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Vizitele președintelui 
Republicii Islamice 

Pakistan, 
feldmareșalul 

Mohammad Ayub Khan
Marți dimineața, președin

tele Republicii Islamice Pa
kistan, feldmareșalul Moha
mmad Ayub Khan, și persoa
nele oficiale care îl însoțesc 
în vizita sa în țara noastră, 
au plecat spre Craiova cu un 
avion special.

împreună cu oaspeții au 
plecat Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Marin Mihai, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Mihai Magheru, amba
sadorul României în Pakis
tan, general-maior Constan
tin Popa și alte persoane o- 
ficiale.

Pe aeroportul din Craiova, 
președintele Pakistanului și 
ceilalți oaspeți au fost salu
tați cu căldură de președin
tele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional, 
Gheorghe Paloș, și alți re
prezentanți ai organelor lo
cale de stat, de numeroși ce
tățeni ai orașului. Pionieri au 
oferit flori înaltului oaspete 
și persoanelor care îl înso
țesc.

Coloana de mașini s-a în
dreptat apoi șpre cunoscuta 
întreprindere craioveană — 
Uzina „Electroputere". Aici, 
oaspeții au fost salutați de 
Cornel Mihulecea, adjunct al

ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Alexan
dru Heinrich, directorul ge
neral al uzinei, de membri 
ai conducerii întreprinderii.

Notîndu-și impresiile în 
cartea de onoare a uzinei, 
feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan a elogiat calitatea 
produselor realizate de uzină, 
felicitînd întregul colectiv 
pentru succesele obținute.

Directorul uzinei a oferit 
înaltului oaspete macheta u- 
nei locomotive Diesel elec
trice.

Părăsind orașul Craiova, 
oaspeții s-au îndreptat apoi 
spre șantierul de la Porțile 
de Fier.

La sediul întreprinderii 
centrale hidroelectrice „Por
țile de Fier", oaspeții au fost 
întimpinați de Adrian Geor
gescu, adjunct al ministrului 
energiei electrice. Ing. Cons
tantin Marinescu, director ge
neral al Sistemului hidro
energetic și de navigație, a 
prezentat datele tehnice ale 
marii construcții și stadiul ac
tual al lucrărilor.

înaltul oaspete pakistanez 
și persoanele care îl însoțesc 
au făcut apoi o plimbare pe 
Dunăre cu vasul „Carpați". 
Seara oaspeții pakistanezi 
s-au Înapoiat în Capitală.

Corespunzător gradului
de confort

In curînd

in casă nouă

în 1962, «pre toamnă, îmi 
amintesc foarte bine, am 
trăit una din cele mal mari 
fericiri Împreună cu soția șl 
« pilul: dintr-o casă insalu
bră unde loculsem cîtva 
timp, am primit repartizarea 
pentru locuința In care mă 
găsesc ți acum. Este vorba de 
un apartament Intr-unui din 
cele mai frumoase blocuri ri
dicate in centrul Craiovei. 
Dispunem acum de Întregul 
confort cerut de o viață civi
lizată. Ne-a fost fixată atunci 
o chirie de 47 lei lunar. In 
anul 1962 eram muncitor elec- 
trician-bobinator Încadrat la 
categoria a VI-a. Ciștigam pe 
lună 96» lei. De atunci, dato
rită creșterii salariului, am 
ajuns astăzi Ia un cîștig de 
1700 lei pe lună. De la În
ceput chiria nu era mare, re
prezenta mai puțin de a do- 
uăzecea parte din salariu. 
Față de salariul actual chiria 
ajunsese să reprezinte a 
treizeci șl șasea parte.

Cind a apărat Hotărlrea 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea construcției de 
locuințe, Îmbunătățirea ad
ministrării și Întreținerii fon
dului locativ și noul regim al 
chiriilor, ca oricare om am 
făcut și eu un calcul simplu : 
chiria se va ridica la vreo 
130 lei. Sigur, ea va fl mai 
mare decit cea pe care o plă
tesc in prezent.

Am stat și am cîntărit îm

preună eu soția, urmărind 
paragraf cu paragraf din ho- 
tărîre. Intr-adevăr chiria pe 
care o plătim acum este cu 
puțin mai mare decit cea 
care mi se lua pentru vechea 
locuință. Dar condițiile in 
care locuiesc acum nici nu se 
pot măcar compara cu cele 
dinainte. Chiriile care se cal
culau după vechea lege nu 
erau bine așezate. Că nu e 
normal să se plătească la fel 
cînd condițiile in care stai 
sint total diferite. Am acum 
baie, bucătărie, dependințe, 
Încălzire centrală. Deși con
strucția lor costa poate mai 
mult decit camerele de locuit 
și deși beneficiam de ele nu 
plăteam nimic. Iată de ce 
consider normal ca în chirie 
să fie inclus și costul acestor 
utilități.

Judecind gospodărește e 
normal să plătești pentru tot 
ce folosești.

Eu sint meseriaș șl mă pri
cep mai puțin la cifre, la cal
cule. In hotărire se arată, 
insă clar : chiriile nu acope
reau nici jumătate din chel
tuielile făcute cu aceste con
tracții, iar amortizarea lor se 
face intr-un timp foarte 
mare, de peste 100 de ani.

MARIUS GlRJOABA 
electrician bobinator 

la „Vinalcool" Craiova

(Continuare în pag. a lll-a)

Construcția de locuințe 
proprietate personală este 
deosebit de avantajoasă In 
condițiile actuale. Așa cum 
se arată în noile prevederi 
statul acordă înlesniri noi, 
deosebit de avantajoase celor 
care vor să-și construiască 
locuințe pentru uz personal : 
credit pe termen lung cu do- 
bîndă minimă, scutirea de 
impozite pe imobil timp de 
10 ani, exceptarea acesteia de 
la regimul de normare și re
partizarea spațiului locativ. 
Eu sînt tinichigiu. Am un sa
lariu obișnuit, mediu. Dar 
acesta mi-a adus cîștiguri 
mulțumitoare, care mi-au per
mis să-mi întrețin familia 
așa cum se cuvine și, 
lună de lună, am reu
șit să economisesc o sumă 
de bani care cu timpul a a- 
juns destul de însemnată. 
Am primit cu satisfacție a- 
ceastă hotărîre care îmi dă 
acum posibilitatea, în condiții 
foarte avantajoase, să-mi în
făptuiesc un vechi vis ăl meu 
șl al soției, de a-ml construi 
o locuință proprie. Am hotă- 
rît, împreună cu soția mea,

să ne construim un aparta
ment de două camere. Eără 
ajutorul statului, nu ne-am 
fi putut materializa dorința 
decit într-un timp mult mal 
îndelungat, cînd suma econo
miilor noastre s-ar fi între
git la valoarea completă a 
unei case. în condițiile ac
tuale În3ă, posibilitățile noas
tre au crescut foarte mult. 
Am depus ca primă rată nu
mai 23 000 lei pe care îi a- 
vem la C.E.C. în acest scop, 
urmînd ca restul să-1 achităm 
în rate lunare. Marele avan
taj de care ne bucurăm, con
stă în aceea că ratele lunare 
sînt aproximativ egale cu 
chiria pe care acum o achi
tăm pentru un apartament 
similar.

Peste puțin timp, urmează 
să mă mut, cu soția și copi
lul, în apartamentul nostru 
nou, realizat prin munca 
noastră, cu ajutorul prețios 
al statului socialist.

ION ARNAUTU 
tinichigiu — Fabrica de ra
diatoare ți cabluri Brașov

SĂ DISCUTĂM • DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Dincolo de SINGURĂTATE
S-a scris adeseori despre 

fericirea dragostei, despre 
forța celor care pășesc ală
turi pe drumul vieții. Ade
vărul ne obligă să nu-1 ui
tăm pe ceilalți. Cei care nu 
pot să-și împărtășească bucu
riile și suferințele omului din 
preajma lor, fiind nevoiți 
să-și caute tăria, nu în ală
turare, ci în singurătate. Da- 
că-i admirăm pe cei dintîi, 
nu avem nici un motiv să nu 
le purtăm o stimă egală a- 
cestora din urmă. Firește 
„singurătatea" lor nu e ab
solută. Dimpotrivă, ei au ne
voie, mai mult poate decit 
alții, de oameni care să le 
populeze viața. în jurul lor 
sînt prietenii, tovarășii de 
muncă, sau rudele. Nu se 
simt izolați. Le lipsește doar 
acea sursă de bucurii pașni
ce pe care alții le dobîndesc 
într-o dragoste împlinită.

Am cunoscut destule ca
zuri. Lui I. B., profesoară, 
i-a murit soțul într-un acci
dent. Sînt ani de-atunci, ea 
ar fi avut dreptul de mult 
să-și făurească o nouă via

ță, dar n-a vrut, sau n-a 
putut: prea erau, șl sînt vii, 
în amintirea ei, calitățile 
celui care i-a oferit cîțiva 
ani de fericire deplină. E 
încredințată că nimeni altul 
nu ar putea ocupa locul lă
sat de cel drag. Are doi co
pii, dar șovăie să le ofere 
un nou tată. Altele au făcu
t-o, adesea cu bune rezulta
te, dar ea, la cei 35 de ani 
pe care-i are, preferă sin
gurătatea. Ce s-o sfătuiești ? 
în asemenea cazuri ceea ce 
contează este îndemnul ini
mii. Poți să afirmi că face 
bine sau că face rău, dar nu 
se poate să n-o admiri. 
Dacă dragostea este, cum 
spunea Enescu, „un lucru 
grav și definitiv", singură
tatea ei e firească. Și, în 
orice caz, nobilă.

Maria N. din regiunea 
Cluj și-a pierdut soțul încă 
din război. Acum 25 de ani. 
N-am cunoscut-o decît pe 
fiica ei, G. N., studentă în 
ultimul an la geologie. Mi-a 
spus că, pînă acum 10 ani, 
mama ei era „minunat de

frumoasă" și că multe urme 
ale acestei frumuseți per
sistă și azi. Căsătoria a du
rat doar o lună, apoi bărba
tul a fost mobilizat și nu 
s-a mai întors. Oare există 
aceleași motive ca în cazul 
lui L. B., de a păstra pe 
viață amintirea bărbatului ? 
Poate că nu. La Maria N. a 
fost o altă pricină : s-a de
dicat copilului, cu o tărie în
verșunată, nu a vrut ca a- 
ceastă dăruire să se împartă 
cu o alta. Și-a jertfit viața 
unui ideal pe care l-a împli
nit. Fiica înțelege asta și 
vrea să fie la înălțimea jert
fei care i-a deschis, ei, dru
mul în viață. Desigur că se 
putea ajunge la același re
zultat și dacă Maria N. s-ar 
fi recăsătorit. Dar femeia a 
ales acest drum, al singură
tății și la parcurs cu o ad
mirabilă tărie.

Un alt caz, din Brașov. A- 
cum trei ani s-a pronunțat 
divorțul dintre tehniciană 
E. T. și inginerul L. T. Ac
țiunea fusese inițiată de el. 
Vechea poveste : a apărut o

alta, mai „potrivită cu aspi
rațiile lui". Nu știu dacă in
stanța judecătorească a ac
ceptat sau nu cu ușurință di
vorțul. Aceasta e altă pro
blemă. Important, aici rămî- 
ne faptul că E. T. își iubea 
soțul, dar nu a putut accepta 
să-l țină lîngă ea, „cu forța". 
I se părea mai prejos de 
demnitatea ei. îl iubește și 
azi. E convinsă că renunța
rea la el reprezintă un act 
suprem de dragoste. Am des
tule motive să afirm că in
ginerul L. T. regretă, azi, pa
sul hotărît atunci. Dar, pen
tru el, nu mai există cale de 
întoarcere. Nici pentru fos
ta lui soție. O dramă ca atî- 
tea altele, în care părerea 
asupra vinovăției este una
nimă. De atunci, ea trăiește 
singură. Poate că nu pentru 
totdeauna. Nu i-aș dori-o. 
Cine ar putea, însă, s-o con
sidere „o femeie slabă" ? 
(Nu știu dacă ați observat,

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a lll-a)
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...îl știm ars de soare, zgîr- 

cit la vorbă, mereu ocupat. îl 
știm așa ori ne-am obișnuit 
să-1 vedem umblînd toată 
ziua cu brișcă de la o solă la 
alta, de la un sector la altul, 
măsurînd totul dintr-o privi
re, dînd indicații, mutînd 
mereu centrul activității aco
lo unde marele laborator al 
ogoarelor o cere. II știm și-i 
spunem simplu — inginerul. 
Dar altfel îl mai știm, în 
altă ipostază, zăbovind ore 
întregi, numai el, aplecat la 
masă și calculînd 1

Pledoarie pentru un ideal 
profesional ? Nu! Un fapt 
autentic. Inginerul din agri
cultură, economist și sociolog 
nu numai la nevoie, ne obli
gă să renunțăm la imaginea 
idilică de personaj cu brișcă 
cum obișnuit ni-1 închipuiam 
printre lanuri verzi și admi- 
rînd poetice apusuri de soa
re. Ne obligă participarea lui, 
cu valențe sporite, la viața 
economică și socială a satului 
contemporan. Așa, sau cu 
alte cuvine mai simple, ni-1 
vor prezenta cooperatorii a- 
gricoli din Pecineaga (raionul 
Negru Vodă) pe inginerul Pe
tre Șes, cel care a făcut din 
circumscripția în care este 
deputat un etalon al gospo
dăririi și înfrumusețării.

