echipe de montori, fruntașă în producție de mai bine de trei ani, a încredințat pe oaspeți că muncitorii de aici nu-și vor precupeți eforturile pentru a ridica și mai mult prestigiul mărcii fabricii. „Vă felicit pentru rezultatele frumoase ce le obțineți — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — și vă urez să păstrați cît mai mult steagul de fruntași“.Secretarul general al C.C. al P.C.R. a arătat, la încheierea vizitei în uzină, că întîlnirea cu vred-

dese, prin rezultatele obținute, marile posibilități care există în întreaga regiune pentru creșterea continuă a producției vegetale și animale, pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii socialiste. Realizări importante s-au obținut, de asemenea, în domeniul culturii, științei, în- vățămîntului de toate gradele, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități. Toate a- cestea sînt expresia drumului mereu ascendent pe care întreaga regiune l-a cunoscut în anii puterii populare.Primul obiectiv industrial vizitat a fost uzina „Unirea“. La intrare, pe alei, în secții, muncitorii, tehnicienii și inginerii i-au întîmpinat cu dragoste și bucurie pe oaspeți. La comitetul de partid a avut loc o convorbire de lucru, în cadrul căreia, Iosif Bot, directorul uzinei, a informat pe oaspeți despre preocupările și problemele care stau în atenția acestei întreprinderi. E- forturile creatoare ale colectivului uzinei s-au concretizat într-o dezvoltare apreciabilă a producției de mașini pentru industria textilă, în asimilarea unor tipuri de utilaje tot mai perfecționate. Conducă-

Joi, 4 noiembrie, populația Clujului a făcut o caldă și entuziastă primire tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Ni- culescu-Mizil, Manea Mănescu, care vor vizita timp de cîteva zile această regiune. Vestea sosirii conducătorilor de partid și de stat a reunit pe arterele centrale, pe străzi, în noile cartiere, zeci de mii de cetățeni ai străvechiului și frumosului oraș de pe malurile Someșului.în gara împodobită sărbătorește, conducătorii de partid și de stat au fost salutați de tovarășii Maxim Berghianu, prim-secre- tar al Comitetului regional Cluj al P.C.R., Clement Rusu, președintele sfatului popular regional, acad. Constantin Daicoviciu, membru al Consiliului de Stat, rectorul Universității „Babeș-Bolyai“, conducători ai organelor locale de partid și de stat, de numeroși reprezentanți ai întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor obștești.Tineri costume naționale din parte a țării, lor oaspeți bun sosit, oferindu-le tradiționala pîine și sare. Marea piață a gării, în care se aflau mii de oameni fluturînd stegulețe tricolore și roșii, a răsunat de urale. De pretutindeni se auzeau lozinci : „Trăiască România socialistă I“ „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu Comitetul săi Central I“, „Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului și guvernului !“. Oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități își exprimă hotărîrea de a îndeplini neabătut hotărîrile Congresului al IX-lea al P.C.R., politica partidului de înflorire a patriei noastre socialiste.O dimineață însorită aurește cupolele Clujului, noile lui edificii, întregind atmosfera deosebită a a- cestei zile de toamnă. Clipe emoționante, pe care Clujul nu le va uita. Literalmente tot orașul se află pe străzi, într-o manifestare de spontană, de nestăvilită bucurie și recunoștință față de partidul nostru, de conducerea sa. Balcoanele, ferestrele, fațadele vechilor case s-au umplut de oameni care țin să fie prezenți la acest moment. Gesturi simple, dar grăitoare. O floare, ruptă de la fereastră, plutește spre coloana de mașini. Mame își înalță în brațe copiii. în haine de lucru sau în ținută de sărbătoare, cetățenii orașului, tineri și vîrstnici, muncitori, elevi, gospodine, sînt părtași la aceeași bucurie obștească. O revărsare de voie bună, urale și flori marchează trecerea oaspețijor .dragi, de-a lungul marilor artêré ale orașului. Tovărășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, care se află într-o mașină deschisă, răspund cu căldură saluturilor și ovațiilor.Scurt popas la comitetul regional de partid. Aici, primul secretar al Comitetului regional al P.C.R., tov. Maxim Berghianu, a informat despre preocupările oamenilor muncii din această regiune, despre activitatea ce se desfășoară în industrie și agricultură pentru îndeplinirea sarcinilor planului de stat.în înfățișarea de azi a meleagurilor clujene se reflectă grăitor politica partidului și guvernului de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării. S-a creat o puternică bază industrială prin dezvoltarea a numeroase ramuri de mare importanță — metalurgică, constructoare de mașini, chimică, de prelucrare a lemnului, unități ale industriei ușoare. Numai în anii șesenalului au fost construite aici peste 20 de obiective industriale noi, dotate cu tehnică modernă, întreprinderile industriale din regiune realizează în prezent, în numai 75 de zile, o producție globală echivalentă cu cea obținută în întregul an 1950. Și în domeniul a- griculturii s-au înregistrat progrese însemnate. Tot mai multe gospodării agricole de stat și cooperative agricole de producție dove-
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Siderurgiștii hunedoreni și-au îndeplinit cu cinci zile mai devreme planul la producția globală și marfă pe 10 luni. Toate colectivele secțiilor combinatului au obținut realizări remarcabile. Cine se află totuși în fruntea întrecerii ? După rezultatele obținute — muncitorii, inginerii și tehnicienii de la furnalul de 1 000 m.c. Ei au acumulat o bogată experiență în producție, rea- lizînd cei mai înalți indici de utilizare și cel mai redus consum de cocs din toată istoria Hunedoarei. Care este secretul atingerii acestor indici înalți ? Iată tema convorbirii pe care corespondentul nostru din regiunea Hunedoara, Lau- rențiu Viski, a avut-o cu șeful secției a III-a furnale, ing. Ion Vasilescu. hunedorean de 1Q00 m c

și tinere, în pitorești această au urat înalți-

Pe străzile Clujului populația face o călduroasă primire conducătorilor de partid și de stat
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Ce este în mod deo
sebit de menționat în 
ce privește rezultatele 
obținute anul acesta la 
furnalul nr. 7 ?— Indicele de utilizare la furnalul de 1 000 m c — cea mai sintetică și expresivă unitate de măsură a gradului de folosire a capacității de producție — a marcat o continuă ascensiune. De cîteva luni, el 

se menține constant la 1,400 
tone de fontă pe metru 
cub de volum util ți zi ca
lendaristică, sifuîndu-se la 
nivelul celor mai bune reali
zări ale tehnicii actuale. Pe baza sporirii indicelui de utilizare, colectivul nostru a elaborat în 10 luni o cantitate de 23 000 tone de fontă peste plan, întreaga producție suplimentară s-a obținut cu cocs economisit, prin reducerea consumului specific la cel mai mic nivel de pînă acum.Dacă am reușit să a- tingem asemenea indici, aceasta se datorește, de- >'gur, și specialiștilor români care au proiectat furnalul. El se caracterizează printr-un înalt nivel tehnic, toate operațiile executîndu-se mecanizat și automatizat. Sarcina noastră, a furnaliștilor, a fost "de a exploata rațional și intensiv capacitatea de producție a agregatului. în această direcție, specialiștii din • combinat, organizația noastră de partid a acționat și acționează mereu. S-a alcătuit 
și închegat un colectiv pu
ternic de muncitori, ingineri 
ți tehnicieni cu înaltă cali
ficare ți experiență îndelun
gată în producție. La ora actuală, pot afirma cu mindrie că furnaliști ca Alexandru Comșa, Si- mion Jurca, Ludovic Cosz, maiștri ca Nicolae Măr- culescu, Liviu Jucos, Gheorghe Ghidei și alții stau în rîndul furnaliștilor de înaltă specialitate. Ei cunosc cu precizie principiile de funcționare a agregatelor, aplică cu succes tehnologii moderne de fabricație. Cu asemenea oameni pricepuți și entuziaști am ajuns în acest an la rezultate ne- întîlnite încă înindustriei siderurgice țara noastră.
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(Continuare 
în pag. a III-a)

Probabil că ați ob
servai : copiilor noștri 
de vîrstă școlară, aver
tismentul „Nu le pur
ta ca un individualist” 
le pare infinit mai as
pru și mai alarmant de
cît vagul, inerțial păs- 
traful „Nu te purta ca 
un măgar”

Copiii au toată 
dreptatea ; e bine așa. 
Ei cresc 
spiritual 
crescut 
lor. Și e 
climat 
că ei pot urî indivi
dualismul înainte de a 
fi în stare să-l defi
nească explicit.

în urmă cu doar trei- 
patru decenii. cînd 
noi. părinfii copiilor 
de astăzi, eram la rîn- 
du-ne copii, noțiunea 
de individualism era 
străină vîrstei școlare 
dintîi ; dar, de aseme
nea în virtutea clima
tului — a climatului 
de atunci — creșteam 
totuși sub semnul indi
vidualismului. Creșteam 
într-un climat îmbîcsit, 
caracteristic orînduirii 
capitaliste.

Cîți urcam cu stu
diile la niveluri ceva 
mai ridicate, aflam în 
orele de filozofie și 
din lecturi oficial re
comandate că noțiunea 
lume ar fi „inconsis
tentă" ; că omenirea 
n-ar fi decît o aglome
rare de individualități 
și individualisme izo
late, lipsite de posibi
litatea oricărei comuni
cări propriu-zise între 
ele, în stare doar — 
„prin însăși natura lor’ 
— să intre în concu
rență, să atace, să se 
apere, să înrobească și 
să extermine semeni, 
ori să-și accepte înro
birea și exterminarea 
de către semeni. (Con
cepția contrară de
monstra și atunci că 
lumea n-are cum fi alt
ceva decît totalitatea 
oamenilor — și că su
premul ideal contem
poran uman, pe deplin 
realizabil în veacul 
nostru, n-are cum fi al-

în alt climat 
decît am 

noi, părin|ii 
rod al acestui 

socialist faptul 
urî

ful decît constituirea 
unei societă|i în cadrul 
căreia oamenii să-și 
însumeze i 
personalitățile, 
fuind în 
propice 
propice 
fiecăruia 
toți — 
de clasă 
lă, de rasă, de nafio- 
nalifate și de nivel cul
tural, bariere ivite în 
calea comunicării din
tre oameni, nu din pri
cina „naturii umane*, 
ci a structurilor sociale 
bazate pe exp'oafarea 
omului de către om).

In cercetările lor, 
gîndiforii promovați 
de orînduirea capita
listă exploraseră căile 
individualismului pînă 
la capătul capătului. în 
multe cazuri o făcuse
ră muncind greu, cu 
entuziasm sincer : sub 
climatul acelor vremi, 
căutaseră, cu sudoarea 
frunții, adevărul. Stră
daniile i-au dus une
ori la descoperiri im
portante : mai ales pe 
tărîmul psihologiei — 
al căutărilor privind 
exclusiv latura indivi
duală a viefii omului. 
Dar la capătul cercetă
rilor, 
de 
au 
în 
ra

oamenii 
armonios 

, alcS- 
sfîrșit o lume 
vieții tuturor ; 
și comunicării 
cu oricine, cu 
fără barierele 
și stare socia-

cînd, cu intenfia 
a formula concluzii, 
luat vrînd-nevrînd 

considerare și latu- 
socială a vieții

(Continuare 
în pag. a Iî-a)
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BACÄU (coresp. „Scînfeii'). 
în partea de sud a Bacăului 
pe artera principală a orașului, 
înspre terasa superioară a rîului 
Bistrița, a apărut un nou cartier. 
Aici vor fi construite circa 4 000 
de apartamente. în prima etapă 
se vor ridica 34 de blocuri cu o 
suprafață locuibilă de peste 
68 000 mp, un complex comer
cial, un dispensar, spații pentru 
un oficiu poștal, o agenție C.E.C. 
ș.a. Blocurile cu parter și patru 
etaje se construiesc din panouri 
mari prefabricate, iar la cele cu 
parter și 10 etaje se aplică me
toda cofrajelor glisante. Aparta
mentele sînt prevăzute cu un 
grad înalt de confort. La subso
lul blocurilor înalte sînt prevăzu
te garaje pentru autoturisme, 
între blocuri vor fi amenajate 
locuri de parcare, de joacă pen
tru copii, spații verzi. O școală 
de 16 clase a și fost construită.

Balcoanele blocurilor oferă 
priveliștea terasei inferioare a 
Bistriței, viitorul loc de agrement 
care va fi amenajat pe malul rîu
lui, iar pe fundalul ceva mai în
depărtai se văd dealurile Șire
tului. De o parte și de alfa a 
cartierului sînt în curs de amena
jare baze sportive și un parc de 
odihnă.

