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Un grup de inovatori de la 
Combinatul de celuloză ți 
hîrtie din Brăila a realizat 
și pus în funcțiune o serie de 
aparate de măsură și control, 
originale, folosite la urmări
rea programelor tehnologice 
și ca sistem informațional în 
stabilirea soluțiilor optime de 
fabricație. Unul dintre aces
tea este folosit în secția de 
regenerare, unde se semnalau 
diverse pierderi de materie 
primă și unde aparatele cla
sice nu rezistau un timp mai

îndelungat acțiunii intens co- 
rozivo a elementelor chimice. 
Procedeul adoptat constă, în 
principiu, în introducerea în 
masa lichidă a unor electrozi 
speciali, la diferite nivele și 
de diverse mărimi, rezistenți 
la coroziune, care prin atin
gerea cu leșia „transmit" pe 
un ecran al aparatului infor
mațiile necesare.

Alte trei aparate au fost 
create pentru a face analiza 
automată a conținutului de 
sulfură de carbon în leșie, 
transmiterea de informații

TEHNOLOGICE
despre fenomenele chimice 
ce se petrec în diferite stadii 
ale programului tehnologic ți 
pentru a „regla" eventualele 
anomalii care ar afecta cali
tatea producției.

Aceste realizări sînt încu
nunarea unor eforturi depu
se pe linia canalizării mișcă
rii de inovații spre proble
mele principale ale produc
ției — organizarea științifică 
și ridicarea randamentului u- 
tilajelor.

(Agerpres)

RAID STUDENȚESC ÎN CĂUTAREA ’

SPIRITULUI GOSPODĂRESC
Anul universitar 1967-1968 

a început de aproape o lună 
și dacă merg; în Complexul 
studențesc „Grozăvești" at
mosfera specifică începutu
lui e încă prezentă. Prin 
pierderea celor peste 1 200 
de locuri ale căminului 
„Carpați" situația nu s-a 
schimbat, studenții facultă
ților Universității primind 
o cazare corespunzătoare, 
cu un plus de confort chiar, 
în alte două blocuri din 
Complexul studențesc „Gro
zăvești". în frumoasa am
bianță arhitecturală a a- 
cestui complex — un ne
prețuit cadou oferit studen
ților pentru studiul indivi
dual, odihnă și locuit — 
locatarii săi au, poate mai 
mult ca oriunde, asigurate 
condiții optime pentru des
fășurarea muncii lor. Și 
dacă nu peste tot lucrările 
apar cu fața lor pozitivă, de 
vină este, cum se va vedea, 
lipsa spiritului gospodăresc

și existența încă a unor ne
glijențe criticate, remediate 
și iar revenite la ordinea 
zilei.

★
Căminele din Complexul 

studențesc „Grozăvești" au 
fost văruite în timpul verii, 
revizuindu-se totodată ins
talațiile electrice și sanita
re. Toate blocurile sînt bine 
îngrijite și întreținute. Cu 
o singură excepție: blocul 
B, care a aparținut piuă 
ia începutul lunii septem
brie I.P.G.G. Vizitând blocul, 
rătninem uimiți de starea 
existentă : mobilier distrus 
(dulapuri fără broaște, 
scaune rupte, mese zgiriate 
adine), geamuri sparte, per
dele cîrpite cu petice (foto 1) 
becuri și globuri lipsă, în
trerupătoare și prize defecte, 
chiuvete crăpate și fără ro
binete (foto 2), tijele perde
lelor scoase... Pe fostul ad
ministrator al acestui bloc 
l-am găsit la Regie, unde

administrează blocul L. 
Cerîndu-i explicații cu pri
vire la blocul B din Groză
vești ne-a răspuns că „blo
cul era vechi de șapte ani..." 
Ne temem însă că blocul 
L — Regie va urma drumul 
blocului B. Nu este un pro

ces de intenție, dar peisajul 
actual al blocului L arată 
că administratorul și-a 
schimbat sediul, dar nu și 
cartea de vizită a spiritului 
gospodăresc.