Pedagog — o altă prezență 
a satului la fel de puțin știu
tă și stimulată pe măsură. Un 
inginer agronom, astăzi fac
tor de răspundere în regiu
nea Dobrogea, acorda anual, 
cu pasiune și din proprie ini
țiativă, meditații unor elevi 
din satul în care lucra pen
tru a avea garanția că vor 
lua admiterea la agronomie 
și medicină. La rîndul ei, 
fără să fie rugată de cineva, 
ing. Margareta Roman, de Ia 
C.A.P. Topalu din Hîrșova, a 
cheltuit zile întregi, poate și 
nopți, pentru a găsi, juridic 
și moral, argumente temeini
ce ca să împace doi tineri 
soți porniți să divorțeze. 
Faptul n-a fost consemnat de 
nici o statistică, dar ecourile 
lui stăruie. Inginera are as
tăzi faima de bună sfătuitoa
re, chiar și pentru cei mai 
vîrstnici cooperatori. Altul, 
pe atunci agronom la Pește
ra, din raionul Medgidia, a 
studiat posibilitatea proiectă
rii și realizării cu posibilități 
locale a unut canal de devie
re a apelor care inundau co
muna în zilele ploioase. Ca
nalul a fost sănat și oamenii 
l-au botezat „Faleză".

Altul, alții, inginerul agri
col, altfel de cum îl cunoaș
tem, își interferează identi
tatea cu ființa organică a sa
tului întreg. Nu-i o contopire 
și nici o confundare, e altce
va, constructiv și infinit mal 
important.

Și el, spre lauda lui, o 
știe.

PETRE ZARNESCU

CHEIA DE BOLTĂ
A ANULUI ȘCOLAR

S-a scurs mal bine 
de o lună de învă

țătură ceea ce reprezintă o 
optime a anului școlar. E 
mult, ori puțin ? Elevii vor 
fi tentați să spună : „e pu
țin 1“ Această lună reprezintă 
începutul, or, tinjpul care se 
așterne de acum înainte este 
esențial pentru învățătură. Eu 
însă, privind lumea claselor 
și chiar atmosfera cancelari
ilor, nu pot raporta această 
lună la întregul an școlar ci 
o limitez la primul trimestru. 
Și atunci nu mi se 
mai pare a fi o can
titate neglijabilă. Pen
tru că, primul trimestru, deși 
cel mai lung, are o însemnă
tate aparte în întregul an de 
învățămînt, jucînd, după pă
rerea mea, un rol hotărîtor 
în rezultatele finale. Dacă se 
încearcă o comparație, chiar 
sumară, între rezultatele tri
mestriale și cele anuale ale 
elevilor, se observă de regulă 
că acestea din urmă sînt ase
mănătoare cu cele ale trimes
trului 1 la majoritatea elevi
lor. Creșteri de medii față 
de primul trimestru obțin e- 
levii fruntași, care se strădu
iesc să se autodepășească 
continuu, cei sîrguincioși, care 
au avut incidental unele in
succese, precum și unii din 
cei rămași în urmă, care 
printr-un efort de ultim mo
ment reușesc să obțină me
dii de promovare. Progresul 
acestor creșteri în celelalte 
trimestre, înregistrat și de 
studiile întocmite pe categorii 
de elevi, clase și școli dife

rite, nu se concretizează de
cît prin cifre cu valoare mi
nimă. Deci, ponderea primu
lui trimestru este evidentă și 
rezultă din specificitatea lui 
pe care vom încerca s-o deli
mităm prin cîteva particula
rități predominante.

Trimestrul întîi, față de 
celelalte două, are durata cea 
mai mare. în această etapă 
se pun bazele importante ale 
întregii activități din anul 
școlar, se elaborează premi- 
zele de bază necesare succe
selor finale pe care se scon
tează. Elevii se familiarizea
ză cu problematica unor dis
cipline cu care fac cunoștin
ță pentru prima dată, își în
sușesc noi noțiuni ce consti
tuie A-B-C-ul necesar pen
tru înțelegerea tuturor lec
țiilor din întregul an școlar. 
Pentru alte discipline al că
ror studiu a fost început în 
anii pecedenți se reamintesc 
și se consolidează cunoștin
țele fără de care nu se pot 
însuși temeinic altele noi. în 
primul trimestru, indiferent 
dacă studiul unei discipline 
începe sau se continuă, se în
tăresc unele deprinderi și 
priceperi și se formează alte
le. Tot acum elevii fac cu
noștință cu modalitățile de 
predare ale profesorilor, fapt 
care contribuie la formarea 
sau dezvoltarea stilului lor de 
muncă independentă.

Făceam observația la înce
putul acestor rînduri că via
ța sălilor de clasă și chiar

atmosfera din cancelarii din 
aceste prime săptămîni nu te 
îndreptățesc să tragi conclu
zia că se valorifică, în sen
sul în care am vorbit, pe de
plin, cu maximă intensitate, 
acest început de trimestru. 
Activitatea mai febrilă începe 
în preajma tezelor. Atunci 
parcă toată lumea se mobili
zează. De ce însă trebuie să 
așteptăm pînă atunci ? Și 
de ce să facem o muncă pom- 
picrească, cînd însăși noțiu
nea de an școlar, cu subdi
viziunile sale, ascunde în ea 
planificarea, muncă ritmică, 
organizată ?

Nu sînt adeptul rigidității, 
ca pedagog știu că adolescen
ții — de altfel, nici adulții 
— nu pot trece brusc de la 
o totală relaxare la o activi
tate susținută intens. Dar mi 
se pare că durata perioadei 
de acomodare este exagerată 
și de profesori, dar mai ales 
de elevi, că în spatele „lini- 
ștei“ din primele săptămîni 
de școală, se ascunde o doză 
de comoditate, care ulterior 
se plătește scump. Soluția 
este să formulăm exigențe 
mai mari față de elevi de la 
începutul anului școlar, iar 
aceștia fa|ă de ei înșiși pen
tru a fructifica mai bine toate 
avantajele primului trimestru.

prof. PANAIT IVANCIU 
director adjunct al Liceului 

„Gh. Șincai“ București

Semicen

tenarul
Marelui

Octombrie

SPATII AMPLE...
întotdeauna, la sfîrșitul 

unei călătorii în străinătate, 
revizuindu-ți fișele, notele, 
însemnările, răsfoind pa
chetele cu prospecte, în
drumare turistice, ghiduri 
statistice, developînd fil
mele trase cu seriozitate de 
amator, te gîndești la lu
crurile esențiale, la imagi
nile definitorii pentru lo
curile vizitate. Și totuși — 
ați observat ? — ori de cîte 
ori te apuci să povestești

cunoscuților cam ce este pe 
acolo, îți vin dintr-odată in 
minte numeroase amă
nunte care par a nu se în
chega în nici un subiect, 
dar care simți că, împreu- 
nîndu-se într-un mozaic, 
vorbesc mai viu, mai au
tentic despre țara respec
tivă.

Uniunea Sovietică — cu 
toată spațialitatea ei plu
ridimensională — am în
ceput, de pildă, s-o văd și

s-o înțeleg printr-un amă
nunt cu totul și cu totul a- 
parte. Trecusem de Kiev, 
orașul cel mai înverzit al 
Europei, cu case albe, pa
ralelipipedice răzbătînd din 
grădini ca-n peisajele cu 
pastă suculentă ale lui Ce
zanne, zburam peste mean
drele albastre ale Niprului

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IV-a)



A fi... „ ...................... .... . ,A fi infanterist, soldatul cu pușca veșnic la țintă, ostașul- pion al inteligenței, omul neobosit și neînfricat, care străbate centimetru cu centimetru, pămințul spre dușman-A fi artilerist, a ști să tragi' cu tunul, ochind și fixîndu-ți'cpteîe matematice cu rapiditate, executîndu-ți operațiile de tragere cu repeziciune și destoinicie... ■A fi rachetist, militarul complet al-timpurilor noastre, omul veșnic de veghe, paza sfîntă a cerului și pămîntului patriei, ostașul-om de știință din armata țării, care trimite, după calcule complexe, fără greș, racheta la țintă...A fi aviator, cuceritor îndrăzneț al văzduhului, omul pen tfu care dimensiunile umane ale curajului n-au margini, străjuitor al frontierelor aerului cu bărbăție și credință, pilotul iscusit și ager...A fi marinar, oșteanul care înfruntă nemărginirea mărilor, duritățile vieții pe apă, furtunile naturii dezlănțuite, soldatul a cărui pasiune și’iubire pentru arta militară marinărească și tradiția străbună n*are limite...

A fi grănicer, ostașul ochi și urechi, păzitorul neînfricat al granițelor de apă sau de pămînt ale țării, santinela veșnic de veghe...A fi vînător de munte, urmaș al oștenilor lui Ștefan cel Mare, al lui Horia și al lui Tudor, acel tînăr sprinten care străbate văile și pădurile adinei, ia pieptiș piscurile cele mai semețe ale munților, fără ezitări în îndeplinirea misiunilor de luptă... ,A fi tanchist și transmisionist, a fi radiolocatorist, omul- legătură între arme, soldatul îndemînatic și iscusit, ostașul- tehnician care cunoaște la perfecție limbajul cifrurilor...A fi—...înseamnă a fi soldatul-cetățean, ostașul-patriot, pentru care datoria de a apăra cuceririle poporului, glia strămoșească sînt îndatoriri mai scumpe decit orice.
VASILE CABULEA

CINSTIM TRADIȚIA OSTĂȘEASCĂ
„în curînd va veni vre

mea să-mi îndeplinesc o 
datorie patriotică, aceea de 
a intra în rîndurile osta
șilor pentru îndeplinirea 
stagiului militar.

Scriu aceste rînduri în 
convingerea că îmi va 
putea fi îndeplinită o do
rință și anume să mă in
struiesc in unitatea care se 
mîndrește cu emoționante 
tradiții de luptă, acolo un
de s-a pregătit, a luptat 
și a căzut eroic, pe front, 
tatăl meu...“

Un crîmpei spicuit din scri
soarea tînărului Vasile Bo- 
descu. La comisariatul mili
tar sînt multe aseme
nea scrisori și una dintre a- 
cestea ne-a sugerat o vizită 
într-o unitate militară meca
nizată din Moldova.

...Pașii ne poartă pe alei 
spațioase, scăldate în lumina

acestui soare de... vară. Os
tașii au plecat în zori, în a- 
plicație, misiune aproape co
tidiană pentru desăvîrșirea 
pregătirii de luptă. Pînă la 
întoarcerea din „misiune" 
răsfoim cu pietate filele unui 
album aflat la loc de onoare 
într-un muzeu care înfățișea
ză, la proporții modeste, o 
istorie emoționantă, istoria a- 
cestei unități mecanizate.