Primul bloc de 60 de aparta
mente este gaia și își așteaptă 
zilele acestea locatarii. La alte 
blocuri lucrările sînt în diferite 
faze de execuție.

torii de partid și de stat s-au interesat de stadiul lucrărilor de in-, vestiții pentru extinderea uzinei. Potrivit aprecierilor specialiștilor, se conturează perspectiva ca, în viitorul cincinal, uzina să-și mărească producția pînă la 6 500 tone de utilaje, dintre care multe tipuri noi.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer au discutat cu cadrele din uzină problema asimilării de noi utilaje, insistînd asupra necesității ca în întreagă această activitate să se pornească de la cele mai reușite modele existente pe plan mondial.In marea hală de conducătorii de partid au luat cunoștință desînt aplicate metodele moderne de turnare a pieselor, care asigură eliminarea aproape în întregime a operațiilor de prelucrare mecanică. Lăsîndu-și pentru cîteva clipe lucrul, numeroși muncitori vin să-i salute personal pe oaspeții dragi. Conducătorii de partid și de stat discută cu Ștefan Lucaci, Mes- zaros Elisabeta, Ana Kovaci, Jancso Ernest și alți muncitori despre preocupările, munca și viața lor.Un popas mai îndelungat s-a

turnătorie- și de stat felul cum
!

nlcul colectiv de la „Unirea" a prilejuit constatări plăcute și a urat colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri să realizeze utilaje cît mai bune, mal perfecționate.Cu aceeași căldură au fost primiți oaspeții și la uzinele -,Clu- jana“. Dînd viață hotărîrilor partidului și guvernului privind dezvoltarea producției bunurilor de larg consum, marea fabrică de pielărie și încălțăminte s-a dezvoltat neîncetat, atingînd în prezent o producție de peste 4 000 000 perechi de încălțăminte pe an. Marca fabricii este o mîndrie a colectivului din această uzină. Produsele de la „Cluj ana“ sînt cunoscute și apreciate în țară și peste hotare. însuflețit de hotărîrile celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., colectivul uzinei a depășit sarcinile de plan la toate sortimentele.în salonul de expunere a noilor modele destinate consumului intern și exportului, directorul uzinei, Nyilgesz Stefan, a dat ample explicații în fața machetei care ilustrează viitoarea dezvoltare a întreprinderii. în noul cincinal, „Clujana“ va ajunge la o

moașă“. Angajîndu-se să aplice consecvent aceste prețioase indicații, conducătorii uzinei au propus ca și organele comerțului să aibă mai multă inițiativă în contractarea și popularizarea încălțămintei modeme.A fost o vizită rodnică, practică, plină de învățăminte. Ea a constituit un moment de seamă în viața uzinei, deschizînd harnicilor muncitori de la „Cluj ana“ noi perspective, mobilizîndu-i spre noi realizări.'Oraș cu o istorie bogată, cu vechi monumente arhitectonice, Clujul se arată tînăr prin înfățișarea sveltă a noilor construcții. Cartierul Gheorgheni, o expresivă concentrare de noi blocuri în construcție, a primit la rîndu-i vizita înalților oaspeți. Cartierul se îngemănează cu șantierul, prinzînd viață parcă direct dinlîngă care s-au oprit oaspeții.macheta
Valeriu POP 
Paul ANGHEL 
Adrian IONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Pe șantierul noului cartier de locuințe GheorgbenI

negal, guvernele celor două țări au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.

•

și Republica SenegalIn dorința unei mai bune cunoașteri reciproce și a dezvoltării colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Se-
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PAGINA 2 SCÂNTEIA

i„Cos/ fan tutte"'

Epilog la un reportaj-anchetà

în „Scînteia* nr. 6 767 s-a publicat reporfajul-anchefă „Oameni ui
tați’, care relata cazurile dureroase ale unor oameni în vîrsfă nevoifi să 
trăiască în cămine de bătrîni, deși au familie și copii.

La redacție ne-au sosit numeroase scrisori în care cititorii condamnă 
asemenea comportări lipsite de omenie, expresie a unui egoism care 
contravine flagrant moralei noastre.

întîmplarea face ca unii cititori săi fi cunoscut amănunte privitoare la 
cazurile pe care ancheta le-a pus în discuție. Ei ne-au indicat unde pot 
fi găsiți cîțiva dintre cei care, fie cță și-au părăsit, fie că au pierdut 
legătura cu părinții lor aflafi acum înîcămine de bătrîni.

tren și să vii să stai cîtva 
timp la noi. Trebuie să 
facem în așa fel încît să 
ne vedem de citeva ori pe 
an, să fim mai mult îm
preună...

Am aflat, de asemenea, că 
Eugenia lonescu, studentă 
în anul II al Institutului pe
dagogic din București — 
care mai bine de un an de 
zile nu fusese să-și vadă 
bunica — i-a făcut recent o 
vizită.

Sufletul unui 
„copii de suflet“

în ancheta publica
tă de ziarul nostru se a- 
răta, printre altele, că Flo
rica Șenchea, de 78 dé ani, 
a înfiat cîndva un copil 
care îi poartă și numele : 
Nicolaie Șenchea. De mulji 
ani el a dispărui din viața 
mamei sale adoptive. Tot 
ce știa despre Nicolaie e 
că locuiește la Tulcea. lată 
ce ne scrie, în legătură cu 
acest caz, pensionarul Ion 
Pătrașcu din București.„Vă pot indica exact 
locul unde se află fiul a- 
doptiv al bătrînei Florica 
Șenchea. Știu că a fost 
căpitan de vas. E în vîrstă 
de 53 de ani, nu are co
pii, așa că ar putea, cu 
atât mai mult, să ajute o 
mamă care l-a înfiat a- 
tunci cînd nu avea decît... 
24 de ore. Locuiește în 
Tulcea, pe strada Belve
dere nr. 2“.

Despre același caz, Du
mitru Constanfinescu din 
București ne-a scris urmă
toarele :

„L-am întîlnit întâm
plător la Tulcea pe Nico
laie Șenchea. Are funcția 
de șef transporturi la În
treprinderea piscicolă de- 
acolo. Cunosc această fa
milie și n-aș fi crezut ni
ciodată ca el să se facă 
vinovat de-o asemenea 
faptă față de mama a- 
doptivă care i-a fost ca o 
mamă adevărată".

★
Tulcea. lată-ne pe strada 

Păcii nr. 101 (și nu pe Bel
vedere nr. j2), căci între 
timp Nicolae Șenchea — 
„fiul adoptiv" — a primit 
locuinfă într-un bloc : două 
camere, baie, bucătărie... 
îl întrebăm de-a dreptul 1

— Știai că mama dumi
tale trăiește ?
'— Știam, 
î .— De unde î

— Un frate de-al ei, mal 
bătrîn decît ea, mi-a scris 
de cîteva ori. Mi-a cerut 
să-mi fac datoria și să tri
mit mamei ceva bani.

i> — l-ai trimis ?
■ — Cîteodată.

— Fratele mamei dumi
tale ne-a pus la dispoziție 
„corespondenta” pe care 
ați avut-o : „Începînd cu 
luna octombrie 1964 am să-i 
trimit Floricăi cîte 50 de 
lei" (scrisoare din 25 sept. 
1964) ; „Am primit c.p. și vă 
comunic că n-am Uitat a- 
dresa dumneavoastră. însă 
a fost altceva : mi s-a blocat 
salariul pînă la justificarea 
unei situații de serviciu. în 
consecință, pe ziua de 
1.111.1965, cînd primesc 
banii* expediez imediat 100 
de lei, așa cum am promis, 
50 de lei pe lună” (scrisoa
rea din 19 februarie 1965) ; 
„Dumneavoastră mă găsiți 
pe mine vinovat. Nu sînt 
vinovat cu nimic. Voi căuta 
să trimit ceva bani peste 10 
zile” (scrisoarea din 23 sep
tembrie 1965).

Omul din fafa noastră 
privește în jos.

— Dumneata al promis 
la început, în octombrie a- 
nul trecut, că-i trimiți ma
mei adoptive cîte 50 de lei 
pe lună, sumă destul de 
modestă raportată la sala
riul pe care-l ai. Din oc
tombrie 1964 pînă-n octom
brie 
tuși, 
tale 
sute 
ta ai . _ 
că ai salariul blocat, că al 
comisie de litigiu etc. Ne-am 
interesat la conducerea în-

li. 
;ș,

I

1965, ai frustrat-o, fo- 
fafă de propria dumi- 
făgăduială, de cîteva 
de lei. Apoi : dumnea- 
scris aici, negru pe alb,

treprinderii piscicole din 
Tulcea : dumneata n-ai a- 
vut niciodată blocat sala
riul, nici n-ai apărut în fața 
vreunei comisii... De ce-ai 
inventat totul ?

— M-au enervat scriso
rile bătrînului, de aceea am 
inventat fotul. Recunosc a- 
cum că am greșit, că 
vinovat.

— Recunoști astăzi, 
mîine...

— Mîine expediez 
la București. Și-i

★ 
lnferesîndu-ne

de bătrîni nr. 1 
pe numele Floricăi Șenchea 
au sosit înfr-adevăr, din 
Tulcea, un plic și un man
dat poștal. Ne exprimăm 
speranfa că de aici înainte 
Nicolaie Șenchea își va res
pecta promisiunea. Tot
odată, aducem mulțumiri 
tovarășilor Ion Pătrașcu și 
Dumitru Constanfinescu, ca
re au dat o mînă de ajutor 
pentru ca Florica Șenchea 
să primească la 
ajutorul ce i se

sînt

dar

banii 
scriu...

la Căminul 
aflăm că

bătrînefe 
cuvenea.

„Să fim mai 
mult împreună“

în reporfajul-anchefă „Oa
meni uitați” se relata și un 
caz aproape similar cu al 
Floricăi Șenchea : Ion lo
nescu din Constanfa și fiica 
sa Eugenia și-au îngăduit 
timp îndelungat să nu-și vi
ziteze, de astă dată mama 
bună, nu adoptivă, și res
pectiv bunica. Ulterior, bă- 
trîna aflată la Căminul nr. 
1 din București a primit din 
partea fiului ei o scrisoare 
din care redăm :

„Dragă mamă, desigur 
că n-a fost ușor fiindcă e 
vorba de răscolirea unei 
răni care pentru mine nu 
s-a închis niciodată, adică 
a situației dumitale, dar 
așa e bine... După ziar și 
după toată lumea, și chiar 
și după mine, sînt vinovat 
de trista situație. Te rog 
mult ca în ziua tn care îți 
trimit banii, să te sui tn

Fâiea „adoptsvă“ 
era fiică bună

Cîteva cuvinte cu privire 
la cazul lui llie Dobrotă, 
despre care — așa cum re
zulta și din dosarul aflat la 
Căminul nr. 1 și din pro
priile sale relatări — am a- 
flaf c-ar fi avut o fiică adop
tivă, Ana, care l-a părăsit 
în urmă cu douăzeci de ani. 
Realitatea — după o minu
țioasă cercetare — s-a dcj,- 
vedif a fi cu totul alfa.

Ana nu este copilul a- 
doptiv, ci copilul bun al lui 
llie Dobrotă. Ea nu l-a pă
răsit pe părintele ei. Pă
rinții fetei, cînd Ana avea 
patru ani, au divorțai. Mama 
ei s-a recăsătorit. De atunci 
au trecut 27 de ani, timp în 
care Ana nu a știut nimic 
despre existenta tatălui ei. 
Surorile și frafii lui llie Do
brotă, fosta lui soție, i-au 
ascuns fetei faptul că tatăl 
ei trăiește. La căsătoria A- 
nei, tatăl fetei nu numai că 
n-a fost invitat, dar familia 
lui a declarat că ar fi dis
părut în timpul războiului.

Se pune întrebarea : de 
ce și llie Dobrotă a prezen
tat deformat faptele ? Pen
tru că el are, în desfășura
rea lucrurilor, o hofărîfoare 
parte de vină. El n-a încer
cat să repare de-a lungul 
anilor ceea ce a stricat la 
tinerețe, cînd a acceptat să 
rupă orice comunicare cu 
fiica. Acum, la bătrînefe, o- 
mul s-a trezit singur, părăsit 
de tofi : de Ana nu mai știa 
nimic, doar cîte ceva din 
auzite ; la fel șl despre cei 
doisprezece frafi al săi, din 
care zece trăiesc și astăzi. 
Poate că, în afara acestui 
sentiment de vinovăție, llie 
Dobrotă s-a simțit și stin
gherit de situația în care se 
află : să nu-|i vezi timp de 
27 de ani propria fiică... De 
aceea a preferat să spună 
că Ana îi este „fiică adop
tivă'.