La Regie au fost date în 
folosință, la începutul ace
stui an' universitar, trei 
blocuri noi, unul dintre ele 
apartinind Universității, 
aici fiind cazați studenții 
facultăților de drept și de 
filozofie, precum și studen
ții căsătoriți. Lipsesc însă 
perdelele, difuzoare există, 
dar nu pot fi folosite, ca și 
etajerele, care nu pot fi 
montate pentru că n-au 
piulițe, ca și veiozele, care 
nu pot fi folosite căci s-ar 
risca să se ardă instalația 
electrică.

în cursul raidului am 
putut constata insuficiența 
muncii directorilor educa
tivi, oameni care au meni
rea de a se ocupa de 
educarea studenților pentru

respectarea normelor vieții 
din cămin. într-o singură 
noapte am adunat din „Gro
zăvești", următoarele fapte : 
magnetofoane care deran
jau pe cei ce voiau să se 
odihnească (instalat pe per
vazul ferestelpr camere; 133 
din blocul B, altele camu
flate de perdele pe la eta
jele superioare), intermina
bile discuții de la bloc la 
bloc (camera 521 — C cu 
camera 522-B), veniri la 
ore tîrzii și uneori în stare 
de ebrietate etc. Fetele care 
locuiesc în blocurile C și D 
sînt sub amenințarea dife- 
riților indivizi neidentifi
cați. Este de neînțeles de 
ce n-au fost organizate co-

Raid realizat de studenții :
ION DRIDU

ARTHUR PALL 
FĂNUȘ BÂILEȘTEANU

VICTOR RAREȘ

(Continuare în pag. a III-a)

Precizia execuției impune fi exigența controlului tehnic de cali
tate. în fotografie : Elena Brici, sortatoare la secția bile controlind 
mărgelele rulmenților fabricați la cunoscuta uzină brașoveană 

„Rulmentul"

Foto: O. PLEC AN

SUGERAM

Reconsiderați 
acest 

monument
La 16 august 1632, bătrî- 

nul vodă Matei Aga își 
tocmi din nou lefegii, între
rupse și pe țărani de la se
ceră si tăbărî cu oastea în 
Cîmpia Dunării de jos, la 
Schela Ciobanului — unde 
se varsă Jiul, în apele flu
viului. Turcii ajunseseră iar 
de pomina lumii, Cînd le 
venea cheful, treceau Dună
rea din raialele de dincolo, 
încărcau dubele cu fete și le 
vindeau roabe, pe parale. în 
caravanseraiuri. Nu se mai 
făceau duminica hore, căci 
de acolo le răpeau, pe ales, 
turcii.

Ca să fie iarăși liniște în 
sat și pe cîmp, era necesară 
o jertfi de singe. Așa spun 
bătrînii și cei de atunci au 
daț-o. Vara, la îmblătitul 
griului, oastea pîlcuită prin 
păduri, bătu pe turci, de-i 
trecu Dunărea, iar oamenii 
reveniră la vetre. Cei de as
tăzi, care locuiesc prin acea 
parte a Doljului și grîncio- 
venii, și piscanii, și lișteve- 
nii dar mai ales sadovenii 
au păstrat cîntece și poves
tiri, și mai au de atunci, 
pentru pomenire o mînăsti- 
re, zidită de Domn, în care 
s-au oficiat sute de ani și 
nunți și înmormîntări iar în 
chilii s-au țesut covoare și 
s-a învățat carte. Este sin- 
gurul monument istoric, 
cum spunea Iorga, mai de 
seamă, din toată cîmpia Dol
jului. Sugerăm Direcției mo
numentelor istorice, care a 
întocmit de acum doi ani un 
deviz de reparații, să trimi- 
tă~ specialiștii cit mai de gra
bă, pentru renovarea monu
mentului. Au venit ploile, 
bat vînturile. cei din sat au 
acoperit, monumentul cum 
s-au priceput — cu rogojini. 
Un sprijin l-ar da chiar oa
menii din partea locului, 
bucuroși să păstreze și pen
tru strănepoții lor — simbo
lul jertfei strămoșilor. Se 
proiectase să se aștearnă as
falt, pe drumul istoric care 
duce din sat la monument. 
Dar proiectele întocmite cu 
ațîta generozitate, cu mult 
timp în urmă, nu au avut 
menirea decît. probabil, să 
aprindă speranțe. Recoman
dăm forurilor în drept, să 
nu înceapă lucrările de res
taurare, cînd monumentul 
istoric se va transforma în 
monument arheologic. Ci în 
primăvara viitoare.