Filele de început s-au scris 
în urmă cu decenii, atunci, în 
anul 1877, cînd regimentul 15 
Dorobanți s-a acoperit de 
glorie în luptele victorioase 
de la Grivița, Plevna și Ra
hova. In momente de grea în
cercare pentru poporul nos
tru, — primul război 
mondial și războiul an
tihitlerist — regimentul 15 
Do^abanți s-a aflat alături de 
celelalte unități ale armatei 
românești mereu în prima li
nie. Pilda eroilor căzuți în

luptă (în memoria istoriei bă
tăliilor de la 1877 stă numele 
căpitanului Ion Grigore Năs- 
tase, a sublocotenentului 
Gheorghe Nicolescu — pînă 
la cei care și-au sacrificat 
viața pentru eliberarea 
patriei sau căzînd eroic 
în ultimul război mon
dial pe păinîntul Un
gariei sau Cehoslovaciei — 
soldatul Voicu Rîmniceanu, 
caporalul Nicolae St. Păun) 
este mereu vie în amintirea 
generațiilor de ostași de as
tăzi care se dovedesc deose
bit de sîrguincioși în pregă
tirea politică și militară. Și 
astfel drumul eroic al uni
tății este continuat astăzi pe 
alți parametri dar cu fapte de 
înălțătoare demnitate ostă
șească.

...Povestea șeful statului 
major al unității, maiorul 
Gheorghe Ghelase.

— Era în prima lunj a a-

nului trecut. Unitatea noas
tră pufnise într-o aplicație, 
în drum către zona de înde
plinire a misiunii ne-a întîm- 
pinat un soare cald de pri
măvară. Cît*va ore mai tîr-
ziu iarna nu și-a des- 
mințit capriciile, acope-
rindu-ne cu o ploaie
rece, Urmată de o straș
nică ninsoare. în zori un vînt 
puternic a dezlănțuit un vis
col de o tărie neobișnuită. La 
ora prînzului primei zile de 
aplicații căile de acces erau 
deja blocate de troiene. Nici 
un fel de obstacol n-a împie
dicat îndeplinirea misiunii, 
căci fiecare ostaș a ajuns pe po
zițiile stabilite din vreme. Și 
așa era normal : unitatea era 
echipată și ostașii bine pregă
tiți pentru orice fel de vre
me. Seara și noaptea tîrziu, 
prin stațiile noastre de radio, 
am primit comenzi mai puțin 
obișnuite într-o asemenea mi

siune : „Pe șoseaua națională 
viscolul a blocat o coloană 
de mașini. Interveniți pentru 
salvare..." Și în mai puțin de 
două ore misiunea a fost 
îndeplinită. In noaptea ace
ea alte semnale ne-au făcut 
cunoscute alte ravagii ale vis
colului. în timp Ce Se întor
cea dtntr-o excursie, un a- 
utobuz în care se aflau pio
nieri a fost, de asemenea, 
blocat de viscol.

Ostașii s-au oferit voluntar 
și au pornit-o în grabă în 
ajutorul acestora.

Inimi calde de ostași. în 
gestul fiecăruia, care nu se 
vrea deloc spectaculos, des
lușim expresia înaltelor cali
tăți morale caracteristice os
tașilor patriei noastre.

VASILE RANGA

ORDINUL
MINISTRULUI FORȚELOR ARMATE ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

întregul popor sărbătorește, la 25 octombrie, 
Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 
România.

Intrat în patrimoniul tradițiilor noastre na
ționale, 25 octombrie prilejuiește evocarea vite
jiei și eroismului armatei române în timpul in
surecției din august 1944, în luptele purtate 
umăr la umăr cu glorioasa armată sovietică, 
pentru desăvîrșirea eliberării teritoriului Româ
niei de sub jugul fascist, a contribuției aduse 
la înfrîngerea Germaniei naziste.

în acest an sărbătorirea Zilei forțelor arma
te are loc în condițiile avîntului cu care poporul 
nostru înfăptuiește mărețul program elaborat 
de partid pentru dezvoltarea multilaterală a 
economiei, înflorirea științei și culturii, ridica
rea patriei pe noi trepte ale progresului și ci
vilizației.

însuflețiți de succesele repurtate de oamenii 
muncii, sub conducerea încercată a Partidului 
Comunist Român, pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste, purtînd în inimi ca pe o 
neprețuită comoară gloria strămoșească, mili
tarii armatei noastre nu-și precupețesc efortu
rile pentru îndeplinirea îndatoririlor de înaltă 
răspundere ce le-au fost încredințate. Ei iși 
perfecționează continuu pregătirea de luptă și 
politică, întăresc ordinea și disciplina militară, 
vigilența revoluționară, sînt gata oricînd să 
apere cu fermitate cuceririle poporului, inde
pendența ți suveranitatea de stat a României. 
Totodată, alături de armatele statelor partici

pante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor 
țărilor socialiste, forțele noastre armate își a- 
duc contribuția activă la apărarea cauzei socia
lismului și păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri 
militari, ofițeri și generali !

Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 
România, vă felicit și vă urez noi succese în 
desăvîrșirea pregătirii militare și politice, în 
întărirea capacității combative a unităților ți 
marilor unități.

în cinstea Zilei Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România,

ORDON:
La 25 Octombrie, ora 21,M, la București se 

vor trage, în semn de salut, 21 salve de arti
lerie.

★
Trăiască Partidul Comunist Român — condu

cătorul încercat al poporului, Inspiratorul ți 
organizatorul tuturor victoriilor noastre !

Trăiască forțele noastre armate — scut de 
nădejde al muncii pașnice, creatoare a po
porului român !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România I

Ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România 
General-colonel ION IONIȚA

Cîntarea României
de Nichita Stânescu

Iată, a venit ora mare,

Ora în cinci colțuri, ora luceafăr, 
răsărind chiar acum, pentru că a răsărit 
de totdeauna

înconjurînd maturitatea noastră, la fel cum 
a înconjurat propriile ei secunde.

Iată, 
trupul meu se ridică-n picioare, de-odată, 
ca să-mi urmeze sufletul, trupul meu 
umbră în relief a nepipăitului suflet, 
și gura mi-o deschid, fintină spontană, 
cu străfundul săpat spre cerul cu stele 
și Strigăt dau și murmur 
și nume încheg, nu din silabe ci din rîuri 
din munți, din șesuri și din țărmuri de mare, 
nume rotund, demn de tine 
pămint al nașterii mele: 
România.

ZIUA FORȚELOR ARMATE ALE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DE STRAJA
PATRIE 1X xTL JL Xw X X2J X

Fotografiile: V. RANGA

POALELE OBCINELOR
...Scenele și parfumul ani

lor copilăriei dispar, se de
părtează într-o umbră diafa
nă, iar pe fondul lor, prind 
contururi, se materializează, 
chipurile unor tineri, înalți și 
puternici, ca falnicii brazi ai 
obcinelor bucovinene de la 
poalele Rarăului elevi ai Li
ceului militar „Ștefan cel 
Mare". Stau și-i privesc, în 
uriașa curte, un careu de as
falt, împresurat din toate 
părțile de ziduri masive, de 
cetate, ale școlii care adăpos
tește la cele trei etaje, sute 
de încăperi elegante. Zeci și 
zeci de chipuri zvelte, pline 
de vigoare, stau în repaus și 
ascultă vorbele profesorilor și 
comandanților, ca, la o co
mandă scurtă, să treacă într-o 
nouă ipostază, de încordare și 
ținută tinerească, să alerge 
sau să meargă în pas cadențat, 
pe asfaltul ce răsună ritmic, 
amplificind ecoul în pieptul 
obcinelor. Privesc și parcă-i 
văd și mai departe, pe cim
poi de instrucție, la poligo
nul de tragere. în sălile de 
curs și laboratoare, în aceeași 
concentrare, cu aceeași serio
zitate și in același spirit al 
lesnonșahilității sociale, însu- 
șindu-și deprinderile noi ale

tehnicii și artei militare, asi- 
miltnd cunoștințe vaste de 
cultură generală. Cît se asea
mănă și cît se deosebesc de 
mult. Dialogurile avute ne-au 
întărit convingerea că dinco
lo de asemănările firești, de 
năzuințele comune, fiecare 
are ceva personal, propriu, ce 
ține de structura sufletească, 
de pasiunile și ambițiile ce-i 
întregesc personalitatea. A- 
ceste facultăți au un teren 
fertil de manifestare. Școala 
le oferă condiții excelente pen
tru muncă și viață, pentru in
struire și învățătură. E sufi
cient să arătăm că școala dis
pune de un corp profesoral 
și de cadre de instrucție cu o 
remarcabilă pregătire pro
fesională, de laboratoare do
tate ultramodern, pentru na- 

! turale, fiiică, chimie, pînă și 
cu laborator de lingvistică, 

\ unde elevii învață limbi stră- 
i ine după cele mai noi și 
\ practice metode. Biblioteca 
' — cu o sală încăpătoare de 

lectură și miile ei de volume 
f — muzeul istoric, apoi sala 

de sport, utilată oa la carte, 
sala de spectacole cu cele 
450 de locuri vin să comple- 

i teze, să adauge fondul ma- 
i terial, necesar și reclamat de

dezvoltarea celui spiritual,
de lărgirea orizontului de 
cultură generală, a cadrului 
de manifestare și punere în va
loare a talentului nativ, a 
aptitudinilor artistice și spor
tive ale elevilor. Oare ce 
poate să reflecte mai bine, 
mai convingător că aici, la 
poalele munților, se învață 
stăruitor și că, în afară de 
principala îndatorire — in
struirea militară și învățătu
ra — tinerii au o viață inten
să, plină de farmec și roman
tism — decît aceste fapte și 
date ce, sîntern siguri, vor 
pune temelie solidă unor tra
diții scumpe, frumoase. Pe 
acea „placă de onoare" un 
scurt tablou sinoptic: din 
1960 pînă anul trecut, în 
două rînduri șeful promoției 
de absolvenți n-a fost unul 
singur, ci... mai mulți. In 
1964, bunăoară, patru absol
venți au obținut media maxi
mă: 10. Numărul de proble
me rezolvate și anunțate de 
către elevii școlii în Gazeta 
matematică și fizică a înre
gistrat, pe grafic, o creștere 

' valorică, dar și numerică : 
1963 — 2 816 probleme; 
1984 — 2 903: 1965 — 2 976 
jșl.1966 — 2.988.

Elocvente și revelatoare 
sînt, de asemenea, participă
rile elevilor la Olimpiadele 
școlare de română, matema
tică, fizică și chimie. Sigur, 
tabloul ar fi incomplet, dacă 
n-am arăta că numeroși elevi 
compun diferite echipe artis
tice și formații de muzică in
strumentală și că cei care 
doresc să învețe să cînte la 
vreun instrument au la dis
poziție instructori și... vidri, 
clarinete, acordeoane...

Cu timpul, aici s-a dezvol
tat un puternic nucleu al 
sportului. De ani de zile, 
echipele reprezentative de 
volei, baschet, handbal, atle
tism, fotbal, sînt campioane 
regionale în campionatele na
ționale școlare, ele partici- 
pînd și ocupînd locuri frun
tașe la fazele superioare ale 
competițiilor. Școala a dat 
cîțiva sulițași juniori de reală 
valoare și perspectivă. La 
sediul comitetului U.T.C. al 
liceului militar am mai 
descoperit un... sediu, cel 
al redacției revistei „Ori
zont literar și artistic", scrisă 
de elevi, profesori și coman
danți pentru., ei „si facă 
cunoscute încercările timide, 
dar promițătoare, prin mijlo-

li 

cirea muzicalității versului 
sau prin dulceața prozei". In 
străvechea țară a fagilor fal
nici, aici sub cerul de sma
rald, intre obcinele „dulcei 
Bucovine", cum spunea Alec- 
sandri, scrutind piscurile se
mețe — parcă vrînd să le în
treacă în ascensiunea pe care 
o fac în viață — muncesc 
cu elan și învață cu dăruire, 
pentru însușirea mărețelor 
comori ale științei și culturii, 
pentru învățarea artei milita
re și a cadenței ce le va că
lăuzi pașii pe calea înfăptui
rii idealului Cutezător și plin 
de speranțe, vlăstare tinere 
din Țara de Sus și de Jos a 
Moldovei, tineri din regiunile 
Cluj, Maramureș, Banat, Mu
reș Autonomă Maghiară, care 
se adapă de la izvorul nese
cat de eroism și vitejie ce 
stă în lăcașul sfînt al croni
cilor, al istoriei neamului ro
mânesc. Aici fac primii pași, 
aici statornicesc pasiuni, aici 
rostesc legămîntul ferm fa
ță de țară, popor și partid, 
viitorii infanteriști, rachetiștii, 
tanchiștii, artileriștii și vînăto- 
rii de munte, viitorii apărători 
ai patriei Strămoșești.