— N-afl încercat Intr-un 
fel să aflafi mal multe date 
despre tatăl dumneavoas
tră ? am înfrebaf-o pe Ana.

— Cum î Unde să fl a- 
flaf î Credeam înfr-adevăr

că a dispărut. Douăzeci și 
șapte de ani nu sînt o zi.

Ne arată o fotografie din 
albumul ei de familie : o 
fetifă blondă, veselă, între 
Dobrotă — tatăl și mama — 
o femeie frumoasă.

— Nici nu l-aș recunoaș
te dacă întîmplarea ar face 
să stăm alături, pe aceeași 
bancă, în tramvai. Nici el 
pe mine, deși rudele lui 
îmi spuneau că-i semăn.

Acum cîteva zile s-a pri
mit la redacție 
din partea Anei 
Căminul nr. 1, 
tatăl.

un telefon 
: a fost la 
să-și vadă

în atenta 
Asistenței sociale

Semnalam în reportajul 
nostru faptul că rude ale 
unor pensionari aflafi în că- 
minul-spital din strada Radu 
Vodă ridică de pe carnetele 
C.E.C. ale băfrînilor pen
siile acestora, deși nu con
tribuie la întreținerea Io' 
și, în general, nu le aduc a- 
proape nimic.

La sesizarea noastră, Casa 
de Economii și Consemna- 
țiuni ne răspunde că situa
ția titularilor de librete la 
care se referă reportajul 
poate fi rezolvată numai 
prin aplicarea prevederilor 
Codului familiei cu privire 
la instituirea curafelei. Ar 
urma așadar ca persoanelor 
din căminele de bătrîni, a- 
flate în incapacitate de a-și 
exercita drepturile, să li se 
numească — la sesizarea 
instituției respective de o- 
crotire — curatori, în.con
dițiile Codului familiei, pe 
baza constatării autorizate a 
organelor medicale de spe
cialitate. Curatorii institui)! 
prin autoritatea tutelară do- 
bîndesc astfel și dreptul de 
a manipula sumele depuse 
la C.E.C. de către titulari.

Rezultă prin urmare că 
serviciile Asistentei sociale 
ar .trebui ca în asemenea 
cazuri să ia măsuri în vede
rea instituirii curafelei. Men
ționăm de altfel că și în a- 
ceastă lună pensiile depuse 
pe libretele 64-206-13866, 
64-206-15216, 64-206-16364, 
64-206-6551, 36-420-61432-
187 și 66-133-684 au putut 
fi ridicate în folos propriu 
de către rude ale titularilor. 
Prin instituirea curatele! ar 
deveni obligatorie și justi
ficarea sumelor tncasate, 
astfel încît nu va mai fl po
sibil ca oameni tineri, valizi, 
să folosească în favoarea lor 
bani ce reprezintă un drept 
pe care sfatul îl acordă bă- 
trînllor, un drept dobîndlf 
după decenii de muncă.
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pe scena Operei bucureșteneCu punerea în scenă a operei bufe „Cosi ian tutte" de Mozart, Teatrul de Operă și Balet își continuă preocuparea, manifestată încă din stagiunea trecută, de a îmbogăți și împrospăta repertoriul primei noastre scene, în primul rînd cu lucrări clasice din afara sferei bel-cantoului (promovat pînă la saturație de-a lungul multor ani). Alegerea nemuritoarei opere a lui Mozart ni se pare fericită, pe de o parte pentru înalta valoare muzicală a lucrării, pe de alta, pentru că ea n-a fost încă niciodată reprezentată integral pe scenele ro- mînești. Premiera s-a transformat într-un real succes datorită unei distribuții valoroase, alcătuite judicios, datorită unei conduceri muzicale de înaltă ținută, unei regii competente și inventive.Muzica lui Mozart, plină de grație, de culoare, de eleganță, punînd în fața cîntărețului, ca și a orchestrei, numeroase probleme delicate de interpretare, se cere a fi cîntată cu o perfectă înțelegere a stilului marelui compozitor — stil devenit familiar publicului din multe și celebre înregistrări. Această muzică reclamă voci cu mari calități, o participare orchestrală vie și permanentă, îmbinarea echilibrată a vocii cu aparatul simfonic pentru că o operă mozariiană este, de fapt, o adevărată simfonie concertantă, în care instrumentele solistice, de astă dată voci omenești, sînt perfect integrate în țesătura muzicală. Spectacolul „Cosi fan tutte” a reușit să ofere ascultătorului, în toată frumusețea ei, a- ceastă muzică. Dirijorul Mircea Popa, cu pricepere, talent și multă sensibilitate, a dat o interpretare de mare fidelitate partiturii, atît în liniile éi mari cît și în realizarea amănuntelor.Libretul lui „Cosi fan tutte" e un pretext literar agreabil, în spiritul iarsei populare ce a inspirat, de la Plaut la Goldoni, pe toți marii au

tori de comedie. Mozart găsește resurse nebănuite în acest text transparent, spre a crea duete, cvartete, sextete întotdeauna ingenioase, pline de prospețime, de sinceritate Situațiile scenice se complică și se rezolvă — dramatic și muzical — într-un ritm alert, conferind spectacolului o desfășurare spumoasă, care solicită, de la început pînă la sfîrșit, interesul publicului. Regizorul Hero Lupescu a reușit să pună în valoare sensurile farsei, descriind nuanțat situații e- tern omenești prin soluții scenice inedite, așezînd accentul pe momentele care serveau în mod deosebit desfășurarea muzicală.Un grup de artiști tineri și talen- tați au cîntat, au jucat și au trăit atmosfera mozartiană, demonstrînd resurse multiple : Magda Iancules- cu și Iolanda Mărculescu — voci admirabile și un joc de scenă mobil și spiritual ; Victoria Drăgănes- cu — cînt plin de spontaneitate ; Valentin Teodorian șl Constantin Dumitru — care redau nuanțat, toată frumusețea unei partituri extrem de pretențioase (Teodorian dovedește o dată mai mult mari însușiri pentru comedie, pentru înțelegerea stilului mozartian) ; Constantin Gabor — deosebit de expresiv într-un rol care îi pune în lumină nu numai talentul actoricesc, ci și bogatele resurse vocale.Au făcut o bună impresie decorurile și costumele Paulei Brînco- veanu ; ni s-a părut inspirat felul în care autoarea scenografiei, servind concepția regizorală de modernizare a spectacolului, a folosit e- conomic spațiul scenei prin plasarea unor practicabile la diferite nivele. Ne-a plăcut mai puțin încărcarea unor scene cu inutile detalii de recuzită.Nu ne îndoim că spectacolul „Cosi fan tutte" va cunoaște pe prima noastră scenă lirică un succes trainic, meritat din plin de întregul colectiv care l-a realizat.
Mircea SIMîONESCU

8 Teatrul de Operă șl Balet : 
OSI FAN TUTTE — 19,30.

• Teatrul de Stat de Operetă : 
ROSEMARIE - 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 19,30, (Sala Stu
dio) : O FEMEIE CU BANI — 
19,30.
ô Teatrul de Comedie : DRAGA 
MINCINOSULE (spectacol pre
zentat de Teatrul de Stat de Co
medie din Leningrad), — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza' Bu- 
landra" (sala din Bd. Sclilțu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30, (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : FII CU
MINTE, CRISTOFOR ! — 19,30.
a Teatrul „C I. Noțtara" (sala 
Magheru) . colombe — ■ 19,30, 
(sala Studio) . SCAUNELE - 20. 
© Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
© Teatrul Mic : JOCUL IELELOP 
—19.30.
a Teatrul evreiesc de stat-, 
IDEI... PENTRU O REVISTA -< 
20.
d Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caraglale" : RĂDĂCINI - 20.
® Teatrul. „Țăndărică", (sala din 
Calea Victorie!) : KATIA ȘI 
CROCODILUL — 15,30 și 17,30,
(sala din strada Académie!) : 
UMOR PE SFORI — 9, AMNA
RUL — 16.
® Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESO
RUL DE FRANCEZA — 20. (sala 
Victoria) : CU MUZICA... E DE 
GLUMIT - 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. : 
AȘA SF, JOACA PE LA NOI — 20. 
© Circul de .stat : PARADA CIR
CULUI (spectacol prezentat de 
Circul Mare din Budapesta) — 20.

A 19,00 — Jurnalul televiziunii 
O 19,15 — „Povestiri pe degete" 
— emisiune pentru copil. Șorice
lul și elefantul © Filmul Calul 
Fury — „Iarba otrăvitoare" 
« 20,00 — Săptămîna a 21.?,' . — 
Transmisia părții a doua țo a- 
certulul orchestrei simf<7?0. a 
Radioteleviziunii. Dirijor ■ 
Markevitch (Elveția) © 21,«5 
Avanpremieră o 22,00 — Program 
de romanțe, e 22,30 — Jurnalul 
televiziunii și Buletinul meteoro
logic.

I Turneul Teatrului de Comedie
j din Leningrad
I
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In continuarea turneului în Capitală, Teatrul de Comedie din Leningrad a 1 prezentat joi seara spectacolul de gală cu „Povestiri pestrițe“, b suită de momente dramatizate după' Cehov. Compoziția scenică, montarea și decorurile -sînt semnate de artistul' poporului al U.R.S.S. N. P. Akimov, scenografia și costumele de N. A. Snaider, iar muzica de L. V. Peș- kova. artistă emerită a R.S.S. Tad-

jice. Spectacolul a fost călduros a- plaudat.în sala Teatrului de Comedie se aflau Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale. Erau de față I: K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

O scenă din spectacolul „Umbra"

G LA FAYETTE — film pentru 
ecran panoramic : Patria — 9,45: 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© Festivalul filmului sovietic : 
FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI — 
cinemascop : Republica — 9.30; 
11,30; 14- 17; 19; 21.
A UNCHIUL MEU : Luceafărul
— 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Grivița — 9.45 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21.
ffi CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
București — 9,15; 12; 15,30; 18,15;
21, Feroviar — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30. Tomis — 9,15; 12; 15,15; 18; 
20,45, Modern — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30.
• PACAT DE BENZINA : Ca
pitol (completare Calitate în can
titate industrială) - 10; 12; 14; 
16.15; 18,30; 20,30, Moșilor (comple
tare Au fost salvați) — 15,30; 18:
20.30. Floreasca (completare Acolo 
unde a trăit Hemingway) — 10: 
12; .14; 16; 18,15; 20,30.
© MARILYN — cinemascop : 
Festival (completare Călătorie in 
paradisul păsărilor) — 9,45; 12;
14,15, . 16,30, ■ 18,45; 21, . Excelsior
(completare Comorile orașului 
scufundat) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 Melodia (completare
Calitate în cantitate Industrială)
— 9,30; 11,30; 15,30; 16,30; 18,45; 21. 
« CĂLĂTORIE IN JURUL PÄ- 
MÎNTULUI : victoria - 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Flacăra (com
pletare Chibrituri) — 10; 14; 16,15: 
18,30; 20,45, Rahova (completare 
Mexlco-Expres) — 16; 18,15; 20,30. 
G DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop : Central — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21, Miorița
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
A CEAPAEV : Lumina (comple
tare Plonierla nr. 5/1965) — 9,45; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,30.
A BANDA : Union (completare 
Soclul) — 16; 18,15; 20,30.
« PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
0 VESELIE LA ACAPULCO S 
Doina (completare Pionleria nr. 
5/19651 — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
0 LA HOTARUL DINTRE CELE 
DOUA OCEANE - CAMPIONUL
— ARAM HACIATURIAN : 
Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare.
© RUNDA 6 : Glulești (completa
re Vizita delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii So-
cialiste România în U.R.S.S.) —
16; 18,15 ; 20,30.
• CAPORALUL ȘI CEILALȚI :
Cultural — 15,30: 18; 20,30, Colen-

Un nou cititor. 
(La secția de 
copil a biblio
tecii regionale 

I din Tg. Mureș)
Mihai STOIAN

Cauze pierdute
(Urmare din pag. I)

vorbelor

pier-

și, desigur, vrea 
puri,

orice generozitate... Și e- 
i răzbate în fa-

pot înttlnl
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Adunare consacratăJoi la amiază a avut loc la uzinele „Republica“ din Capitală o adunare festivă consacrată zilei naționale a U.R.S.S. — cea de-a 48-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Au luat

zilei de 7 Noiembrieparte numeroși muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari din întreprindere. Florea Pătrașcu, secretarul comitetului de partid din uzină, a vorbit despre însemnătatea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. (Agerpres)
»

menești, el au Intret în impas 1 abor
darea problemelor omului șl lumii de 
pe poziții individualiste îl rătăcise în 
poteci închise, ducînd, toate, spre 
aceeași neverosimilă zonă moartă — 
spaima individului individualist în fața 
morții personale Inevitabile, în faja 
timpului, în fața istoriei (Concepția 
contrară demonstra și atunci că latu
ra individuală a vieții omenești nu 
poate fi studiată și explicată prin Izo
larea ei artificială de latura socială, 
de societate în ansamblu șl de le
gile obiective ale dezvoltării sociale. 
Mai demonstra că a explora unilate
ral tematica morfii individuale în
seamnă a merge spre un eșec ab
surd, deoarece lumea este și rămîne 
practic nemuritoare ; și lumea își 
realizează nemurirea în și prin exis
tenta oamenilor, deci, se poate 
spune, nemurirea lumii e defal
cată pe flecare om — fiecărui mu
ritor revenindu-i cumva o cotă din 
nemurirea lumii. în sfîrșif, concep
ția contrară individualismului de
monstra că timpul nu este decît una 
din formele obiective de existentă a 
materiei în necontenită dezvoltare ; 
că istoria nu-l decît o formă obiec
tivă a existenței societății — timp 
prelucrat și apt de prelucrări ome
nești mereu superioare ; că a scorni 
„sisteme filozofice’ bazate pe Inter
pretarea apriorică a timpului ș! a

Istoriei drept „terori atotparallaante', 
generatoare de neliniști fără leac, o 
fot afît de neînțelept ca șl a trans
forma în cine știe ce alt asemănător 
bau-bau pentru adulfi carbonul, sau 
oxigenul, sau cîful dintre rădăcina 
pătrată a numărului 2 șl numărul 2 
însuși, sau orice altceva. Dar concep
ția contrară individualismului — deci 
socialismul științific, materialismul 
istoric șl dialectic — era pe atunci 
ostracizată prin cele mal dure mij
loace — nu numai pedagogice, ci șl 
polifieneștl).