I. MARCOVICI

„VOM REVENI"...
Vești de pe șantierele muncii voluntar-patriotice

Știrile sosesc permanent. 
Corespondenții noștri volun
tari ne informează despre am
ploarea acțiunilor de muncă 
,'oluntar-patriotică, despre efi
ciența activității organizațiilor 
U.T.C. în mobilizarea tineri
lor ; ne transmit „la zi" re
zultatele. Publicăm cîteva din 
aceste scrisori. „La acțiunile 
de desecări în raionul Ineu — 
Crișana ne relatează PAVEL 
CIURDARU — tineretul și-a 
adus din plin contribuția. Me
rită evidențiată inițiativa ute- 
ciștilor din cooperativele a- 
gricole de producție Berechiu, 
Șicula, Somoșcheș, care au 
efectuat peste 45 km^de șanț 
pentru scurgerea apei". în co
munele Mărăuș, Luguzău, A- 
grișu Mare și Drauți tinerii 
au săpat gropi și au plantat 
4 000 de pomi fructiferi. în 
același raion, organizațiile 
U.T.C. au mobilizat tinerii 
la împădurirea a 21 hectare 
teren. De la Gura Humorului, 
GHERONTE NIMIGEAN in
formează ziarul („și prin el 
iș dori să afle toți cititorii 
săi!“) despre faptele a 60 
de elevi de la liceul pedago
gic ‘din localitate care, în nu
mai două zile, au recoltat 
peste 600 kg. fructe de mă
ceș. „Suma realizată — men
ționează corespondentul — 
este destinată efectuării unei 
excursii pe traseul Tîrgu- 
Neamț — Bicaz". Tinerii din 
întregul raion au recoltat 
pînă acum cantitatea de 
12 850 kg măceșe, față de cele 
6 000 kg, cât își propuseseră 
pentru acest an.

într-o scrisoare din Tg. 
Mureș, „colectivul de utecițti 
ai clasei a VIII-a de la Școala 
generală nr. 2" ne informează 
cum într-o singură dimineață 
au strîns un vagon de cartofi, 
în timp de GHERGHINA 
BĂLĂRIE, secretara comite
tului U.T.C. în comuna Cer- 
netu, raionul Alexandria are 
numai cuvinte frumoase pen
tru cei 400 de tineri din or
ganizația sa, care au parti
cipat la recoltarea, în timpul 
optim, a sfeclei de zahăr și 
la eliberarea terenului în ve
derea însămînțărilor de 
toamnă. ,

„Cu angajamentul îndepli
nit!". Așa își intitulează cores
pondența ing. AURELIA SA- 
FALIER de la Termocen
trala Craiova. „Membrii or
ganizației U.T.C. din cadrul 
șantierului construcții-montaf 
au reușit — în timpul celor 
peste 6 000 ore de muncă 
patriotică depuse să colecteze 
cantitatea de 520 tone fier 
vechi, depășindu-și astfel 
angajamentul anual cu 20 to
ne. Tinerii constructori au ho- 
tărît ca pînă la sfîrșitul anului 
să mai strîngă încă 150 tone".

...Acestea sînt veștile. Re
zultate frumoase, îmbucură
toare. între timp însă noi 
realizări yin să se adauge a- 
cestora, prefigurind un bogat 
bilanț final. Pentru că tinerii 
care ne scriu nu uită să a- 
dauge în finalul scrisorilor: 
„Activitatea continuă. Vom 
reveni".