C. VASILE

....  Si, cînd l-au văzut acolo, tăind undele văzduhului 
luminos, fringind impotrivirile vîntului, întrecînd negu
rile, neamul lui întreg, toți acei iobagi de ieri, setoși de 
libertate, de lumină, de neatirnare i s-au inchinat nu 
numai ca unui fiu mai isteț și mai viteaz decit ceilalți, ci 
ca unui vestitor, ca unui simbol. Cînd in vîjiitul lor 
nerăbdător porneau aripile, cînd pasărea de oțel se cum
pănea singură sus, deasupra pămîntului, cind se frăminta 
cu puterile cerești și le răpunea planînd liniștit vultu- 
rește, li se părea că zăresc în viitor o altă minune : 
urmașii lor, seminția lor desfăcindu-se de sub stăpinirea 
vechilor puteri, infruntînd vrăjmășiile din urmă, aburind 
tot mai sus peste dînsele..." (NICOLAE IORGA — „Aurel 
Vlaicu" — 1913)

Voce caldă și sclipiri jucă
ușe în ochi. Este tînăr. Prea 
tînăr ca să poți crede că 
filotează avioane cu reacție.

1 cheamă TEODOR DOGA- 
RU. Este elev sergent. Are 
douăzeci de ani...

— De cînd mi-am dorit să 
devin pilot ? Este greu de 
răspuns 1 Poate de cînd, puș
ti fiind, dădeam viață avioa
nelor de... hîrtie... sau, poate 
de cînd priveam, încremenit 
și mut de admirație, zborul 
avioanelor adevărate, după 
care, revenindu-mi, o luam la 
fugă, strigînd și fluturînd mîi- 
nile, ca să mă vadă și să mă 
audă omul de acolo, 
de sus, pilotul... Nu 
m-a văzut și nu m-a 
auzit niciodată. Am continuat 
să mă joc cu avioane de hîr
tie și să-mi făuresc... visuri. 
Visurile au căpătat însă con
tururi, au devenit realitate. 
Am fost admis în școala 
superioară de ofițeri de avia
ție I

Dar, mai bine să vă po
vestesc o tetîmplare....

Există o zi unică în viața 
fiecărui pilot, o zi în care 
întră, cu adevărat, în 
familia aviatorilor. în termenii 
noștri, se numește ziua în 
care vei executa primul zbor 
în simplă comandă. Este ziua 
în care, pentru pri
ma oară, vei conduce singur 
avionul, vei fi, cu ade
vărat, stăpînul lui! Se 
poate uita o asemenea zi ? 
Eu n-am să o uit niciodată...

...Zborul începuse devreme, 
pe la șase dimineața. Vre
mea se anunța frumoasă : 
caldă și cu mult soare. Eram 
programat să zbor printre ul
timii și așteptarea nu era 
ușoară. îmi urmăream cole
gii. Evoluau foarte bine 1 
„Așa voi evolua și eu ?“ m-am 
întrebat. „Așa sau poate și 
mâi bine 1“ a venit răspunsul 
meu încrezător.

Și iată că sosește momen
tul să mă apropii de avion. 
Mai verific o dată costumul, 
casca... Totul, e-n regulă I Sînt 
pe scara avionului. întru în 
carlingă. Undeva, departe, 
un avion vine la aterizare. 
Este pilotat de cel mai bun 
prieten al meu — elevul ser

gent Nicolae Naparu — care 
nu mai are timp să-mi ureze : 
„Succes, băiete!“. Dar eu 
aud aceste cuvinte, eu știu 
că de acolo, de pe pămînt, 
el va țîne pumnii strfnși pen
tru reușita mea, așa cum fă-

PUIUL UE 
VULTUR

ARIPILE
cusem și eu... Și nu numai 
Naparu, ci toți, toți colegii 
mei, fiindcă sîntem ca niște 
frați. Iată că vine șeful șco
lii ! Zboară cu mine 1 Va ur
mări tot ce fac ! Totul I Va 
suferi, dacă voi greși. Se va 
bucura, tainic, cum numai el 
știe să o facă, dacă voi reuși, 
dacă voi răsplăti eforturile 
ce s-au depus pentru pregăti
rea mea... Pornesc motorul ! 
Urletul lui sfîșie aerul. Aș
tept. în sfîrșit, aud în cască 
vocea conducătorului de zbor. 

îmi dă aprobarea pentru de** 
colare. Și mă încordez, fir-a 
al naibi I Ca un arc mă în
cordez ! Și nu-j bine 1 „Hai 
băiete, fii calm 1 Nu este pri
ma dată cînd te urci în avi
on" îmi zîc. Motorul uruie. 
Avionul trepidează ca scu
turat de friguri. String dinții, 
închid ochii. Și-mi revin. 
Sînt acum mai degajat Pri
vesc pista de decolare. Por
nesc. Aparatul rulează înce
tișor, legănîndu-se... Apoi, 
mai repede I Din ce în ce 
mai re’^de ! Și se desprinde 
lin de pe pistă... Lin ca o 
uriașă pasăre. Atenția mea 
este împărțită. Ceasurile de 
bord, manșa, butoanele de 
comandă... Totul I Nu-mi 
scapă nimic din priviri... Și 
zbor, mă avînt spre cer I Da, 
zbor! Avionul răspunde, as
cultător comenzilor mele. 
Execut turul de pistă I Am 
un gînd 1 Pentru mama este 
gîndul. Aș vrea să mă vadă. 
Vin la aterizare. Reduc vite
za... O secundă ! Două ! Trei! 
Roțile reactorului ating pista. 
S-a terminat ? Așa de re
pede ? Of, prea repede...

Am primit calificativul 
„bine". Șeful școlii este exi
gent. Nu-i scapă nimic, nici 
măcar ezitarea de la decolare. 
Peste cîteva zile, la alt zbor, 
mă „reabilitez". în carnet a 
apărut un „foarte bine" și 
viața devine și mai fru
moasă.

★
La plecarea din școală, 

despărțindu-ne de elevii piloți, 
ne-am gîndit că poporul acesta, 
al nostru, poartă în suflet, din 
cele mai îndepărtate timpuri, 
crezul urcușului nestăvilit că
tre înalt, dorința fierbinte de 
a domina văzduhul, cerul. Și 
cine știe cîți dintre marii 
bărbați ai neamului, cîți din
tre flăcăii noștri, mîndri și 
voinici, n-au aspirat, în taină 
sau mărturisit, către zborul 
păsărilor ! Poate și Decebai, 
poate și meșterul Manole. 
poate și Brâncuși, poate și 
țăranul cu mina streașină la 
ochi, privind o ciocîrlie săge- 
tînd văzduhul, poate și mun
citorul, și doctorul, și ingi
nerul... Și, cu siguranță, din 
crezul acesta milenar, ZBO
RUL — simbol al libertății 
absolute — s-au născut un 
VlaiCU, un Vuia, s-au născut 
piloții eroi ai luptelor de pe 
frontul Mărăști-Mărășești, în 
1917, ai bătăliilor din războiul 
antihitlerist, s-au născut 
piloții de astăzi — ochii larg 
deschiși de veghe peste pă- 
mîntul și fruntariile de azur 
românești, s-a născut și tînă- 
rul pui de vultur ale cărui 
gînduri le-ați cunoscut...

TEODOR POGOCEANU



întoarcerea delegației C. C. 
al P.CR. din Suedia

Marți seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, secre
tar al C.C. ăl P.C.R., care la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului de stînga — co
muniștii — din Suedia, a fă
cut o vizită în această țară.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Constantin Mîn- 
dreanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Do-

brogea al P.C.R., și Ștefan 
Andrei, prim adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în
tâmpinată de tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, și Mi
hail Fiorescu, membri ai C.C. 
al P.C.R., Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Plecarea delegației
Tovarășul Ștefan Voitec, 

membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii So
cialiste România, a oferit 
luni seara Un dineu în 
cinstea delegației Partidu
lui Socialist din Japonia 
formată din Shichiro Mat
sumoto, deputat, membru 
al Comitetului Executiv 
Central al P.S.J., șef al Bi
roului pentru afaceri inter
naționale al P.S.J., și Shim- 
pei Fujimaki, secretar al 
Biroului pentru afaceri in
ternaționale al P.S.J. Au 
participat membri ai C.C.

P. S. Japonez 
al P.C.R., președinți ai 
unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Națio
nale și deputati.

★
Marți după-amiază, dele

gația Partidului Socialist 
din Japonia, condusă de 
Shichiro Matsumoto, a pă
răsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost 
salutată de tovarășii Ște
fan Voitec, Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid. 

(Agerpres)

Desen : Benone Șuvăilă

ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ 
ZILEI FORȚELOR ARMATE

VIZITA DELEGAȚIEI DE SPECIALIȘTI 
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII DIN R. D. VIETNAM
Marți, tovarășul Iosif Banc, 

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit pe Phan 
Van Chieu, adjunct al minis
trului agriculturii a R. D. 
Vietnam, conducătorul dele

gației de specialiști în dome
niul agriculturii din R. D. 
Vietnam, care face o vizită 
în țara noastră la invitația 
Consiliului Superior al A- 
griculturii.
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Un mare număr de furna- 
liști, oțel ari, laminatori și 
alți oameni ai muncii de la 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara s-a adunat marți 
într-un miting de protest îm
potriva persecuțiilor la care 
sînt supuse forțele democra
tice și progresiste din Indo
nezia. Luînd cuvîntul în ca
drul mitingului prim-topito- 
rul oțelar Avram Opriș și 
ing. Nicolae Găvănescu au 
condamnat valul de teroare 
și represiune împotriva co
muniștilor și celorlalte forțe 
progresiste și patriotice din 
Indonezia.

Exprimîndu-și convingerea 
că pînă la urmă în Indone
zia va birui cauza dreaptă a 
poporului, lupta sa pentru 
libertate, vorbitorii au subli
niat că, alături de toți cei ce 
muncesc din țara noastră, co
lectivul Combinatului side
rurgic Hunedoara își ex
primă sentimentele de sim
patie și solidaritate cu oa
menii muncii din Indonezia.

Participanții la miting au 
adresat o moțiune de protest 
președintelui interimar al 
Indoneziei, generalul Suharto, 
în care cer să se pună capăt 
terorii dezlănțuite împotriva 
forțelor progresiste și demo
cratice indoneziene și să fie 
restabilite și respectate liber

tățile democratice și sindi
cale, să fie apărată viața ce
lor mai buni fii ai poporului 
indonezian, condamnați în 
mod arbitrar de tribunalele 
militare.

★
Marți la amiază, la șantie

rul naval din Galați a avut 
loc un miting de solidaritate 
cu lupta dreaptă a forțelor 
progresiste și democratice 
din Indonezia.

Luînd cuvîntul în cadrul 
mitingului, muncitorul cazan
giu Gheorghe Tașcă și ingi
nerul Gheorghe Tănase au 
condamnat cu tărie teroarea 
și masacrele dezlănțuite de 
forțele reacționare împotriva 
forțelor progresiste și demo
cratice din Indonezia.

Exprimînd sentimentele de 
solidaritate ale poporului ro
mân cu forțele progresiste și 
democratice din Indonezia, 
participanții la miting au 
adresat o moțiune do protest 
președintelui interimar al 
Republicii Indonezia, gene
ralul Suharto, prin care se 
cere restabilirea drepturilor 
sindicale și a libertăților de
mocratice în Indonezia și în
cetarea represiunilor antide
mocratice și terorii la care 
sînt supuși cei mai buni fii 
ai poporului indonezian.

(Agerpres)
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Președintele Consiliului 

Centra] al Uniunii Genera
le a Sindicatelor, Constan
tin Drăgan, a plecat marți 
la amiază la Praga pentru 
a lua parte la lucrările ce
lei de-a 34-a sesiuni a Co
mitetului Executiv al Fe
derației Sindicale Mondiale, 
ce va avea loc între 25—2“ 
octombrie.

între 16 și 24 octombrie 
1967 a avut loc la București 
Conferința conducătorilor o- 
ficiilor de invenții ale Repu
blicii Populare Bulgaria, Re
publicii Socialiste Cehoslova
că, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, Re
publicii Populare Polone, 
Republicii Socialiste Româ
nia, Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Ungare.

La Conferință s-a făcut un 
schimb de experiență și de 
păreri cu privire la activita
tea de protecție a invențiilor 
în țările socialiste, la dezvol
tarea colaborării și la acorda
rea de ajutor frățesc în do
meniul protecției invențiilor, 
mărcilor de fabrică și dese
nelor industriale.