Astăzi, copiii noștri 
forme șl manifestări deschise, exa
cerbate ale individualismului doar în 
căr(i despre vremuri părîndu-le foarte 
depărtate. Exploatarea omului de că
tre om nu mai există în fara noastră; 
proprietatea socialistă asupra mijloa
celor de producție și-a demonstrat 
clar avantajele și superioritatea co- 
vîrșlfoare asupra proprietății indivi
duale neîngrădite ; bazele materiale 
tradifional-istorice ale individualismu
lui au fost spulberate de revoluția 
socialistă victorioasă. Nu e însă mai 
pufin adevărat că lupta împotriva in
dividualismului e un proces îndelun
gat și complex. în climatul nou, 
apucăturile individualiste — rămășițe 
ale vechilor mentalități și concepții 
de viafă — încearcă să-și prelun
gească existența agonică abordînd 
măști de circumstanfă. Iar masca, fi

șau al actelor, e 
pămîntul ultimul 

al cauzelor

listinismul ___
de cînd lumea și 
mijloc de apărare 
dute.

Cineva are copii 
să-i crească bine. Vrea să-i știe 
nobili, puternici prin trăsăturile lor 
bune și frumoasa. Vrea să-i învețe

ura a fot ee-i Josnic — Inclusiv, fi
rește, a Individualismului, a egoismu
lui. Dar cînd un copil al Iul are greu
tăți la școală, el, tatăl, începe să se 
Intereseze prin ce persoane sau cu 
ce daruri poate fi înduplecat profe
sorul. Ceea ce, în pofida oricăror 
bune Intenții verbal exprimate, e ini
țiere brutală a copilului, prin 
exemplul personal flagrant al tatălui, 
în Jalnicele căi caracteristice parve
nirii Individualiste ; căi Incompatibile 
cu climatul socialist ; căi în a căror 
perspectivă nu pot fl decît dezamă
giri șl eșecuri pentru ambii.

Alt părinte nutrește aceleași legiti
me bune intenții în privința copiilor 
săi ; le predică, nu o dată, curajul 
civic, generozitatea, dragostea de 
muncă, sentimentul îndatoririlor so
ciale. Dar la locul de muncă nu ia 
niciodată initiative, nu predă nimănui 
nimic din experiența profesională a- 
cumulată („Pe mine, cînd am fost tî- 
năr și fără experienfă, m-a dădăcit 
cineva ?") ; oricîfă dreptate ar avea, 
nu critică, nu atrage atenția colegi
lor asupra lipsurilor lor și, „din prin
cipiu’, nu-și contrazice superiorii ie
rarhici decît acasă, în ample discu
ții strict infime cu fantomele lor ; 
șters, închis în sine, ferecat la mo
dul tipic individualist în eul său, 
ca-ntr-o cetate mută, stinsă, lunecă 
din zi în zi cruțîndu-și sistematic ori
ce elan, c.’__ =__
xemplui personal îi 
milie, îi anulează predicile.

Alt părinte, la fel de bine inten
ționat în privința copiilor săi, le pre
dică, ori de cite ori are prilejul, vir
tuți elementare în climatul nostru — 
modestie, altruism etc. Are undeva 
o muncă de răspundere. Cînd

vorbește despre întreprinderea sau 
instituția unde muncește, eul său hi
pertrofie tl dictează implacabil expre
sii gen : „la mine", „fabrica mea", 
„magazinul meu". Dacii la el un co
lectiv a Inventat ceva, el comunică : 
„Am și eu o invenție*. Restul, de la 
sine înfeles : „planul meu", „depă
șirea mea" etc.

Alt părinte, tot bine intenționat, 
fot bun predicator, vrea din toată 
Inima să înlesnească copiilor săi re
lații cît mai deschise cu lumea, cît 
mai cordiale. Dar la muncă, ros de 
ambifia să-și vadă cu orice chip eul 
reliefat, primește cu nu știu ce mes
chină pornire răzbunătoare pe ori- 
clne-i apare la ghișeul unde lucrează; 
amînă, tergiversează („vino mîine I’) 
din plăcerea de a-și confirma că 
este cineva. Și, cu timpul, exemplul 
personal pătrunde în familie ca o 
otravă.

Alt părinte, și el pesemne bine in
tenționat, nu fine acasă nici un fel 
de predici. Predicile și le ține la 
muncă ; uneori și predici împotriva 
individualismului. Acasă, în schimb, 
e el însuși: taciturn, își digeră ceasu
rile sale de odihnă. Copiii ? îi va e- 
duca societatea, școala, viata... în 
viafa lui personală, după 8 ore de 
lucru aparent conștiincios și predici 
aparent fără cusur, nu mai pătrunde 
nimic stingherilor ; nu mai pătrunde 
nimeni ; nici măcar copiii săi ; sau 
nici măcar părinții săi, cărora le tri
mite cel mult cînd și cînd niște bani 
— în parte de ochii lumii, în parte 
pentru a-și cruța astfel obligația de 
a-i vizita, de a risca să i se ceară 
vreun sprijin moral, împovărător peste 
măsură liniștii lui.

N-am Intenfionat să alcătuiesc aici

un tabel cît de cît complet, ci doar 
să precizez cît mai clar despre ce 
șl despre cine anume vorbim : des
pre purtătorii unor rămășife ale tre
cutului — apucături individualiste, 
mascate în relafiile zise „de servi
ciu", evifînd abil contradicția șocantă 
cu modul de viață și climatul socia
list.

Subliniez : în familie, asemenea 
apucături străbat prin orice mască. în 
casele cu părinți din categoria amin
tită, vine totdeauna o zi cînd copi
lul simte, înțelege despre părinfil lui 
fotul; înfelege că, în climatul spiritual 
propriu societății noastre, familia lui 
poate fi asemuită unei triste insule 
unde e păstrat izul altui climat — 
străin, ostil, inacceptabil. Și mi se 
pare evident că atunci cînd, în ca
zuri oricît de rare, un fînăr oscilează 
între oroarea de individualism și is
pita individualismului, printre cauzele 
de cercetai în primul moment intră 
neapărat și ansamblu! comportării ce
lor care-l cresc și-l educă — prin tot 
ce-i spun, prin felul cum îl inspiră 
în alegerea modelelor preferate în 
viată și, mai ales, prin exemplul lor 
personal de zi cu zi.

...Noul climat spiritual este operă 
colectivă a întregului nostru popor. 
Climat consfruit, sub îndrumarea 
partidului, prin conlucrarea conștien
tă a generațiilor oricît de tinere și 
oricît de vîrsfnice — ale socialismu
lui de astăzi, ale comunismului de 
mîine ; conlucrare neîntreruptă, în
temeiată înainte de orice pe exemplul 
personal consecvent al tuturor — 
pretins cu egală exigență reciprocă, 
deplin îndreptățită, îa nivelul fami
liei, al școlii, al străzii, al întreprin
derilor și Instituțiilor.

tina — 15,30; 17,45; 20.
0 SPĂRGĂTORUL — cinema
scop : înfrățirea între popoare — 
10; 15,15; . 18; 20,15.
0 JUDEX : Dacia - 9—15 în con
tinuare ; 17; 19: 21.
A CAMERA IN FORMA DE „L“ i 
Buzești — 8.45; 11.15; 13,30; 16;
18,30; 21.
A ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Cosmos — 16; 
18; 20, Bucegl - 9,30; 11,45: 16,15; 
18 30; 20.45 Pacea — 16; 18; 20 
(la toate completare Prima zi). 
A A TRECUT O FEMEIE — 
cinemascop : Unirea (completare 
Elevul de serviciu) — 16; 18,15; 
20,30.
e CARAMBOL : vitan (completa 
re Căciula fermecată) — 15; 17 
19; 20,45.
© domnul — cinemascop : 
Munca (completare Construim) — 
10,30; 14: 16,15; 18,30; 20,45.
© SAMBA : Popular — 10,30; 18; 
18,30; 21, Progresul — 14,30; 16.45; 
19; 21,15 (la ambele completare 
A cui e vina 7).
A PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop : Arta (completare 
Gestapovistul Schmidt) — 10;
12,30; 15; 17.30; 20. Lira (completa
re Muzeul Zambaccian) — 15,30; 
18; 20,30.
A PINÄ LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop : Crîngași 
(completare In numele celor vii) 
— 16, 18; 20.
A LA ORA 5 DUPA-AMIAZA : 
Viitorul - 15,30; 18; 20,30.
A CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE : Volga (completare Știați 
că...) - 10; 12,30; 15.30; 18; 20,30; 
0 CARTIERUL VESELIEI : Fla
mura — 10; 12,30; 15,30. 18; 20,30. 
® CORBII : Drumul Sării — 16:
18; 20.
O LALEAUA NEAGRA — cine
mascop • Ferentari (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în R P Bulgaria) 
- 10; 15,30: 18- 20,30.
© HOȚUL DE PIERSICI : Cotro- 
ceni (completare Fata de pe So
meș) — 15; 17: 19: 21

Timpul probabil pentru urmă
toarele trei zile : 6, 7 și 8 noiem
brie. în țară : Vreme schimbă
toare. Cerul va fi temporar noros. 
Innorări mai accèntuate se vor 
semnala în vestul și nordul tării, 
unde vor cădea ploi locale. In 
celelalte regiuni ploile vor fi 
izolate. Vînt potrivit predomi- 
nînd din sectorul vestic. Tem
peratura aerului în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade iar 
maximele între 8 și 18 ' gradé. 
Ceață slabă locală. în București : 
Vreme schimbătoare cu ceru! 
temporar noros. Vor cădea ploi 
slabe la sfîrșitul intervalului. 
Vint potrivit predomlnînd din 
sectorul vestic. Temperatura ae
rului în scădere ușoară. Ceată 
slabă dimineața.
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(Urmare din pag. I)’..rhitectul Nicolae Beuran, directorul Direcției de sistematizare, arhitectură și proiectări construcții a regiunii Cluj, prezentînd dezvoltarea acestui nou și pitoresc colț al orașului, a arătat că în cartierul Gheorgheni se vor construi 5 194 apartamente, dintre care 1200 vor fi predate la cheie pînă la sfîrșitul acestui an. „Propun să intrăm în cîteva apartamente, să vedem cum arată“, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu. Oaspeții au străbătut noile alei, îndreptîndu-se spre un bloc turn cu 10 nivele, care-și așteaptă locatarii. Pereții sînt proaspăt zugrăviți, ușile și ferestrele au primit ultimul lac, parchetul este abia rașchetat.

Reamintind indicațiile conducerii de partid, ca în proiectarea și amplasarea noilor construcții să se țină seama de spêcificul local, ur- mărindu-se o justă armonizare a liniei moderne cti tradiția, secretarul general al C.C. al P.C.R. a accentuat necesitatea de a se asigura o mai mare diversitate arhitectonică, încît fiecare oraș și fiecare cartier să-și dobîndească personalitatea sa.In vizita făcută în cîteva apartamente a fost remarcat gradul sporit' de confort, buna împărțire a spațiului locuibil, amenajarea judicioasă a dependințelor. „Exigența viitorilor locatari trebuie să stea permanent în fața constructorilor ; nimic nu trebuie neglijat,

fie că e vorba de calitatea materialelor folosite, fie că e vorba de finisarea oît mai îngrijită a apartamentelor“, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, în încheierea vizitei pe șantier.în cursul după-amiezii, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil și Manea Mănescu, însoțiți de conducătorii organelor locale de partid și de stat, au fost oaspeții Universității Babeș-Bolyai. Vizita conducătorilor de partid și de stat, care a prilejuit o entuziastă manifestare de dragoste și profund atașament a studenților și cadrelor didactice față de Partidul Comunist Român, de Comitetul său Central, va fi relatată în reportajul nostru de mii ne.
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în continuarea vizitei în țara noastră, membrii delegației Parlamentului englez în frunte cu Ian Mikardo, membru al Comitetului Național Executiv al Partidului Laburist, au fost joi dimineața oaspeții Uzinei de anvelope „Danubiana" din București. La amiază, oaspeții au făcut o vizită la Sfatul popular al Capitalei, unde au avut o convorbire cu vicepreședintele comitetului executiv, Vasile Lixandru, și cu membri ai acestui comitet. La dejunul oferit în cinstea oaspeților de comitetul executiv al sfatului popular au participat Gheorghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ion Pas, președintele Grupului român al Uniunii interparlamentare, deputați în M.A.N., precum și ambasadorul Marii Britanii la București, Leslie Charles Glass.După-amiază, ‘ delegația Parlamentului englez a fost ] Pompiliu Macovei, președintele__mitetului de Stat pentru Cultură și Artă. La întrevedere au asistat membri ai Biroului Executiv al cestui comitet. a-
GRAVURI DONATE 

MUZEULUI DE ARTĂ 
DE CĂTRE AMBASADORUL 

ITALIEIJoi la amiază, ambasadorul Italiei la București, Niccolo Moscato, a donat din partea guvernului italian o serie de lucrări din colecția de gravuri din secolele XVI și XVII care au fost prezentate în cadrul unor expoziții italiene în țara noastră. Au fost de față Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe, oameni de artă și cultură. M. H. Maxy, directorul Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România, a mulțumit pentru darul oferit. Colecția va fi expusă în curînd
I
I

Deschiderea Conferinței 
naționale de oncologie

Joi dimineața au început în Capitală lucrările Conferinței naționale de oncologie, organizată de Societatea de oncologie din Uniunea Societăților de științe medicale. Participă academicieni, profesori, medici oncologi și de alte specialități din întreaga țară, personalități medicale venite de peste hotare. După cuvîntul de deschidere rostit de prof. dr. O. Cos- tăchel, președintele conferinței, au adus saluturi lucrărilor acad. St.

G. Nicolâu, președinte de onoare al conferinței, I. Moraru, secretar general în Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, aCăd. Șt. Milcu, președintele U.S.S.M., precum și reprezentanți ai delegațiilor străine. Tematica conferinței este dedicată în întregime chimioterapie! cancerului Ea constituie o confruntare a diferitelor metode aplicate în țara noastră, cît și în străinătate.

FOTBAL

0 nouă victorie a

Plenara 
Consiliului

Plenara Consiliului Muzicii, organizată în colaborare.cu Uniunea Compozitorilor, a dezbătut timp de două zile aspecte ale vieții muzicale din țara noastră în lumina sarcinilor importante ce revin instituțiilor de concert și spectacole de a răspunde exigențelor culturale mereu crescînde ale maselor. In "entrul discuțiilor pe marginea redatelor Consiliului Muzicii, Di-

Muzicii
recției muzicale a Comitetului de radio și televiziune, Casei de discuri „Electrecord“. Casei centrale a creației populare au stat problemele legate de promovarea și difuzarea creației românești. O altă problemă care a format obiectul dezbaterilor a constituit-o dezvoltarea gustului pentru muzică al maselor, atragerea unui public cît mai larg la viața muzicală.

Un exemplu 
demn de urmat

(Urmare din pag. I)

Evident, s-a acționat pe dife
rite căi și mijloace pentru creș
terea indicilor de utilizare și re
ducerea consumului specific de 
cocs. In ce direcții v-ați îndrep
tat cu precădere atenția ?— S-a confirmat din propria experiență că important este să stabi

lești cu claritate direcțiile hotărîtoare 
spre care să tie canalizată activitatea 
colectivului, să pui în acțiune întrea
ga lui capacitate și inițiativă creatoa
re, să cunoști în orice moment posl- 
bilităt’le și să găsești mijloacele prin 
care să In folosești eficient la timpul 
oportun. Din multitudinea de direcții principale în care am acționat, se desprind cîteva pe care am pus accent cu precădere. Am să mă refer pe rînd la fiecare dintre ele.Importante rezerve de folosire mai bună a capacității de producție a furnalului au fost valorificate prin utilizarea în proporție mai mare 
de minereu aglomerat autofondant. Incepînd din trimestrul II, fiind bine aprovizionați cu această materie primă, am putut să formăm încărcătura furnalului aproape ex

clusiv cu minereu aglomerat autofondant, care are un procent ridicat de fier. Este un lucru de mare importanță pentru noi, dacă ne gîn- dim că prin aceasta se elimină în mare parte sterilul care se „plimba" fără rost înainte prin spațiul util al furnalului, consumînd cocs și împiedicînd creșterea producției și a productivității muncii.Pentru a smulge furnalului cît mai multă fontă ne-am îndreptat atenția și spre creșterea intensității 
de ardere. Pe baza unor calcule riguros științifice, noi am stabilit intensitatea optimă de ardere, în raport cu caracteristicile constructive ale agregatului. Am ajuns astfel ca în spațiul de lüeru să menținem o presiune corespunzătoare a gazelor, iar la gîtul furnalului să lucrăm cu o presiune ridicată. A- cesta este un element important al tehnologiei moderne de elaborare a fontei, pe care-1 socotim un bun cîștigat.Pe lîngă aceste două condiții hotărîtoare, în balanță realizărilor noastre a cîntărit mult și aplicarea altor măsuri și procedee moderne de lucru. Este vorba de 
ridicarea temperaturii aerului suflat la 
950—1 000 grade și creșterea propor
ției de combustibil gazos (gaz metan) în raport cu debitul de aer. Aceste două rezerve importante de creștere a randamentului și de reducere a consumului de cocs sînt mai bine valorificate în prezent și continuă să fie în atenția noastră. O mare eficiență a avut și menținerea constantă a regimului zgurilor. Este un element de bază în conducerea furnalelor moderne

FOIN

population
Peru sub starea excepțională

„Pobre

• Aparatul represiv are grijă ca „societa
tea bună” să nu île descurajată • Latifun
dii cît Belgia • Filantropia nu mai ajută
• Semnele vremurilor ; radicalizarea popu

lației mijlocii

Sub titlul „Peru — o 
țară a contrastelor", 
săptămînalul vest-ger- 
man „DIE ANDERE 
ZEITUNG“ publică în
semnările coresponden
tului său, Herman Lü
cke, care a făcut o că
lătorie în această țară :

în sălile muzeului. (Agerpres)
I

romani

CEI ȘASE 
SI MALADIA

CELOR ȘAPTE“

SIBIU (prin telefon, de la trimisul nostru Constantin Ani). — Intîlnirea amicală dintre reprezentativele de juniori ale României și U.R.S.S., desfășurată joi la Sibiu, a revenit tinerilor fotbaliști români cu scorul de 3—0 (1—0). Autorii golurilor : Lupulescu, Manea, Dumitrache.Prin noua ei victorie, echipa noastră confirmă posibilitățile demonstrate în recentele partide internaționale susținute peste hotare cu selecționatele similare ale Poloniei (1—0), R. D. Germane (1—0) și Cehoslovaciei (0—0). A- ceste rezultate dau amatorilor de fotbal speranța unei comportări meritorii a juniorilor noștri la turneul U.E.F.À. din primăvara anului viitor (în Iugoslavia).Iată cîteva păreri exprimate de tov. Gh. Urich, președintele comisiei centrale de juniori a F.R.F. „Actuala echipă de juniori a țării noastre are într-adevăr o comportare mulțumitoare, dar și posibilități reale de a evolua mai bine. Deși au vîrsta junioratului (5 dintTe ei sînt chiar foarte tineri: născuți în 1948), majoritatea lor activează în campionatul primei. categorii, unde pot fi rodați în condițiile unor jocuri , mai dificile. Compartimentul defensiv al actualei selecționa
te se prezintă destul de bine, (în meciurile susținute în această toamnă neprimind nici un gdl).

pe care, în urma unor amănunțite studii, am reușit să-1 punem la punct. Dar în același timp, o dovadă în plus a priceperii și înaltei specializări la care au ajuns fur- naliștii noștri. Prin menținerea constantă a compoziției chimice a zgurilor și corectarea lor operativă, am eliminat încă o necunoscută din tehnologia elaborării fontei. Putem afirma că am ajuns să lucrăm, într-adevăr, la un nivel tehnic corespunzător cerințelor actuale.Este de remarcat și modul în care au funcționat agregatele în acest an. Nu vreau să folosesc superlative, dar realitatea este că 
furnalul a functional continuu, uni
form și intensiv, fără deranjamente, 
fără mers încetinit șl opriri accidentale. Volumul de timp pierdut prin opriri a scăzut continuu, reprezen- tînd acum numai 1,23 la sută din timpul calendaristic. Ceea ce în practica siderurgiei și la un agregat de asemenea proporții reprezintă o cifră minimă. Este meritul echipelor de întreținere care în perioada opririlor planificate au executat revizii și reparații de calitate, iar în timpul funcționării urmăresc cu răspundere și competență mersul fiecărui agregat și mecanism.

Pornind de la această expe
riență valoroasă, ce posibilități 
credeți că. mai există pentru 
sporirea producției de metal pe 
seama folosirii intensive a agre
gatelor ?— Colectivul nostru bate la poarta primului an al cincinalului
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Jocul liniei de înaintare însă îmbunătățiri s Golurile înscrise în meciurile de pînă acum n-au constituit concretizarea unor ; , altă parte, unele combinații ofensive au fost ratate halizare. Consider turneului U.E.F.A.aspecte trebuiepe serios pe antrenorii noastre și, bineînțeles, pe cluburilor în care activează jucătorii respectivi“.
în faza de fi- că îrîs vederea — 1966 acestesă-i cei ai

București și 
învins boxerii

HANDBAL. în drum spre R.F. Ger
mană, unde va participa la campionatul 
mondial, echipa feminină de handbal 
a României a susținut aseară la Viens 
un meci dé antrenament cu echipa Da- 
nubia, campioana Austriei. Intîlnirea 
s-a terminat cu scorul de 14—2 (8—0) 
în favoarea sportivelor române.

BOX. In sala de sport din orașul ita
lian Rimini s-a disputat meciul de box 
dintre echipele Dinamo 
„Emilia Romagnola“. Au
români cu scorul de 12—6.

ȘAH.- Campionatul republican femi
nin de șah s-a încheiat ieri la Băile 
Herculane, dar deținătoarea titlului pe 
anul 1965 nu va fi cunoscută decît 
după disputarea meciului de baraj din
tre Alexandra Nicolau și Elisabeta Po- 
lihroniade, care s-au clasat pe primul 
loc, la egalitate, cu cite 10 puncte fie
care. Meciul de baraj va cuprinde 4 
partide și va avea loc In luna decem
brie la București.

cu dorința și hotărîrea fermă de 
a ridica în continuare indicii de utilizare pe baza perfecționării tehnologiei de elaborare a fontei. Ne așteaptă sarcini importante și, de aceea, stabilim de pe acum măsuri concrete care să asigure îndeplinirea lor exemplară. Vom acționa în continuare pe linia ridicării presiunii la gîtul furnalului și a temperaturii aerului suflat. O rezervă importantă o constituie și îmbunătățirea calității aglomeratului. Neîndoielnic, colectivul fabricii de aglomerare nr. 2 are condiții pentru a ne trimite aglomerat cU indici de bazicitate, conținut de fier, rezistență și granulație corespunzătoare și constante. Ne-am propus să luăm în studiu perfecționarea dozării și încărcării Șarjelor, a regimului termic. Avem în vedere și anumite măsuri menite să asigure menținerea în perfectă stare de funcționare a agregatelor și aprovizionarea cu piesele de schimb necesare.De bunădoar cîteva din căile prin care ne propunem să ridicăm în continuare indicele de utilizare a furnalului. Firește, cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1966 cu întregul nostru colectiv, vor fi scoase la iveală noi rezerve, noi posibilități de folosire mai bună a capacității de producție a agregatelor. Cu toții considerăm rezultatele obținute pînă acum drept un start spre succese și mai importante pé care sîntem hotărîți să le obținem in primul an al cincinalului.