Banca Națională a Repu
blicii Socialiste România 
va pune în circulație, înce- 
pînd de la data de 1 no
iembrie 1967, un nou bilet 
de bancă de 100 lei, impri
mat cu denumirea statului 
„Republica Socialistă Ro
mânia".

în conformitate cu pre
vederile Hotărîrii Consi
liului de Miniștri, actua
lul bilet de bancă de 100 
lei, care este imprimat cu 
vechea denumire a statului

„Republica Populară Ro
mână" va continua să aibă 
deplină putere circulatorie 
și va circula paralel cu 
noul bilet de bancă de 100 
lei.

Noul bilet de bancă de 
100 lei este imprimat pe 
hîrtie albă avînd filigran 
în zig-zag pe întreaga su
prafață a hîrtiei, Culoarea 
predominantă a biletului 
este albastru închis cu vio
let și are imprimat pe față 
portretul lui Nicolae Băl- 
cescu, denumirea băncii e- 
mitente „Banca Națională 
a Republicii Socialiste Ro
mânia", stema țării, valoa
rea biletului, numărul de 
serie, numărul de ordine, 
anul emisiunii 1966, iar pe 
verso denumirea statului 
— Republica Socialistă Ro
mânia, o vedere reprezen- 
tînd Ateneul Român și va
loarea biletului.

De asemenea, tot de la 
data de 1 noiembrie 1967, 
se va pune în circulație și 
un nou bilet de bancă de 
50 lei.

Noul bilet de bancă de 
50 lei este imprimat pe hîr
tie albă avînd filigran în 
zig-zag pe întreaga supra
față a hîrtiei. Culoarea pre
dominantă a biletului este 
verde cu violet și are im
primat pe față portretul lui 
Alexandru Ion Cuza, de
numirea băncii emitente 
„Banca Națională a Repu
blicii Socialiste România", 
stema țării, valoarea bile
tului, numărul de serie, nu
mărul . de ordine, anul e- 
misiunii 1966, iar pe verso 
denumirea statului — Re
publica Socialistă România, 
o vedere reprezentând Pa
latul Culturii din Iași și 
valoarea biletului.

O carte
Există o literatură — lite

ratura didactică a străzii — 
pe nedrept neglijată și prin 
absența căreia și consecințe
le par astăzi mai evidente 
oricui. Petru Vintilă prin 
„Mic îndreptar de compor
tare civilizată" desigur că 
nu acoperă solicitările unui 
domeniu educativ atît de 
vast și prin încrengăturile 
situațiilor Bale infinite, com
plexe, dar încearcă o bine
făcătoare reordonare, în co
dul moral nescris al străzii. 
Faptul editorial a fost re
ceptat ca atare . cele 109 000 
exemplare au dispărut din 
librării în cîteva ore și de
sigur că grăbita sa epuizare 
nu este a valorii intrinsece 
a volumului cît a nevoii or
ganice a tînărului de a găsi 
sub autoritatea cuvîntul ui 
tipărit confirmarea sau in
firmarea unor deprinderi ale 
sale de conviețuire socială.

așteptată
Meritul autorului acestui 
volum este cel al prompti
tudinii reporterului de a ser
vi operativ ca o introduce
re într-un posibil „manual 
de morală practică" o lucrare 
servind necesitatea organică 
a oricărui tînăr de a face 
ordine în infinitatea mani
festărilor sale diurne. De 
aici o a doua calitate : tonul 
potrivit, agrementînd nece
sara dicție didactică a unei 
asemenea întreprinderi, cu 
exemple epice convingătoa
re. Comportarea elegantă — 
morala cărții — nu este 
decît efectul bunului simț 
care în traducere exactă nu 
înseamnă altceva decît tri
miterea la proverbiala înțe
lepciune „ca să-ți fie ție 
bine nu-ți nesocoti aproape
le". Adică nevoia organică a 
unei armonii cotidiene.

V. Ar.

Vizită pionierească
Pionierii Școlii generale nr. 

175 București, au invitat un 
grup de pionieri de Ia Liceul 
din Topoloveni să petreacă o 
duminică împreună.

După ce au vizitat Palatul 
pionierilor, Muzeul „Grigore 
Antipa", și au făcut turul ora
șului București, poposind la 
Școala nr. 175, întâmpinați de 
comandantul unității prof. Du
mitra Dobre și un numeros 
grup de pionieri, oaspeții din 
Topoloveni au văzut împreună 
meciul de fotbal al echipei fa
vorite. F. C. Argeș cu Steaua. 
Suporterii, bineînțeles că au 
plecat mulțumiți de rezultatul 
final al meciului.

Mulțumindu-le pentru fru
moasa duminică oferită, pionie
rii din Topoloveni au invitat 
la rîndul lor pe cei de la 
Școala generală nr. 175. într-o 
vizită asemănătoare, la fel de
plăcută.

Marți după-amiază a avut 
loc, în Capitală, adunarea 
festivă consacrată celei de-a 
23-a aniversări a Zilei For
țelor Armate ale Republicii 
Socialiste România. în sala 
Teatrului Uniunii Generale 
a Sindicatelor, unde s-a des
fășurat adunarea, se aflau 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Patilineț, secre
tar al C.C. al P.C.R., gene
ral-colonel Ion Ioniță, minis
trul forțelor armate, Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor 
interne, Ion Stănescu, preșe
dintele Consiliului Securită
ții Statului, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai Consiliului de 
Stat, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, generali și ofițeri 
activi și în rezervă, veterani 
din războiul antifascist, oa
meni de știință și cultură, oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureș- 
tene. Au luat parte, de ase
menea, atașați militari ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București.

Adunarea a fost deschisă 
de Ion Savu. secretar al Co
mitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R.

Despre semnificația Zilei 
Forțelor Armate a vorbit ge- 
neral-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțe
lor armate, secretarul Consi
liului politic superior.

25 Octombrie — a spus 
vorbitorul — este o dată me
morabilă în istoria țării noa
stră. Cu douăzeci și trei de 
ani în urmă, în această zi, 
viteaza noastră armată, care 
lupta umăr la umăr cu glo
rioasa armată sovietică, zdro
bind ultimele rezistențe hitle- 
risto-hortiste din nord-vestul 
Transilvaniei, a desăvîrșit 
eliberarea teritoriului Româ
niei de sub jugul fascist.

Sărbătorirea Zilei forțelor 
noastre armate simbolizează 
faptul că ostașul român de 
astăzi, apărător al patriei so
cialiste, este purtător al celor 
mai glorioase tradiții militare 
ale poporului nostru, fău
rite de-a lungul istoriei sale 
multiseculare.

După ce a evocat acțiunile 
armatei române în timpul in
surecției naționale antifasciste 
din August 1944 și la elibe
rarea patriei, ca și jertfele de 
sînge aduse în eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei, vorbi
torul a relevat în continuare 
politica consecventă de pace 
promovată de țara noastră.

La această sărbătoare a 
Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România — a 
arătat în încheiere vorbitorul 
— militarii de toate gradele 
își reafirmă voința neclintită 
ca, respectând întocmai ju- 
rămîntul, să-și îndeplinească 
cu devotament misiunea de 
onoare ce li s-a încredințat, 
de a apăra România socia
listă, prezentul luminos și 
viitorul de aur al patriei. Ei

sînt gata să apere cuceririle 
revoluționare ale poporului, 
independența și suveranitatea 
noastră națională și, alături 
de armatele statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia, ale tuturor țărilor so
cialiste frățești, să apere 
cauza socialismului și păcii.

In cadrul adunării festive 
au rostit cuvîntări de salut 
Iosif Valter, secretar al C.C. 
al U.T.C., acad. Zaharia Stan- 
cu, președintele Uniunii Scrii
torilor, general-locotenent în 
rezervă Mihai Corbuleanu și 
maistrul Ion Popescu de la 
Uzinele „Grivița Roșie". Vor
bitorii au evocat tradițiile 
glorioase ale armatei române 
în luptele duse pentru nea
târnarea țării, pentru liberta
tea națională și Socială, cura
jul, dîrzenia, spiritul de sa
crificiu și faptele de arme ale 
ostașilor români. Ei au rele
vat dragostea și stima pe care 
întregul popor le poartă ar
matei noastre socialiste Și au 
urat tuturor ostașilor țării, 
noi succese pe drumul îmbo
gățirii tezaurului tradițiilor mi
litare românești, al îndeplini- 
nirii îndatoririlor ce le revin 
ca străjeri de nădejde ai în
făptuirilor poporului român, 
ai suveranității și indepen
denței patriei.

în încheierea adunării fes
tive, ansamblul de cîntece și 
dansuri al Forțelor Armate 
a prezentat un frumos și bo
gat spectacol.

(Agerpres)
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• Cu deschiderea turneu
lui de box. la Arena Mexi
co, în fața a 10 000 de spec
tatori, concursurile preolim- 
pice de la Ciudad de Mexico 
au intrat în cea de-a doua 
„repriză", al cărei mare 
punct de atracție vor fi con
cursurile de înot.

In prima gală de box, 
campionul român Constantin 
Ciucă fi-a luat o binemerita
tă revanșă asupra polonezului 
Hubert Skrzypczak, la care 
pierduse anul acesta în fina
la europenelor de la Roma. 
In excelentă formă, mai teh
nic, mai precis în lovituri, 
Ciucă l-a dominat pe polo
nez, adjudecîndu-și o vio
rie netă la puncte.

• Formația F.C. Argeș, li
dera clasamentului categoriei 
A, a plecat în R.D. Germană,

unde va susține trei partide. 
Echipa A. S. A. Tg. Mureș va 
evolua în Cehoslovacia, ur- 
mînd să joace primul meci la 
Bratislava, iar cel de-al doi
lea la Banska Bistrica.

• Incepînd de mîine și pî
nă la 8 noiembrie, în mai 
multe orașe din Turcia se vor 
desfășura meciurile celei de-a 
7-a ediții a compionatelor eu
ropene de volei. La întreceri 
și-au anunțat participarea 35 
de echipe (20 masculine și 15 
feminine) din 21 de țări. For
mațiile participante au fost 
împărțite în cite patru grupe 
eliminatorii. In GRUPA a 
11-a (la Ankara) fac parte : 
România, Ungaria, R. D. Ger
mană, Italia.

locurile din cadrul grăpelor 
eliminatorii șe vor desfășura 
între 26 și 30 octombrie.

F. G.

între film și 
teatru

După filmul 
„Castelanii"...

Marcel Anghe- 
lescu ’ către 
Colea Răutu 
și Tudorel 
Popa

— Copii, vă 
spun eu, tot 
mai sigure sînt 
castelele în tea
tru...

Desen de
NEAGU

RADULESCU

ANTRACT
• „Val" de premiere la București
• Fidelitatea fața de poezie
• In proiect: Un „mini>teatru" 

la Brăila

• Sfîrșitul săptămînii tre
cute a fost marcat de tea
trele bucureștene printr-un 
adevărat „val“ de premiere. 
Nu mai puțin de patru spec
tacole noi, cu texte inedite; 
au văzut lumina rampei sîm- 
bătă și duminică, punînd di
ficile probleme de opțiune a- 
matorilor atmosferei festive 
de premieră: Le enumerăm, 
cu promisiunea de a reveni 
asupra lor în cronica drama
tică : „Lovitura" de Sergiu 
Fărcășan (regia Crin Teodo- 
rescu) și: „Cînd luna e al
bastra" de F. Hugh Herbert 
(regia Cornel Todea) la Tea
trul „C. I. Nottara", „Zece 
zile care au zguduit lumea" 
de H. Miiller și H. Stahl 
după John Reed (regia Mi
hai Dimiu) la Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale", „Tan
go" de Slavomir Mrazek (re
gia Radu Penciulescu) Io 
Teatrul Mic.

9 Pribeag prin sălile bucu
reștene (cînd se va țfîrși a- 
ceastă manie a reparațiilor în 
plină stagiune ?), Teatrul Mic 
se dovedește fidel față de 
programul său estetic, în care 
a fost inclusă cu drepturi de

pline și poezia. După succe
sul de acum aproape doi ani 
cu recitalul Prevert, poemul 
lui Ritsos „Bătrînele și 
marea" a intrat în atenția 
teatrului, care-l prezintă astă 
seară în regia lui Yanis Vea- 
kis, cu muzica celebrului com
pozitor grec Mikos Theodora- 
kis și în interpretarea unui 
colectiv distins care cuprinde, 
printre alții, pe Tatiana le- 
kel, Leopoldina Bălănuță, 
Doina Tuțescu, Olga Tudo- 
rache, Dumitru Furdui, Tra
ian Stănescu.