„Din Arica, stație de la frontiera chiliană, trenul expres are nevoie de o zi și jumătate pentru a ajunge la Lima. A- ceasta se datorește mai puțin distanței, care însumează 1 350 km, cît numeroaselor controale ale documentelor și bagajelor. în acest fel, Peru — aflat de mult timp sub dominația unei dictaturi militare care menține în permanență starea excepțională — crede că se poate apăra și asigura împotriva pătrunderii în țară a u- nor «elemente indezirabile». în această țară există circa 40 de familii dintre care unele stăpî- nesc suprafețe de pă- mînt a căror întindere depășește cea a Belgiei. Există și latifundiari care trebuie să se mulțumească cu ceva mai puțin, în schimb însă și-au împărțit posturile de comandă în sistemul bancar, în comerț șl industrie. Se înțelege că tot ei dețin un rol conducător și în armată.Tensiunea și tulbura- ■ rea atmosferei politice din țară nu sînt determinate, în mod special, de indieni. «Pobre popu- lacion» ? (oameni sărmani), spune un student, aruneînd o privire prin fereastra vagonului asupra populației rurale a- flate la muncă pe cîmp și asupra locuințelor lor mai mult decît sărmane.In Peru, salariul minim stabilit de lege ar trebui să fie de 34 soles pe zi. Dar este probabil că nici un indian la oraș, și cu atît mai mult la țară, nu cîștigă acești bani. Mi s-a spus că e- xistă muncitori nevoiți să trăiască cu o treime din această sumă. Dacă însă unui muncitor agricol i se atribuie o palmă de pămînt pe care s-o lucreze duminica împreună cu familia sa, el nu mai primește nici o recompensă în bani pentru munca sa grea din cursul săptămînii.In cele circa 5 000 de sate peruviene trăiesc peste 10 milioane de indieni și metiși, populația totală a țării fiind de circa 12 milioane. A- colo, ei își cultivă peticele de pămînt și trăiesc de pe urma animalelor — vaci, oi, porci, la care, la altitudini mai mari, se adaugă lame. Peste 60 000 de indieni muncesc în mine, situate la mari altitudini, iar numărul indienilor care trăiesc în pădurea vir-

gină, ducînd un trai ca în epoca de piatră, nici nu este cunoscut. Pentru a birui permanenta ioa- me, ei s-au obișnuit să mestece frunze de coca. Din această plantă tropicală se obține cocaina. Consumul de coca amețește oamenii și face ca ei să devină apatici.O mai puternică rezistență împotriva rîndu- ielilor existente izvorăște din rîndurile intelectualilor de la orașe, grupați, înainte de toate, în universități. «30 la sută din luptători vin din u- niversități» — a declarat recent un ministru Peruvian. El a mai adăugat : «Vom lupta împotriva rebeliunii nu cu arme, ci cu lopata, tractorul, școala și dreptatea». Cuvintele sună frumos. Ele arată, cel puțin, că acest om cu răspundere de stat știe prea bine care sînt pricinile situației. Din păcate, remedierea ei se lasă prea mult așteptată. Pătura dominantă es ie de părere că indignarea mereu crescîndă ar putea fi atenuată prin «filantropie». Dar această indignare se extinde cuprin- zînd și păturile de mijloc, care, și ele, condamnă actuala structură socială și vorbesc tot mai des despre o inevitabilă revoluție socială.Turiștii ascultă în treacăt toate acestea și apoi pleacă. Numai puțini văd semnele vremurilor care, după cît se pare, se cristalizează în Peru în această jumătate a secolului XX». .

„DOCTOR
' Artiștii Teatrului sa- 

tiric-muzical „C. Tăna
se“ din București și-au 
luat rămas bun de la pu
blicul berlinez. In sala 
„Celor 3 000“, cum este 
numit aci Friedrich- 
stadt-Palast, au avut loc, 
după cum anunță presa 
și radioul din R. D. Ger
mană, 24 de spectacole 
cu „Revista dragostei", 
la care au participat pes
te 60 000 de spectatori — o cifră concludentă pen
tru marele succes înre
gistrat la Berlin de tea
trul românesc de revistă.

Presa din capitala 
R. D. Germane a dedi
cat numeroase articole 
elogioase ansamblului 
român.

„Junge Welt“ aprecia
ză că spectacolul oferit 
de teatrul de revistă ro
mânesc merită „cel mai 
înalt calificativ". Revista 
românească — se arată 
în articol — aduce pe 
scenă „tablouri pline de 
fantezie, un ritm viu și

seamă, acestea sînt

§

Pe marginea recente
lor întruniri ale Consi
liului ministerial al Pie
ței comune la Bruxelles 
și Consiliului Asociației 
europene a liberului 
schimb la Copenhaga, 
ziarul „LE MONDE“ 
scrie într-un editorial :„La ora cînd Europa «celor șase», chircită asupra ei însăși, așteaptă iarna fără speranța unui apropiat dezgheț, cealaltă Europă, a «celor șapte» se va dovedi oare mai viguroasă ?De fapt, cei șapte suferă de boala celor șase. Nu pentru că ar fi contagioasă. Mai puțin ambițioasă, A.E.L.S. nu riscă «crize de structură» de felul celor ce afectează C.E.E. Dar șapte, speranța apropieri serioase de concurentii lor peni le apare a fi lă atita timp cit aceștia din urmă nu și-au rezolvat problemele lor interne. Dificultățile Pieței comune explică In mare parte tranzacțiileși tirguielile ce au avut loc la Copenhaga, inmomentul redactării textului final al conferinței. Abandonînd «construirea Intre cele două— (C.E.E. și— apreciată ca rajoasă și prea tă, față de cea de «stabilire a unui dialog», cei șapte au îndepărtat însăși ideea, susținută îndeosebi de Danemarca și aspru criticată de Portugalia și Elveția, de a se «formula o invitație Comunității Economice Europene». Ei au preferat să se mulțumească in momentul de față să adreseze țărilor Pieței comune un memoriu politicos, exprimind in mod platonic voința și dorința lor de a colabo-

celor unei fată euro- fragi-

expresia unei punți grupări»A.E.L.S.) prea cu- angajan-

ra cu Bruxelles-ul «la toate nivelele» și, îndeosebi, la capitolul' «runda Kennedy».In afară de raporturile cu Piața comună, pe primul plan chestiunea vamale pe care Marea Britanie o impune asupra importurilor. Și de această dată s-a exercitat o puternică presiune pentru ca suprataxa să fie în întregime suprimată.Dar reprezentanții Marii Britanii nu lăsat convinși : ei susținut că abolirea acestei suprataxe , ar risca să prelungească convalescenta economiei britanice și chiar să declanșeze un nou atac ÎmpotrivaPotrivit fectuate Times", această suprataxă va reduce cu 150 pînă la. 200 milioane de. lire sterline importurile britanice în 1965. Acest rezultat nu-i de neglijat dacă ne gîndim că, după această frină, balanța de plăți ■ britanice ar fi încă în deficit cu ”300,—350 milioane de lire sterline In a- cest an.Cu tot acest „accident" datorat dificultăților uneia dintre ele, țările A.E.L.S. și-au văzut schimburile crescînd în- tr-o bună cadență. Dar nu mai puțin implacabilă continuă a fi însă tendința de scădere a nivelului de dezvoltare al exportului celor șapte către cei șase, Început In 1964. Succesul „negocierilor Kennedy" ar fi putut să reducă serios efectele acestei diviziuni comerciale a Europei. Dar, azi la Geneva, ca Și ieri la Copenhaga, se știe că șansele privire la vor afirma pulsul Europei șase va bate normal

HUMORIS
înviorînd auditoriul cu 
un umor atît de bine țin
tit, încît artiștii români 
au fost sărbătoriți furtu
nos. Cei 86 de colabora
tori au fost imiți de către 
regizorul-director Dines- 
cu într-un fascinant joc 
de ansamblu, care a atins 
un înalt nivel artistic". 
Menționînd perfecțiunea 
baletului, ziarul adaugă : „Aci se simte contribuția 
unor coregrafi .de înalt 
rang". Publicația scrie, de 
asemenea, că „Mircea 
Crișan cucerește prin- 
tr-un umor cu fină sem
nificație". „Berliner Zei
tung“ a intitulat Un ar
ticol — portret consa
crat lui Mircea Crișan 
— „Doctor Humoris 
Causa“.

Revista „Wochenpost“ 
notează : „Teatrul bucu- 
reștean de revistă „C. 
Tănase“ a entuziasmat 
publicul berlinez la Frie- 
drichstadt-Palast, tot așa 
cum a entuziasmat pe

s-a situaf suprataxei

s-au au
lirei sterline, studiilor e- de „Financial

tendință ce a a se manifesta

Intilnirli cu tarife nu se declt dacă celor ‘ U

CAUSA"
spectatorii de la Teatrul 
„Olympia" din Paris".

Săptămînalul cultural 
„Sonntag" menționează 
aplauzele entuziaste pe 
care le-a acordat publi
cul berlinez artiștilor ro
mâni, care au trebuit să 
revină mereu la rampă. 
„Teatrul românesc se 
prezintă admirabil, atît 
la nivelul fiecărui număr 
în parte, cît și în ansam
blu. Cine dansează aici,- 
știe să danseze. Cine ciu
tă aici, se poate lăsa as
cultat și de spectatori 
pretențioși și cine apare 
aci ca solist instrumen
tist sé dovedește virtuos 
prin excelență".

Spectacolele 
täte la Berlin de 
vul Teatrului
muzical „C. Tănase" au 
marcat, după cum subli
niază presa din țara gaz
dă, un punct înalt în 
programul „Zilelor fes
tive ale Berlinului".

Ștefan DEJU

prezen- 
colecti- 
satiric-

Ce n-a prevăzut

Jules Verne

Unul din vehiculele anului
2 000 - aerotrenul -
a devenit de pe acumlucru, veți citind aceste

o realitateHotărît spune dv. rînduri, Jules Verne a fost învins de rivalii săi de azi, nu mai puțin cutezători și plini de fantezie creatoare, dar mai ales foarte practici. In senzaționalele sale povestiri științifico-fan- tastice care ne-au captivat anii tinereții, el nu prevăzuse trenul fără roți. Și ce extraordinară invenție a însemnat timp de atîtea secole roata pentru om ! în curînd roata va pu-

tea să dispară însă, căci se deschide era aero- glisorilor. Aceștia au început să fie folosiți în diferite țări..La Paris s-a anunțat zilele acestea că. de la 1 ianuarie 1966, pe o șină de beton armat construită între două viaducte în apropiere de Paris, lîngă Rambouillet, un bolid alb și roșu, lung de zece metri, lat doar de doi și în greutate de două tone și .jumătate, cu profil de avion concéput 
de un Jules Verne con-

temporan, inginerul Jean Bertin, va începe primele curse de probă. Deocamdată cu șase călători, plus diferite aparate de măsurat pe o distanță de mai mulți kilometri. Probele vor dura între șase luni și un an. Acest nou tip de vehicul denumit aerotren, va revoluționa transporturile feroviare. Ciudatul aerotren a fost numit astfel pentru că a împrumutat de la avion modul său de propulsie; elicea, iar de la căile ferate — șina. El nu va circula pe roți, ci „va zbura“ pe o platformă îngustă de beton susținută de o șină unică în formă de T inversat. Viteza sa va fi, la început de 200 km, iar pe parcurs va atinge 300—400 km pe oră. Pentru acest motiv pasagerii nu vor avea dreptul să deschidă ferestrele. Aerotrenul propulsat de un motor de 250 C.P. va putea trece peste șosele, Căi ferate, case și va ..ataca“ chiar pante de 5—10 grade, spre deosebire de trenul de azi ce se mulțumește

numai Cînd va caselor, oamenii nu vor simți nici un suflu de aer, nu vor auzi nici un zgomot. Deci adio nu numai roții, dar și tunetelor, curbelor și altor obstacole feroviare. Călătorii foarte grăbiți — căci aerotrenul a fost construit pentru aceștia și nu pentru mărfuri — vor putea cumpăra primele bilete în 1968 cu același preț ca și la „Mistralul“ ■ de azi (numele trenului expres care leagă Parisul cu sudul Franței).In acel an va fi realizată într-adevăr și prima linie de acest gen între Lyon și Grenoble pentru jocurile olimpice de iarnă : adică 87 km străbătuți în 25 minute. Aerotrenul viitorului va putea transporta între 80—120 persoane. El va înlocui avionul doar pe distanțe scurte și mijlocii nerentabile pentru traficul aerian. Aerotrenul va fi. desigur, vehiculul urban al orașelor moderne de miine.

cu 1,5 grade, 
trece deasupra

Al. GHEORGHIU



în cuvîntarea radiotelevizată de aseară

Generalul de Gaulle 

și-a anunțat candidatura 

în alegerile prezidențiale

PARIS 4. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite :
Generalul de Gaulle a anunțat joi seara, în cadrul unui discurs radiotele
vizat, că va candida în alegerile prezidențiale de la 5 decembrie.