• Curînd după premiera 
inaugurală a stagiunii, care 
va prilejui prima confruntare 
cu publicul a unui nou dra
maturg, Leonida Teodorescu, 
autorul piesei „Crivățul de 
aseară", agenda Teatrului din 
Brăila prevede inaugurarea 
unui „mini-teatru" (40—50 
de locuri, piese într-un act, 
miniaturi, recitaluri, atmo
sferă de intimitate și bun 
gust). Pe primul afiș : „Cora" 
de Anca și Romulus Vul- 
pescu. O inițiativă care me
rită atenție.

s. c.

Dincolo de singurătate Corespunzător gradului
(Urmare din pag. I)

de altfel, cît de tare poate fi 
A acest „sex slab" în fața unor 
” mari încercări femeile dove

desc, de multe ori, o rezis- 
• tentă perseverentă, un curaj

de care bărbații sînt, poate, 
mai rar capabili).

Tată totuși, și cazul tînăru
lui R. N. din București. L-am 
cunoscut bine, sînt poate pri
mul, sau unicul om căruia 
i-a împărtășit suferința. A 
iubit în viata lui de pînă azi 
(acum are 30 de ani) o sin
gură femeie. Pe atunci, era 
student la medicină. Ei, îi 
cerea un singur lucru, să 
poată aștepta lîngă el, pînă 
va absolvi, apoi să-l urmeze 
în anii de stagiu la tară, lup
tând împreună pentru așeza
rea unei vieți comune pe 
baze solide și cinstite. Fe

meia a ales o cale mai ușoa
ră. Azi e căsătorită cu un om 
care i-a impus „mai puține 
privațiuni". R. N. este singur. 
Nu poate și nu vrea s-o ju
dece pe ea. Firește, n-o mai 
așteaptă. Dar e nevoie de 
timp, de mult timp, ca me
dicul destoinic de azi să se 
vindece de dezâmăgirea de 
ieri. Acum, drumul Său pro
fesional și social e deschis. 
Nu i-ar fi greu să-și găseas
că o tovarășă de viață potri
vită. Altceva îi e greu : să 
mai creadă în dragoste cu 
convingerea senină, absolută 
de acum Zece ani. A știut 
oare femeia pe care a iubit-o 
atunci, că prin superficiali
tatea ei va distruge nu nu
mai un sentiment, ci însăși 
încrederea într-un senti
ment 7

Dacă ar fi vorba de un

„sfat", l-aș da celor care vin 
în contact cu asemenea oa
meni și care, poate, vor re
deștepta dorința lor de a-și 
reface viața, pe baza unei 
dragoste noi. Le-ași Spune că 
astfel de cazuri dovedesc, 
tocmai prin suferința pe care 
o provoacă, cît de puternic și 
trainic poate fi sentimentul 
dragostei. Să știe, că în tra
gediile clasice, eroul învinge 
jertfindu-se pe sine, propria 
sa viață. Cei care-și trag tă
ria din singurătate sînt și ei, 
în felul lor, învingători. Ei 
pot să mai cunoască, pe vii
tor, bucuriile simple și seni
ne ale dragostei, dar sîntem 
datori să ne gîndim bine la 
gravitatea acestui sentiment, 
la responsabilitatea pe care 
el o incumbă tuturor celor 
care Iubesc și sînt iubiți.

(Urmare din pag. I)
Dar pînă atunci clădirea mai 
trebuie reparată, întreținută. 
Și asta costă. De aceea pune
rea de acord a chiriei cu 
cheltuielile care se fac pen
tru întreținerea și adminis
trarea fondului locativ, re
cuperarea sumelor investite 
in construcția de locuințe 
este un lucru nu numai 
echitabil, dar și necesar. A- 
cești bani trebuie integral 
recuperați. Nu este normal 
ca aceste cheltuieli să fie 
acoperite cu fonduri obți
nute în alte sectoare de ac
tivitate. Mi se pare cit se 
poate de firesc ca aceste 
cheltuieli să fie plătite de cei

de confort
care beneficiază de pe Urma 
lor.

Consider, apoi, foarte bună 
măsura de a se stabili înda
toriri precise pentru chiriași 
cu privire la întreținerea 
locuinței în care stau. Am 
văzut destui locatari care in 
spatele argumentului că lo
cuința nu le aparține, n-au 
făcut nici o lucrare de în
treținere, de prevenire a al
tor stricăciuni care inevita
bil vor apare. Or. în acest 
mod imobilul se degradează. 
E in interesul nostru ai lo
catarilor să ne îngrijim de 
locuință. Pentru că așa cum 
o vom păstra, așa o vom 
avea. Noi, copiii noștri.

Sînt muncitor de categoria 
a VIH-a. în continuare, după 
prevederile documentelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
5—fi octombrie, depinde nu
mai de mine, de pregătirea 
și priceperea mea. trecerea 
într-o categorie superioară 
de salarizare — care să-mi 
permită obținerea unui cîștlg 
mai mare. Iar datorită faptu
lui că în noile condiții chiria 
recalculată reprezintă, totuși, 
numai circa * la sulă din cîș- 
tigul meu actual, am hotărît 
să economisesc lunar o sumă 
de bani, pentru că, benefi
ciind de condițiile avantajoa
se create, să-mi construiesc 
cu ajutorul statului o locuin
ță. proprietate personală.

J CINEMA • TELEVIZIUNE

PROSTĂNACUL
—cinemascop—

rulează la Patria (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30),
Tomis (orele 9,45 ; 12,15 ; 
14,45 ; 17,15 ; 19,45), Melodia
(orele 8,45 : 11,15 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21), Flamura (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

SINDBAD MARINARUL
rulează la București (orele 
8,45; 10,45: 12.45; 14,45; 16,45; 
19; 21,15).

UN IDIOT LA PARIS
—cinemascop—

rulează la Capitol (orele 9,15;
11.30 13,45 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45).
Feroviar (orele 8.30 : 10.45 ;
13.15-; 15; 17,45 ; 20,15) ;
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15;

16,30; 19; 21,15). Modern (orele 
9,30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Republica (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21,15).

AGONIE ȘI EXTAZ
—cinemascop—

rulează la Festival (orele 8,45; 
11,30 ; 14,30 ; 20,30), Grivița
(orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21).

AMPRENTA
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15: 13.30; 16; 18,15; 20,30).

SORA CEA MARE
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
10; 16; 18.15; 20,30).

UN LUCRU FĂCUT LA TIMP 
rulează la Doina (orele 11,30; 
14,30; 16; 18,30; 20.45).

■ PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Union (orele 15,30;
20.30) .

SĂLBATECII DE PE RÎUL 
MORȚII — SPRE CRESTE —

GUSTAV NU-ȘI CUMPĂRĂ 
MAȘINĂ

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Giulești (orele 11,30; 
18; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE 
—cinemascop—

rulează la înfrățirea (orele 
16; 18: 20,15).

SPARTACUS — cinemascop — 
—ambele serii—

rulează la Dacia (orele 9— 
19.30 în continuare).

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Buzești (orele 
15.30; 18; 20.30).

COMISARUL X —cinemascop— 
rulează la Crtngași (orele 
15,30; 17,45; 20,15).

FARAONUL — cinemascop — 
—ambele serii—

rulează la Bucegi (orele 16;
19,15), Arta (orele 15,30; 19).

O ZI NU TOCMAI
NOROCOASĂ

rulează la Unirea (orele 16; 
18.15; 20,30).

MARELE RESTAURANT 
—cinemascop—

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

PASĂREA PHOENIX — 
cinemascop—

rulează la Miorița (orele 8,45 ;
11,30 ; 14,30 ; 17,30 : 20,30).

SINGUR PE LUME
rulează la Dudești (orele 
15,30; 18; 20.30).

CUM SA FURI UN MILION 7 
—cinemascop—

rulează la Munca (orele 16; 
18; 20,30), Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

CINE CĂLĂREȘTE
UN TIGRU 7

rulează la Moșilor (orele 16; 
18 15; 20,30).

SUS MIINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI 1

rulează le Cosmos (orele 
15.30; 18; 20,30).

CANALIILE

rulează la Popular (orele 
15,30; 18: 20.30).

ATÎT TIMP CÎT VOI TRAI ! 
rulează la Viitorul (orele 16; 
18.15: 20,30).

CINE VOIA 8-0 UCIDĂ
PE JESSIE 7 

rulează la Colentina (orele 16; 
18.15: 20.30).

POVESTEA TARULUI SALTAN 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18: 20,301.

CENUȘA ȘI DIAMANT
rulează la Central (orele 9; 
12; 15; 18; 20,45).

18,00 — Telecronica econo
mică — Eficiența economică

și atingerea parametrilor proiec
tați ; 18,30 — Pentru copii : Ala- 
Bala „Cine îndrăznește ?“ ; 19.00 
-— „Mîndru-i cîntecul și jocul" 
Program de cîntece și dansuri 
populare interpretate de Ansam
blul folcloric „Doina" al studen
ților din Centrul Universitar 
București ; 19,30 — Telejurnalul 
de seară ; 20,00 — Ziua Forțe-, 
lor Armate ale Republicii Socia
liste România ; 20,30 — „Multă 
lume și-o păpușă" — Emisiune 
muzical-distractivă ; 21,10 — A- 
vanpremiera ; 21,25 — Film ar
tistic : „Dansează micuță dom
nișoară" — cu Mandy. O pro
ducție a studiourilor engleze ; 
23,00 — Telejurnalul de noapts.



Vizita 
delegației 

C.C.
al P. C. R. 
in Finlanda

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
Marți au început la sediul C.C. 
al P.C. din Finlanda convorbi
rile între delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Finlanda.

Din partea română la con
vorbiri au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Coliu, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ilie Rădulescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. Nicu 
Bujor, șef de sector la Secția 
internațională a C.C. al P.C.R.

Din partea finlandeză au par
ticipat tovarășii Viile Pessi, se
cretar general al P.C. din Fin
landa, Aame Saarinen, preșe
dintele P.C. din Finlanda, Martti 
Malmberg, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Fin
landa, Olavi Poikolainen, Lars 
Junttila, Erkki Kivimaki, șefi de 
secție la C.C. al P.C. din Fin
landa.

Cu acest prilej, părțile s-au 
informat reciproc asupra activi
tății celor două partide și au fă
cut un schimb de păreri în pro
bleme ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

în după amiaza aceliași zile, 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a 
făcut o vizită la Parlamentul 
Republicii finlandeze. Delegația 
a fost primită de Johannes Viro- 
lainen, președintele Parlamen
tului, și Veikko Kokkola și 
Paavo Aaitio, vicepreședinți.

De asemenea, delegația s-a 
întîlnit cu reprezentanții Grupu
lui parlamentar al Uniunii de
mocrate a poporului finlandez.

MANIFESTĂRI CU OCAZIA ZILEI 
FORȚELOR ARMATE ALE ROMÂNIEI
MOSCOVA. Cu prilejul Zilei 

Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, la Moscova, 
în cadrul Muzeului Central al 
Forțelor Armate ale U.R.S.S., s-a 
deschis o expoziție românească 
de fotografii. Sînt prezentate as
pecte din viața și activitatea mi
litarilor români.

PEKIN. Ministrul Apărării 
Naționale al R. P. Chineze a or
ganizat marți o ședință festivă cu 
prilejul împlinirii a 23 de ani 
de la înființarea Forțelor arma
te ale Republicii Socialiste Ro
mânia. Au luat parte reprezen
tanți ai cartierelor generale ale 
Armatei populare chineze, ai De
partamentului politic și de logis
tică, precum și ai unităților for
țelor terestre, navale și aeriene 
ale Armatei staționate la Pekin.

VARȘOVIA. Cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste Româ
nia, la 23 octombrie a a- 
vut loc la Clubul ofițerilor din 
Varșovia o întîlnire în cadrul

EH

SPAȚII
AMPLE...