Vizita tovarășului Gheorghe Apostol 

in R. P. D. Coreeană
PHENIAN 4. — Trimisul special I. Cîrje transmite : Joi seara, ambasadorul României la Phenian, Manole Bodnaraș, a oferit o recepție cu prilejul vizitei în R.P.D. Coreeană a tovarășului Gheorghe Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Au participat tovarășii Kim Ir, prim-vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, Kim Cean Man și Li Den Ok, vicepreședinți ai Cabinetului de Miniștri, Pak Sen Cer, ministrul afacerilor externe, Han

San Du, ministrul finanțelor, miniștri, conducători ai unor organizații obștești, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Phenian, ziariști. Au fost prezenți, de asemenea, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, membri ai ambasadei și ai Agenției economice române la Phenian.Tovarășii Gheorghe Apostol și Kim Ir au rostit toasturi. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă.Declarînd că este gata să-și continue sarcina „apreciind în cunoștință de cauză ce efort va necesita aceasta“, președintele de Gaulle a cerut alegătorilor francezi să confirme prin voturile lor actualul regim pe care l-a calificat drept stabil și eficace. El a vorbit despre situația Franței în lume, apreciind însemnătatea momentului cînd poporul francez este chemat să-și aleagă un nou președinte. „Se află în joc — a spus de Gaulle, printre altele — situația și acțiunea Franței într-o lume deasupra căreia planează primejdii ce nu pot fi măsurate, independenta re- cîștigată fără a renega prieteniile noastre, colaborarea cu popoarele țărilor în care colonizarea noastră devenise anacronică și adesea sîn- geroasă, uniunea Europei occidentale pe care o dorim astfel încît ea să se organizeze în condiții echitabile și rezonabile, Franța să rămînă ea însăși în cadrul acestei uniuni și, cît mai curînd posibil, întregul nostru continent să se poată pune de acord pentru à merge în comun spre pace și progres...“ Vorbitorul a arătat că, o dată cu alegerea președintelui republicii,

poporul francez va stabili calea pe care o va urma Franța.în urma anunțării candidaturii președintelui de Gaulle, în competiția electorală franceză se vor înfrunta șase candidați. Este puțin probabil ca pînă la 16 noiembrie — termenul limită pentru depunerea candidaturilor — să se mai prezinte vreun alt candidat.După părerea observatorilor politici, principalul oponent al generalului de Gaulle în alegerile de la 5 decembrie va fi François Mitterrand, candidatul forțelor de stînga. După cum se știe, în alegerile prezidențiale mai candidează Jean Lecanuet, din partea partidelor de centru, P. Marcilhacy, Paul Antier și Tixier Vignancourt, reprezentanți ai dreptei.

Dezbaterile de la O.N.U.NEW YORK 4 (Agerpres). — Comitetul pentru teritoriile sub tutelă și neautonome a adoptat un proiect de rezoluție pe marginea situației din Aden. în acest document se cere ridicarea stării de a- sediu decretată în Aden, eliberarea deținuților politici și permisiunea de a se înapoia în țară pentru persoanele exilate. De asemenea, proiectul de rezoluție cere retragerea bazei militare engleze din acest teritoriu.Proiectul de rezoluție a fost a-

doptat cu 83 de voturi pentru, 11 împotrivă și 8 abțineri.Comitetul a trecut la examinarea situației din Basutoland, Be- chuanaland și Swaziland. Din intervențiile de pînă acum s-a desprins punctul de vedere că acestor teritorii trebuie să 11 se acorde neîntîrziat independența, iar O.N.U. trebuie să-și concentreze eforturile pentru a le ajuta să depășească starea de înapoiere în care au fost ținute pînă acum.

SEUL

Opoziția 
a dat in judecată 
parlamentul

SEUL 4 (Agerpres). — Opoziția 
sud-coreeană a intentat un pro
ces Adunării Naționale a Coreei 
de sud, sub acuzația de a fi 
adoptat în mod ilegal proiectul 
de lege cu privire la ratificarea 
tratatului japono—sud-coreean, 
privind așa-zisa „normalizare“ à 
relațiilor dintre cele două țări, în expunerea de motive adresată tribunalului, opoziția menționează că sesiunea extraordinară a A- dunării Naționale, reunită în luna august, cînd a ratificat tratatul, a fost anticonstituțională întrucît la lucrările ei au participat numai deputății din partea partidului de guvernămînt. Deputății opoziției au calificat tratatul drept un pas spre subordonarea economică a țării intereselor marelui capital din Japonia.

O fotografie zguduitoare. Cinci palrioți sud-vietnamezi sint escortat! spre locul de 
tortură, de unde vor mai face un singur drum — spre execuție. In urma lor pășește 
un militar american. Nereușind să obțină mult-promisa „victorie" asupra forțelor pa
triotice, militarii americani și armata de marionete pe care o protejează se răzbună 
pe populația civilă lipsită de apărare, pe bărbați, femei și copii. „Pacea cimitirelor" 
— așa caracterizează presa internațională metodele folosite pentru a fringe voința 
de luptă a patrioților. Dar nici numeroasele „acțiuni de curățire", efectuate cu parti
ciparea a sute de bombardiere cu reacție, nici teroarea dezlănțuită în orașele și satele 
sud-vietnameze nu pot zăgăzui lupta poporului pentru libertate. Forțele intervențio- 

nlste și trupele saigoneze sînt supușe sistematic unor puternice lovituri

DELEGAȚIA MILITARĂ 

ROMÂNĂ PRIMITĂ 

DE PREȘEDINTELE 

IUGOSLAVIEI

BELGRAD. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite: Delegația militară română, care se află în R.S.F. Iugoslavia, a fost primită joi de către Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, comandantul suprem al Forțelor armate ale R.S.F. Iugoslavia. Au fost de față general de armată Ivan Goșniak, locțiitorul comandantului suprem al Forțelor armate, secretar de stat pentru problemele a- părării naționale, general colonel Iefto Șașici, prim-adjunct al secretarului de stat pentru problemele apărării naționale.A participat, de asemenea, Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad. Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.In aceeași zi, delegația militară română a avut o convorbire cu general de armată Ivan Goșniak. La convorbire au participat adjuncți ai secretarului de . stat pentru problemele apărării naționale. A fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, Aurel Mălnășan. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
La ambasada română 

din BelgradCu prilejul vizitei în R.S.F. Iugoslavia a delegației militare române, ambasadorul Republicii Socialiste România, Aurel Mălnășan, a oferit o recepție în saloanele ambasadei. Au participat general de armată Ivan Goșniak, general colonel Rade Hamovici, șef al Marelui Stat Major, și adjuncți ai secretarului de stat pentru problemele apărării naționale, generali și ofițeri superiori ai armatei populare iugoslave. Au participat, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Belgrad și alți membri ai corpului diplomatic, atașați militari. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
■CURTE ȘTIRII
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REVENDICA INDEPENDENȚA
La palatul „Lancaster House" dfn Londra au 

început marți lucrările celei de-a 3-a conferințe 
constituționale pentru Guyana (britanică), care, 
după cum afirmă observatorii politici, ar avea 
drept scop să ducă această colonie din Ameri
ca de Sud pe calea spre Independență. Cel 
mai important partid din această țară —. 
Partidul popular progresist, condus de fostul 
prim-minîstru Cheddi Jagan, a hotărît să nu par
ticipe la conferință și să boicoteze lucrările ei.

Guyana. Un mic dreptunghi pe țărmul de nord-est al Americii de Sud, nu departe de Ecuator. Două sute de mii de kilometri pătrafi și 600 000 de locuitori:, indieni, negri, albi. O porțiune de pămînt de-a lungul oceanului,' îngustă, dar foarte fertilă; în rest, jungla cu misterele sale. Nenumărate bogății ale subsolului, bauxită, fier, aur, diamante... Shakespeare a denumit această țară „generoșul- pămînt de aur".Și, intr-adevăr, - secole de-a rîndul pămîntul Guyanei a fost generos, dar numai pentru colonialiști, în schimb, masele largi de muncitori și țărani nu au cunoscut decît mizeria, lipsurile, bolile. Cîteva nume: „BookerBrothers and Co", „De- merara Bauxite Company", „Reynolds Metals".., întîlnești pretutindeni,

să-și facă
aceste tra-

un

Protagoniștii
în încurcătură
Zilele trecute, so

cietatea „Columbia 
Broadcasting Sys
tem“ a organizat la 
Washington un pro
gram de televiziune, 
unic, pare-mi-se, în 
felul său. Trei re
prezentanți, dintre 
.cei de frunte ai vieții 
politice americane, și 
anume : Dwight Ei
senhower, fostul pre
ședinte al Statelor 
Unite, Arthur Gold
berg, reprezentantul 
S.U.A. la Organizația 
Națiunilor Unite, și 
Thurgood Marshall, 
consilierul juridic al 
președintelui John
son, s-au prezentat in 
fața opiniei publice, 
discutînd pe margi
nea problemelor po
litice actuale, dacă nu 
chiar foarte actuale. 
C.B.S., expertă în re
clamă, a conectat 
postul american cu 
stațiile de televiziune 
din Londra, Paris, 
Ciudad de Mexico și altele, astfel incit te
lespectatorii din ca
pitalele respective au 
avut posibilitatea nu 
numai să-i vadă pe 
vorbitori, dar și să 
fie văzuți de aceștia, 
și nu numai să-i as
culte pe oratori, ci și 
să se facă ascultați, 
punînd întrebări și 
solicitînd răspunsuri. 
A fost așadar un co
locviu intercontinen
tal. Stațiile de televi
ziune erau legate în
tre ele prin mijloci
rea satelitului artifi
cial „Early Bird" 
care, asemeni unui 
dispecer cosmic, asi
gura comunicațiile 
reciproce, dînd cu- 
vîntul cînd America, 
cînd Parisului. Sate
litul plutea deasupra 
dialogurilor...

După cum se vede, 
știința contemporană 
e pe cale să anuleze 
nu numai distanțele 
geografice, dar și alte 
distanțe. Stingînd lu- 
mina-n odaie și ră
sucind un buton, ce-

Al. MIRODAN

tățeanul secolului își 
poate îngădui să-l 
întrebe pe Eisenho
wer ce gîndește des
pre viitorul Okina- 
wei. Iar „Ike" răs
punde. Pînă nu de 
mult întîlnirile „fa- 
ță-n față" cu opinia 
publică din țările 
respective erau limi
tate : o sală de par
lament, conferința de 
presă, cel mult mi
tingul de la Madison 
Square Garden sau 
din grădina Universi
tății Harvard. Acum, 
tehnica aruncă zidu- 
rile-n aer, construind
— din unde radio — 
o sală cît cinci me
tropole.

„Masa rotundă“ or
ganizată de C.B.S. 
seamănă cu o scenă, 
ai cărei protagoniști
— cei trei vorbitori
— s-au aflat, vreme 
de cîteva minute, în 
fața a o sută de mi
lioane de spectatori. 
A stăpîni o sală cu 
500 de spectatori re
prezintă pentru ori
cine — conferențiar, 
prezentator, actor, — 
o sarcină dificilă. Dar 
a dobîndi succes în 
fața unui continent ? 
Aici nu mai decid 
mijloacele tehnice, 
aici decide conținutul. 
Conținutul conferin
ței, conținutul piesei, 
conținutul spectaco
lului...

Cum s-au desfășu
rat lucrurile în cazul 
sus-amintit ? Se pare că regia și-a cam gre
șit socotelile — iar 
piesa s-a întors îm
potriva autorilor. Zia
rul „New York Ti
mes“ precizează că 
protagoniștii au fost 
puși „în grea încurcă
tură". „Pentru tele
spectatori — scrie zia
rul — a fost clar că po

litica externă a pre
ședintelui Johnson nu 
este acceptată de tînăra 
generație din alte țări". 
Despre tînăra gene
rație din propria ța
ră, S.U.A., nu mai 
este nevoie de insistat 1 
— cum acceptă a- 
ceastă politică tine
rii Americii au ară
tat-o demonstrațiile 
de protest, arderea 
ordinelor de concen
trare sau utilizarea 
celor mai felurite 
mijloace pentru a e- 
vita „deplasarea" la 
Saigon. Nu s-au re
pezit, săptămînile tre
cute, o seamă întrea
gă de recrutabili să 
se căsătorească în 
două minute cu pri
ma domnișoară dis
ponibilă, numai și 
numai ca să scape de 
război ?

„Studenfii — ne in
formează în continua
re ziarul — și-au în
dreptat atacurile/ I u. . 
special împotriva'pJ. j 
ticii Statelor Unite în ț 
Vietnam și-n Republica 
Dominicană. Un stu
dent din Ciudad de 
Mexico a întrebat dacă 
„S.U.A. sînt gafa să 
respecte dreptul altor 
țări de a adopta un sis
tem politic diferit și — 
dacă da — de ce au 
intervenit în Vietnam". 
Un student din Lon
dra a afirmat că pre
zența trupelor ame
ricane în Vietnam 
„împiedică adoptarea 
unei soluții democra
tice de către poporul 
vietnamez".

Citind relatarea din 
„New . York , Times“ 
mi-a trecut prin min
te o clipă imaginea 
unei dezbateri — 
multiplicată la o sca
ră imensă — de tipul, 
dacă vreți, al binecu
noscutelor concursuri 
de întrebări și răs
punsuri, răspîndite 
astăzi în lumea în
treagă : Cine știe, cîș- 
tigă ! (în politică, 
bine ’nțeles).

Dar cine nu știe ?

SCURTE ȘTIRI ISCURTE ȘTIRII SCURTE ȘTIRI

Lela exploatările miniere, pe plantațiile de trestie decompaniilor străine care acționează in Guyana. Prin ele av.utiile nationale, rezultatul ■ trudei oamenilor, pleacă peste mări. Urmarea? O economie menținută.în înapoiere, un venit mediu a- nual pe cap de locuitor

zahăr. '• Sint ■ numele

printre cele mai scăzute din America de Sud.Din discuțiile interminabile privind acordarea independentei Guyanei, cercurile colonialiste încearcămerit. Dar tative sînt departe de a izvorî din „bunăvoința" lor. Reprezentanții a- ceștor cercuri au fost nevoi ti 6ă le accepte numai sub presiunea.luptei de eliberare a poporului Guyanei, Dar să dăm puțin înapoi filele calendarului.
Aprilie 1953. Pentru prima dată, Partidul popular progresist, aflat în fruntea mișcării de e- liberare națională, a cucerit victoria în alegeri. Eforturile guvernului format pe această bază au fost îndreptate chiar de la început spre măsuri menite să ducă la obținerea independentei și Ia ameliorarea stării de înapoiere economică. Sprijinite de popor, aceste măsuri au provocat însă neliniște în metropolă. Și astfel, pe străzile Georgetownului și-au făcut apariția trupe coloniale. „Constituția"— ciuntită— a fost de atunci cum era abrogată, fiind instaurată în schimb ...starea de asediu. Era a

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA 1

133-a zi de funcționare a parlamentului tării. Așa a început acțiunea cercurilor colonialiste, cu concursul reactiunii interne, pentru înlăturarea de la putere a guvernului condus de Cheddi Jagan. A- ceastă luptă avea să dureze peste un deceniu — perioadă desfășurată sub semnul înfruntării dintre cerința vitală a poporului, exprimată de dul condus de pentru acordarea pendentei tării — fuzul perseverent Londrei de a satisface a- ceastă cerință atîta timp cît guvernul local va fi format dd Partidul popular progresist.
Mai 1962. Ca rezultat

parti- Jagan, îndesi re
al

împins în scenă partidul reacționar „Forța Unită", pentru a provoca tulburări în capitala Guyanei. N-a trecut mult și agenția „Associated Press" finanța : „Participantă la tulburări au reușit să obțină, după cîte se pare, satisfacerea uneia dintre revendicările lor: amânarea proclamării independentei". Conferința e- șuase. Motivul invocat : divergentele dintre partidele politice din țară.
1963. O nouă conferință constituțională. Rezultatele ei au fost astfel rezumate de ziarul „New York Herald Tribune’i „îndemnați de S.U.A., britanicii sînt de acord să rămînă mai departe în Guyana". Mai mult, ei s-au arătat mai hotărîti ca oricînd să înlăture de la putere partidul lui Jagan. Și nu oricum, ci... prin „mijloace legale", adică prin noi alegeri.Dar ceea ce se pregătea nu mai erau alegeri. „Niciodată în istoria

COMENTARIUL ZILEIal presiunii maselor populare, la Londra a fost fixată o conferință constituțională pentru Guyana. Episodul s-a consumat rapid, iar ziarele londoneze subliniau că s-ar fi exercitat anumite influente străine, respectiv ale Washingtonului. „Statele Unite — relata ziarul britanic „Sunday Telegraph" — se tem de înrîurirea pe care Guyana independentă ar. putea s-o aibă asupra evoluției situației politice in America Latină“. Unii senatori americani au cerut fățiș să nu independentă Trebuia doartext... Atunci
se acprde Guyanei. un pre- a fost

colonialismului, scria ziarul „News Statesman", o consultare electorală nu a fost atit de bine regizată ca aceea din Guyana Britanică“. Sistemul majorității simple a fost Înlocuit cu sistemul reprezentării proportionale, menit să favorizeze partidele reacționare. Veniti între-timp la putere, laburiștii au subscris la tactica conservatorilor. Deși, în ciuda mecanismului electoral defavorabil, partidul lui Jagan a obținut și de astă marea majoritate a turilor, guvernul a fost obligat să mișîoneze în urma siunilor metropolei.Ca urmare, actuala si-
dată vo- său de- pre-

tuatie din tară e depart« de a fi normală. „Starea excepțională“ continuă să fie menținută cu concursul coaliției guvernamentale formate din partidele Congresului Național al Poporului (C.N.P.) și Forța Unită (F.U.). Discriminarea rasială față de comunitatea indiană, ai cărei reprezentant! au fost îndepărtați din guvern, s-a intensificat. Au fost părăsite reformele progresiste initiate de fostul guvern Jagan.Alianța dintre G.N.P.- F.U., înjghebată în grabă în timpul alegerilor, pentru a realiza o majoritate fie și de cîteva locuri în Parlament, este destul de fragilă. O expresie care circulă în Guyana definește astfel poziția cuplului Burn- ham-D'Aguiar, care personifică alianța celor două partide: „Burnham călărește pe un cal prin centrul Georgetown-ului, dar hățurile le ține D'Aguiar".Actuala conferință de la Londra examinează problema elaborării unei noi constituții. Guyana urmînd să devină „independentă" anul viitor. Dar — după cum rezultă din afirmațiile unor ziare londoneze — cu o condiție : Marea Britanie să-și mențină trupele în a- ceaștă tară, pentru o perioadă nedeterminată.Știrile din Georgetown arată că masele largi populare din Guyana sint hotărlte să continue lupta. Ele văd unica soluție corespunzătoare năzuinței lor nu în acordarea unei ' independente formale, ci în încetarea oricărui amestec din afară și în consfințirea dreptului poporului guyanez de a-și hotărî singur soarta.
Radu BOGDAN
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CARACI. Guvernul Pakistanului 
a dat publicității un comunicat în 
care anunță că a ajuns la o înțe
legere cu guvernul indian prin 
care se stabilește efectuarea unui 
schimb de prizonieri. Comunicatul 
precizează că guvernul Pakistanu
lui a șl început să pregătească 
condițiile pentru restituirea prizo
nierilor indieni.

MOSCOVA. I?z Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-95“. La bordul satelitului 
este instalat aparataj științific 
pentru continuarea cercetări
lor extraspațiale. în afara a- 
paratajului științific, la bor
dul satelitului există un emi
țător radio „Maiak“.

ATENA. Echipajele vaselor co
merciale grecești „Stamatis Ampi- 
rikos“ și „Marinela P1“ au refuzat 
oferta S.U.A., în valoare de 10 000 
dolari, pentru transportarea mate
rialului de război din Statele Unite 
în Vietnam. Această acțiune — 
după cum relatează ziarul „Avghl" 
— a fost aprobată de membrii al
tor echipaje ale vaselor comerciale 
grecești.

Plenara C. C. al P. C. 
din CehoslovaciaPRAGA 4 (Agerpres). — La plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a avut loc în ziua de 3 noiembrie, Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a prezentat un raport „Cu privire la activitatea și organizarea organelor conducerii centrale, pentru realizarea principiilor de perfecționare a sistemului de conducere planificată a economiei naționale“.După dezbateri, Comitetul Central a adoptat o hotărîre cu privire la modificările în conținutul, metodele și formele de activitate și în structura organelor conducerii centrale. în cadrul aceleiași plenare a fost prezentată o informare cu privire la tratativele purtate în septembrie de delegația de partid și de stat cehoslovacă în Uniunea Sovietică.
Situația 
din IndoneziaDJAKARTA 4 (Agerpres). — Noi acțiuni împotriva elementelor democratice din Indonezia au fost relatate de agențiile de presă. Agenția Antara a anunțat că generalul Suharto i-a prezentat miercuri președintelui Sukarno o listă cuprinzînd noua componență a. Comandamentului Suprem al Armatei. Totodată, s-a anunțat numirea generalului Sugih Arto în i fruntea serviciilor de informare j indoneziene.Postul de radio Djakarta a a- nunțat că rectorul Universității naționale a Indoneziei,, dr. Sukirto, președintele Asociației indoneziene a oamenilor de știință, și-a prezentat demisia, după ce asociația menționată a fost interzisă.

BELGRAD, ha invitația lui Ioslp Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Populare Polone, condusă de Wladyslaw Gomulka, prim-se- cretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, va face la jumătatea lui noiembrie 1965, a vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia.
SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 

al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, va face o vizită în Etiopia între 20 și 24 noiembrie a.c., la invitația împăratului Haile Selassie I.
CAIRO. A fost semnat un acord de colaborare culturală între Republica Arabă Unită și Franța. A- cordul stipulează participarea Franței Ia programul egiptean de restaurare a valorilor culturale și istorice aparținînd vechiului Egipt.
OTTAWA. Autoritățile polițienești 

au descoperit o bombă cu explozie în

târziată în sala unde a luat cuvlntul 
primul ministru al Canadei, Pearson, 
la adunarea partidului liberal. Poliția 
a fost informată de existența bombei în 
urma unul telefon anonim primit după 
începerea adunării.MOSCOVA. Agenția TASS informează că între 29 noiembrie și 3 decembrie Michael Stewart, ministrul de externe al Marii Britanii, va face o vizită oficială în Uniunea Sovietică, la invitația lui Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.

STOCKHOLM. La 3 noiembrie s-a deschis la Stockholm o expoziție de pictură contemporană chineză. Expoziția popularizează pentru prima dată în Suedia lucrările pictorilor moderni chinezi.
BEIRUT. Un violent schimb de focuri a avut loc ieri la frontiera dintre Liban și Izrael, în apropiere de satul Al-Duhaira. în urma incidentului — cel de-al doilea în decurs de o săptămînă — observatorii O.N.U. din această regiune s-au ! deplasat la fata locului și au început o anchetă.

BONN. Ministrul de externe al Germaniei federale, Gerhard Schroeder, 
va face la sfîrșitul săptămînii viitoare o vizită la Paris, unde se va întîlni cu 
ministrul de externe al Franței, Couve de Murville. Purtătorul de cuvînt al gu
vernului R.F.G., von Hase, a declarat că vizita lui Schroeder are drept scop 
obținerea „unei informații amănunțite" în legătură cu tratativele purtate de 
Couvo de Murville la Moscova. Von Hase a anunțat, de asemenea, că cancela
rul Erhard intenționează să facă o vizită la Washington pentru a duce tra
tative cu președintele Johnson, înaintea sesiunii Consiliului N.A.T.O., care se 
întrunește la Paris în cursul lunii decembrie.

NEW YORK. Șapte candidați de 
culoare au fost aleși în administra
țiile locale din statele Massachu
setts, Michigan, Ohio și Pennsylva
nia. La Cleveland, lui Carl Stokes 
i-au lipsit numai 2 458 de voturi 
pentru a deveni primul primar de 
culoare al unuia dintre cele mai 
mari orașe americane. După cum se 
știe, candidafii de culoare au fost 
înscriși în listele electorale în urma 
unei lupte îndelungate împotriva 
segregației rasiale.

GENEVA. în fața unui tribunal 
din Basel a început procesul in
tentat unui număr de 24 de repre
zentanți ai industriei elvețiene de 
ceasuri, precum și unui funcționar 
vamal, care timp de mai mulți ani 
și-au procurat pe cale frauduloasă 
documente de export. în acest mod 
ei s-au sustras de la taxe în valoare 
de circa 7 300 000 franci.
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