(Urmare din pag. a l-a) 

și deodată, de la geamul 
rotund al navei de alumi
niu am zărit mișcîndu-se-n 
nesfîrșitul cimpiilor o... fur
tună. Văzusem multe fur
tuni, dar întotdeauna, cînd 
te afli jos, pe pămînt, sau 
pe un teren cu orizont a- 
propiat, vălătucirea te co
pleșește, transformîndu-te 
într-un punct fără perspec
tiva vijeliei. De aici însă 
de la cîțiva kilometri spre 
cer lucrurile arătau dimpo
trivă : furtuna — nori ne
gri, învălmășiți — se vedea 
trecînd undeva, în spații, 
măturînd pămîntul precum 
un car cu fîn, prea încăr
cat, pe un drum de țara. 
„Vastitatea rusească" ! a 
spus cineva, și era perfect 
adevărat, căci in locul a- 
cela noi ne aflam deasupra 
unor regiuni în plin soare. 
Pe pieptul uriașului și o 
furtună reală părea o jucă
rie...

între imaginile de maxi
mă generozitate pe care le 
păstrez în acest uman mo
zaic sovietic se înscrie însă, 
fără îndoială, un amănunt

Sfidind cererile 
opiniei publice

S. U. A. 
intensifică 
acțiunile 
agresive 

împotriva 
R. 0. Vietnam
HANOI 24 Corespondentul A- 

gerpres, Adrian Ionescu, transmi
te : Marți după-amiază, aviația 
americană a atacat timp de o oră 
și jumătate, în 15 valuri succesive, 
împrejurimile orașului Hanoi, pe 
o rază de 10—20 kilometri de 
centru. în mai multe rînduri reac
toarele inamice au încercat să se 
apropie de oraș, însă au fost res
pinse de un puternic foc concen
trat al tunurilor antiaeriane și ra
chetelor sol-aer. Cartierul perife
ric Gia Lam și zona aeroportului 
au fost punctele cele mai apropi
ate de centru, bombardate de a- 

[i mericani. După părerea obser
vatorilor, care se află de 
mai mult timp în capitala 
R. D Vietnam, acțiunea ae- 

Iriană de marți marchează cel 
mai masiv și mai violent raid 
împotriva centurii exterioare de 
localități și căi de comunicație 
ale orașului Hanoi.

căreia atașatul militar aero și 
naval al României Ia Varșo
via, colonelul Nicolae Mandache, 
a vorbit despre semnificația a- 
cestei date.

BUDAPESTA. Cu prilejul Zi
lei Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, atașatul mi
litar șl al aerului al Republicii 
Socialiste România la Budapesta, 
It. colonel Emilian Bîrlea, a de
pus coroane de flori la monu
mentele și cimitirele eroilor ro
mâni căzuți în luptele pentru e- 
liberarea Ungariei tn localitățile: 
Ctjor, Cegled, Tiszakecske, De
brecen, Hajduboszormeny, Nui- 
regyhaza, Tiszalok, Miskolo, Ma 
gyaszo și Mehkerek.

PHENIAN. — în sala de fes
tivități a Ministerului Apărării 
Naționale al R. P. D. Coreene, 
a avut loc o adunare festivă în 
cinstea celei de-a 23-a aniver
sări a Forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România. Au 
rostit cuvîntări generalul maior 
Țoi Den Ghen și locotenent-co-

leningrădean, poate cel 
mai copleșitor dintre toate. 
Vizitam, în orașul care a 
rezistat timp de trei ani 
(900 de zile!) celui mai 
crunt asediu cunoscut în 
istorie, cimitirul celor că
zuți în timpul blocadei : 
470 000 de leningrădeni u- 
ciși de frig, de foame, de 
bombe au fost adunați lao
laltă. Aproape jumătate 
milion de oameni dorm sub 
pașii tăi, culcați sub humă! 
Sentimentul e teribil: 
domnește acolo o tăcere de 
pămînt, de iarbă și de 
vînt... Și, deodată liniștea a- 
ceasta este spartă în niște 
sfere aproape inauzibile cu 
urechea liberă, de niște 
plinsete : lumea iese de Ia 
un mic muzeu cu ochii în 
lacrimi. Am intrat. Pe pe
reți zeci de fotografii — 
iarnă cumplită, oameni care 
duc o targă : pe urmă mor* 
ții stau pe străzi, mumifi
cați de ger — nu mai în- 
spăimintau pe nimeni, fă
ceau parte din oraș, tram
vaiele treceau incredibil cu 
roțile pe lîngă fețele lor... 
Și, între toate aceste docu
mente, cîteva file din caie

Semnarea 
unui protocol 

româno — chinez
PEKIN 24. — Coresponden

tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : între 12 și 23 oc
tombrie la Pekin a avut loc cer 
de-a 12-a sesiune a Comisiei 
româno-chineze de colaborare 
tehnico-științifică.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej prevede ca cele două 
părți să-și trimită reciproc do
cumentații tehnice și să înles
nească specialiștilor vizite in 
vederea cunoașterii experien
ței și realizărilor tehnico-știin- 
țifice, mai ales în domeniul

Expoziție românească 
la Tokio

TOKIO 24 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : în clădirea Organizației 
japoneze pentru dezvoltarea co
merțului exterior (Jetro) s-a 
deschis marți după-amiază, în 
prezența unei numeroase asis
tențe „Expoziția României", or
ganizată de Camera de Comerț 
a Republicii Socialiste România 
în colaborare cu Jetro. Pe o su
prafață de 400 mp. sînt prezen
tate produse ale industriei chi
mice și petroliere, textile, în
călțăminte, vinuri și alte bău
turi, produse alimentare, obiecte 
de artizanat, covoare, ceramică 
etc.

lonel Petre Voicu, atașatul mi
litar și aero-naval al Republicii 
Socialiste România la Phenian

SOFIA. — La Casa Centrală 
a Armatei Populare din Sofia a 
avut loc la 24 octombrie o adu
nare consacrată Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România.

Au fost prezenți ambasadorul 
României, Ion Beldean, și mem
bri ai ambasadei. Au luat cu- 
vintul, general-maior Dimităr 
Dimitrov și colonel Dumitru 
Apostol, atașat militar, aero și 
naval al țării noastre la Sofia.

PRACA. Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, locotenent- 
colonel Petre Constantin, atașat 
militar al Republicii Socialiste 
România la Praga, a avut marți 
o întîlnire cu militarii din gar
nizoana Praga. El a vorbit celor 
prezenți despre succesele obținu
te de militarii armatei române 
in pregătirea lor de luptă și po
litică.

tul unei școlărițe, Tania 
Saviceva, poate cea mai 
cruntă acuzare omenească 
a războiului de care am 
auzit cîndva. L-am tran
scris ca pe un document: 

...„Jenia a murit la 28 
dec., orele 12 dim., 1941“.

...„Bunica a murit la 25 
ian. orele 3 ziua, 1942".

...„Lenka a murit la 17 
martie, orele 5 dim. 1942“.

.... Unchiul Vasia a murit 
la 13 aprilie, orele 2 noap
tea 1942“.

...„Unchiul Lioșa a murit 
la 10 mai".

...„Mama la 13 mai, la 
ora 7,30 dimineața, 1942“.

...„Savicevii (vecini) au 
murit*'.

...„Au murit toți. Am ră
mas singură. Tania“.

Tania doarme și ea, a- 
cum, între cei 470 000 și 
pentru ea plînge lumea cu 
o durere adine omenească : 
prin rezistența lor eroică, 
leriingrădenii au făcut ca 
nici un asediator să nu 
calce pe podurile Nevei.

Ducîndu-te-n Uniunea 
Sovietică, nu poți, într-ade- 
văr, să nu cauți marile spi
rite ale Rusiei. Aflat la t 

construcțiilor de mașini, indus
triei chimice, a petrolului, eco
nomiei forestiere, industriei 
ușoare și alimentare.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de ing. Vasile 
Bumbăcea, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru con
strucții, arhitectură și sistema
tizare, iar din partea chineză 
de Sun Siao-fun, ministru ad
junct al industriei petrolului.

Lucrările sesiunii au decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Deschizînd ceremonia, Suke- 
masa Komamura, președintele 
JETRO a subliniat că schimburile 
comerciale dintre cele două țări 
au continuat în ultimii ani să se 
dezvolte și se așteaptă ca ele să 
crească în viitor din ce în ce 
mai mult.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Tokio, Ion 
Datcu, a arătat că această ex
poziție are menirea de a con
stitui un nou pas în direcția cu
noașterii realizărilor obținute de 
România în ultimii ani, în dife
rite domenii ale economiei și 
culturii, de a oferi pieței japo
neze diverse produse românești.

Dezacord la 
Luxemburg

Sesiunea Consiliului mi
nisterial al Pieței comune 
s-a încheiat, la Luxemburg, 
printr-un dezacord total între 
Franța și ceilalți cinci par
teneri. în ce privește candi
datura Angliei la C.E.E. 
Fondul acestui dezacord îl 
constituie divergențele în 
ce privește oportunitatea u- 
nei lărgiri a Pieței comune. 
Maurice Couve de Murvi- 
lle, ministrul de externe 
francez, a relevat că cereri
le de aderare ale unor 
țări implică serioase pri
mejdii pentru Piața comună.

Miniștrii de externe ai ce
lorlalte cinci țări membre 
ale Pieței comune au afir
mat, dimpotrivă, că „cei 
șase" trebuie să examineze 
„neîntîrziat" cu Anglia pro
blemele ridicate de cererea 
sa. „Cei cinci" s-au pronun
țat în favoarea aderării An
gliei, exprimîndu-și temerea 
că o nouă respingere a cere
rii ei va implica pentru Eu
ropa occidentală mai multe 
riscuri decît în cazul unei 
lărgiri a Pieței comune.

Moscova, de cîteva ori în 
ceasurile de răgaz am aler
gat la Novodevicie, locul 
unde odihnește acel om a- 
les care a fost, in planările 
sale de pescăruș curat, An
ton Pavlovici Cehov. între 
alți oameni celebri, locul 
lui e marcat de o mică 
troiță adysa parcă din ste
pele rusești, iar lîngă el se 
află, la fel de modest, locul 
de odihnă al bunului său 
prieten, pictorul Levitan 
despărțiți (sau uniți ?) fiind 
de un trunchi de mestea
căn. Tot la Moscova „l-am 
văzut" pe copilul blond 
Serghei Esenin, iar la Le
ningrad am stat, frunte ple
cată, în fața bustului care 
aduce aminte de cel ce a 
fost marele Dostoievski... 
începuse să plouă și, ceva 
mai departe, îi zăream pe 
Glinka, Korsakov, Mu- 
sorgski, Borodin, Ceai- 
kovski... Ce lume ! Numele 
lor perfect integrate de 
Marea Revoluție în tabla 
de valori a pămintului ru
sesc, sînt asemenea trepte 
într-o istorie încit te urmă
resc pretutindeni, din orice 
Ioc ai privi.

Dar Rusia spiritului sen
sibil e vie, proaspătă, la 
fel de interesantă, și prin 
prezent. La Moscova am 
urcat într-o mansardă din 
vechiul cartier Arbat, în a- 
telierul unui tinăr și foarte 
talentat pictor, Iurii Gla
zunov. Artistul, abia întors 
din Vietnam, unde reali
zase o expoziție întreagă 
reprezentativă pentru ero
ismul poporului prieten, 
lucra. Mîndria sa este că 
atelierul a fost cîndva ca-

Mesaje eu prilejul

Zilei Națiunilor Unite
NEW YORK 24. — Trimisul special Agerpres, 

R. Căplescu transmite : Aici Ia 24 octombrie, Ziua Na
țiunilor Unite a fost dat publicității un mesaj al Iui 
Corneliu Mănescu, președintele celei de-a XXII-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

Națiunile Unite se spune în 
acest mesaj, sînt menite să pro
moveze aspirațiile de pace, în
țelegere și colaborare interna
țională ale popoarelor. Prezen
ța a zeci de noi state indepen
dente în acest for internațio
nal, este una din mărtu
riile profundelor transformări 
care-și pun amprenta asupra 
întregii dezvoltări a lumii con
temporane. Aceste țări, cu fi
zionomia și personalitatea lor 
specifică, cu experiența lor ori
ginală, vin să sporească poten
țialul de acțiune al organiza
ției.

Se extind domeniile în care 
Organizației îi revin impor
tante răspunderi. Mai actuale 
decît oricînd, principiile consa
crate de Cartă — cerințe fun
damentale ale evoluției mon
diale — întruchipează idealul 
scump al umanității ca în viața 
internațională să domnească 
legea, să fie exclusă folosirea 
forței, să se asigure relații paș
nice între state. în zilele noas
tre singura temelie trainică, 
rațională, a unor raporturi in
terstatale normale, o constituie 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta, de a fi stăpîn în țara sa, 
respectarea principiilor suvera
nității și independenței națio
nale. egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile in
terne. principii a căror reali
zare constituie chezășia efi
cienței activității Națiunilor 
Unite puse în slujba păcii și 
securității popoarelor.

Organizația Națiunilor Uni
te, se spune în mesaj, trebuie 
să acorde un sprijin larg efor
turilor țărilor în curs de dez
voltare îndreptate spre pune
rea în valoare a resurselor na
ționale, eforturi ce constituie
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In capitala Zambiei au 
avut loc mărfi festivități 
prilejuite de împlinirea a 
trei ani de la dobindirea in
dependentei acestei țări a- 
fricanc. La festivități au 
particinat președintele tării, 
Kenneth Kaunda și mem
brii guvernului.

In primii ani după dobin
direa independenței, guver
nul zambian a acordat prin
cipala atenție măsurilor me
nite să ducă Ia lichidarea 
rămășițelor dominației colo
niale.

In fotografie, o imagine 
din orașul Kitwe.

mera de lucru a lui Maia- 
kovski în anii furtunos! ai 
începuturilor socialismului. 
Tablouri..., muzică..., at
mosferă boemă... Pe pereți 
citate — îndreptar : sufle
tul complex al lui Dosto
ievski, glăsuiește despre da
toria de a-1 înfățișa pe om 
în toată profunzimea sa, 
fără evitarea luminilor, dar 
și a umbrelor. Glazunov, 
leningrădean și el, își ui
mește astfel compatrioții 
prin inovațiile sale, dar în 
același timp este un artist 
cunoscut și apreciat în Eu
ropa occidentală, unde au 
apărut multe articole și 
chiar monografii despre el. 
Celebri artiști, l-au invitat 
să le facă portretele, fapt 
pentru care își aduce cu 
plăcere aminte în man
sarda sa romanțioasă, do
minată de culorile Rusiei.

La „Bolșoi Teatr" și pe 
scena imensă a noii săli 
din Palatul Kremlinului 
am văzut, de asemenea, 
trăind clipe de triumf, o 
tînără balerină, Filippova, 
care în „Floarea de piatră", 
dar mai ales în „Don Qui- 
chote" ne-a făcut să ne 
imaginăm posibilitatea sen
sibilului dus la limita irea
lului. Părea un fulg, părea 
un zbor de pasăre.

...Peste tot, dar absolut 
peste tot, mi-am adus a- 
minte de imaginea aceea a 
stepelor prin vastitatea că
rora se pot plimba și soa
rele și furtuna, și-mi dă
deam seama de unde vine, 
bine cultivată, vitalitatea 
acestor talente, a acestor 
spirite.

EUGEN FLORESCU

principala pîrghie a progresu
lui lor.

Eficacitatea acțiunilor Orga
nizației Națiunilor Unite este cenii un 
în funcție de asigurarea condi
țiilor pentru manifestarea din 
plin a eforturilor constructive 
ale membrilor săi. Toate sta
tele, mari sau mici, au vocația 
și, ca atare, datoria de a acțio
na în spirit de respect reciproc, 
de a-și lărgi contribuția la so
luționarea problemelor ce fră- 
mîntă omenirea, arată pre
ședintele Adunării generale 
în încheiere.

Concomitent a fost publicat 
mesajul secretarului general al 
O.N.U., U Thant.

Cu 22 ani în urmă, se arată 
în mesaj, cînd a fost semnată 
Carta Națiunilor Unite, cei 
care au semnat-o în numele 
popoarelor lumii, au proclamat 
un obiectiv fundamental : sal
varea generațiilor viitoare de 
flagelul războiului și construi
rea unei lumi a progresului so
cial și a uiiui nivel de trai mai 
înalt, în condițiile unei mai 
mari libertăți pentru toți. Pen
tru asigurarea acestui obiectiv, 
au fost prescrise norme de con
duită care ar putea fi rezumate 
în aceste cuvinte : bună veci
nătate, toleranță și acceptarea 
procedurilor legale în viața in
ternațională.

Privind în jurul nostru, se 
subliniază mai departe în me
saj, vedem că promisiunile 
Cartei în domeniul propășirii 
economice și sociale, precum și 
în domeniul relațiilor politice 
internaționale, sînt departe de 
a se fi îndeplinit.

Unele țări nu au renunțat la 
război ca mijloc de a-și pro
mova sau apăra interesele pro
prii ci, par, în anumite mo
mente, a fi pe punctul de a-și
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Noi incidente izraeliano - egiptene
CAIRO 24 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar al 
R.A.U. a anunțat la Cairo că în 
cursul după-amiezii de 24 oc
tombrie forțe izraeliene au ata
cat cu foc de artilerie portul 
Suez. Rafinării și depozite de pe
trol din acest port, au fost in
cendiate — anunță agenția 
M.E.N. Artileria R.A.U. a ripos
tat printr-un puternic foc de 
baraj.

Un comunicat militar egiptean 
arată că artileria R.A.U. a redus 
la tăcere bateriile izraeliene si
tuate la est de portul Tewfic și 
în sectorul Massa. Comunicatul 
indica că aviația izraeliană a in
tervenit în luptă și că bateriile e- 
giptene au doborît un avion izra- 
elian care zbura deasupra teri
toriului R.A.U. în această re
giune. 

abandona încrederea în Cartă 
și în lumea pe care Carta o 
preconiza.

Țările lumii, se arată în me
saj, nu și-au dezvoltat un sen
timent al obligațiilor pe care 
trebuie să le aibă unele față 
de altele, în măsura în care au 
acumulat în ultimele două de- 

potențial tot mai
mare.

*

în cadrul consultărilor largi 
pe care le întreprinde în pre
zent, Corneliu Mănescu, pre
ședintele Adunării Generale a 
O.N.U. a primit în cabinetul 
său de lucru din clădirea se
cretariatului Națiunilor Unite 
pe reprezentanții statelor 
membre permanente ale Con
siliului de Securitate : lordul 
Caradon, șeful delegației bri
tanice, Armand Berard, șeful 
delegației franceze, V. V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe, șeful 
delegației U.R.S.S., Arthur 
Goldberg, șeful delegației 
S.U.A.

Au fost abordate probleme
le în legătură cu desfășura
rea ulterioară a lucrărilor A- 
dunării Generale.

Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
șeful delegației române la ac
tuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a avut marți 
o întrevedere cu reprezentan
tul permanent al Pakistanu
lui, Agha Shahi, în cursul că
reia au fost discutate într-un 
spirit amical, probleme ale se
siunii și chestiuni de interes 
comun.

în aceeași zi, Mircea Malița, 
împreună cu ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, . repre
zentant permanent al Româ
niei Ia O.N.U. a participat la 
o masă oferită de V. V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe al 
U.R.S.S.

; 3 , ■ - 'A•••••••••••••

IERUSALIM 24 (Agerpres). — 
Potrivit unui purtător de cuvînt 
al armatei izraeliene, forțele e- 
giptene au deschis marți focul 
împotriva unităților izraeliene la 
nord de portul Tewfic. Armata 
izraeliană a ripostat cu foc de ar
tilerie. Rafinăriile de petrol egip
tene de la Suez au fost atinse 
de, tirul armelor izraeliene și au 
fost incendiate — a declarat pur
tătorul de cuvînt al armatei izra
eliene. Agenția France Presse 
relatează, citind surse de la Tel- 
Aviv că un nor dens de fum se 
ridică spre cer deasupra rafină
riilor de petrol ale portului Suez.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
După cum informează agențiile 
de presă, Republica Arabă Uni
tă a cerut marți convocarea de 
urgență a Consiliului de Secu
ritate pentru a dezbate situația 
din Orientul Apropiat.

O broșară editată recent 
la Londra de „Mișcarea en
gleză contra apartheidului" 
intitulată „Complicii" aduce 
fapte și date interesante, re
velatoare, despre sprijinul 
de facto pe care influente 
cercuri economice nord-ame- 
ricane il acordă regimului 
rasist de la Pretoria.

„Atita vreme cit băncile 
americane ne susțin, nici un 
fel de furtuni nu ne amenin
ță". Aceste cuvinte care pu
teau foarte bine să figureze 
ca motto la broșura londo
neză, au fost rostite în pri
măvara acestui an de pre
mierul sud-afrlcan Vorster 
la un banchet oferit in o- 
noarea unul grup de direc
tori ai Iui „Chase Manhattan 
Bank".

La sfîrșitul anului trecut 
investițiile americane în 
R.S.A. atingeau 1,4 miliarde 
dolari, egalind pe cele brita
nice care se găsesc acolo pe 
un „domeniu tradițional". 
Chiar și numai această cifră 
este edificatoare. Mal eloc
ventă ni se pare, însă, o 
incursiune în scurta istorie 
a investițiilor americane în 
Africa de sud. Pînă in 1960 
pozițiile capitalului nord- 
american în R.S.A. au fost 
modeste. Totalul investițiilor 
americane se ridica la finele 
iui 1959 la 160 milioane do
lari. „Saltul" a început ma
siv in 1960. El a fost direct 
legat de un moment de tris
tă faimă : masacrul de la 
Sharpeville. Atunci, în mai 
1960, autoritățile de Ia Preto
ria au înăbușit in singe (a- 
proape 2 500 de morti) ridi
carea la luptă anti-apartheid 
a populației băștinașe la 
Sharpeville. Presiunea pu
ternică a opiniei publice 
mondiale după acest act re
voltător a creat în jurul re
gimului rasist sud-african un 
zid de oprobiu și indignare

Apartheid 
și dolari

Munca forțată 
și milioanele

lui „Newmont 
Mining “

rar întîlnit. Presiunea aceas
ta a impus o restrîngere 
simțitoare a schimburilor co
merciale cu R.S.A. Pc de 

Ialiă parte, mulți oameni de 
afaceri din Anglia și alte 
țări occidentale s-au temut 
de o „explozie" și de o ex
tindere a luptei populației de 
culoare. A început o verita
bilă „fugă" a capitalurilor. 
Rezervele în aur și devize 
ale Pretoriei se subțiau. Ele 
scăzuseră la începutul lui 
1961 cu aproape 100 milioane 
dolari sub „cota de alarmă" 
(180 milioane dolari). O serie 
de monopoluri americane au 
sărit prompt in ajutor. Linei 
bănci din S.U.A. au furnizat 
imediat sumele necesare 
pentru depășirea gravului 
dezechilibru financiar al 
Pretoriei. Paralel a început 
să cadă o adevărată ploaie 
de dolari sub formă de in
vestiții (numai îi) 1961—1962 
circa 600 milioane dolari in
vestiții directe). Această 
ploaie de dolari a salvat in 
mare măsură apartheidul 
sau, în orice caz, l-a ajutat 
să depășească un moment de 
mare criză. Din pură gene
rozitate ? Douglas Dillon, pe 
atunci președintele Băncii 
Dillon Read and Co (mai 
tîrziu ministru de finanțe al 
S.U.A.) scria în TIME în 
martie 1961 : „Investițiile în 
Africa de sud sînt tentante 
și sigure. Noi cunoaștem ca
pacitatea dovedită a statului 
și guvernului sud-african ți 
demonstrăm încrederea noas
tră prin capitalurile pe care 
le plasăm acolo". Mai clar 
nici nu se putea. Multe 
cercuri influente de afaceri 
din Statele Unite au văzut 
în Sharpeville tocmai o do
vadă a „capacității" rasiști
lor sud-africani, mai precis 
o dovadă a hotărîrii acestora 
de a menține prin cele mai 
barbare șl dure mijloace rîn- 
duielile polițienești ale apar
theidului. Și tocmai aceit 
sistem de apartheid apare 
monopolurilor nord-america- 
ne ca „foarte tentant" — ca 
să folosim terminologia lui 
Dillon. Apartheidul înseam
nă veritabilă muncă forțată 
pentru milioane de negri, 
înseamnă unele din cele mai 
mici salarii din lume, în
seamnă pedeapsa cu spînzu- 
rătoarca pentru grevă sau 
incitare la grevă. Și, suma 
sumarum, acesta înseamnă 
cele mai largi posibilități de 
exploatare, profituri record. 
Un singur exemplu : compa
nia Newmont Mining a in
vestit in 1962 în exploatările 
miniere Tsumeb 40 de mili
oane dolari ; numai în primii 
trei ani de exploatare (1962— 
1964) profiturile realizate au 
fost de 20. milioane dolari.
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