I. ANDREIȚĂ___——J

PE ȘANTIERUL 
UZINEI DE AUTO

TURISME DIN 
PITEȘTIi

Colectivul Șantierului IV 
al I. C. M. Brașov — care 
construiește uzina de autotu
risme din Pitești — a realizat 
de pe acum planul anual. Se 
apreciază că pînă la sfîrșitul 
anului depășirea lucrărilor de 
construcții-montaj va ajunge 
la 25 la sută. Acest succes 
este rezultatul strînsei cola
borări dintre constructor și 
beneficiar, al asigurării la 
timp a documentației și ma
terialelor necesare și execu
tării tuturor lucrărilor de că
tre formații profesionale spe
cializate.

Un mare efect a avut asu
pra scurtării termenelor de 
execuție realizarea celor pes
te 300 de stâlpi de beton de 
cîte 11 tone direct pe șan
tier, ca și confecționarea for
melor metalice și a instalații
lor de ventilație în atelierele 
centrale ale întreprinderii.

CONSTRUCȚII 
DE LOCUINȚE 

în cel mai nou și mai în
tins cartier de locuințe ieșean 
— Tătărași — a început con
strucția microraionului 3, ce 
va cuprinde blocuri cu 4-—10 
etaje, însumînd 3 670 de a- 
partamente. întrebuințarea, 
în mare măsură, la construc
ția noilor blocuri a cofrajelor 
glisante, va facilita scurtarea 
termenului de execuție. în 
perimetrul noului microraion 
s-a deschis, de asemenea, șan
tierul unui liceu cu 16 săli 
de clasă. Tot aici se vor înăl
ța un mare complex comercial 
și diverse clădiri social-cultu- 
rale.

(Agerpres)

Date necunoscute în „biografia produselor"
LA UZINA „1 SEPTEMBRIE" SATU MARE PRINTRE TINERII UNEI BRIGĂZI DIN SECȚIA MONTAJ 

— Care • prețul acestui 
aragaz ?

— Vreo mie ți... nu știu 
mai cît. Tînărul Alexandru 
Covaci se întoarce și strigă 
întrebarea vecinului. Dar 
nici el nu știe... Răspunsul 
nesigur se repetă în mai 
multe exemplare.

Ceea ce întrebam era în 
fapt o falsă curiozitate. Alt
ceva vroiam să aflăm. Ce știu 
și în ce sens evoluează cas
cadele curiozității tinerilor, 
în legătură sau dincolo de 
operațiile ce le execută la 
masa de montaj.

N-am ales după un criteriu 
anume brigada condusă de 
tovarășul Mihai Săveanu. 
Argumentul, totuși : în drept
unghiul rezervat montării 
rețelei de alimentare cu gaz, 
lucrează în marea majori
tate tineri.

Am găsit normal să înce
pem cu astfel de întrebări 
din cîteva considerente : 

Toamna in Parcul Herăstrău

a) mașinile aragaz tint în 
producție de mai multă 
vreme; b) toți tinerii din 
brigadă au absolvit școala 
profesională, o parte frec
ventând în prezent liceul se
ral ; c) în vitrinele maga
zinelor de desfacere — și 
la Satu Mare există unul 
chiar în centru, în apropiere 
de Cafe-tabac-bar — sînt 
prezente produsele respecti
vei fabrici. Răspunsurile ne 
contrazic așteptările. Tre
mură, aleargă de Ia o dată 
la alta.

— Cite minute ai pentru 
operația ce-o execuți ?

— Nu știu! — în cele mai 
multe din cazuri. Ici, colo :

— Avem normă vreo 360 
de bucăți în 3 ore. (Em. 
Soos) ; Executăm cam 400 
de reșouri pe zi (Ștefan Zah).

Sesizabilă comoditatea în a 
căuta elementul comparației, 
care să permită în viitor re
zultate mai bune. Durata u

nei operații aici e de cîteva 
minute. Or, tocmai acest lu
cru solicită căutări în măsură 
să contribuie la reducerea 
timpului efectiv de execuție.

Mergem mai departe. Ti
nerii din brigadă nu sînt le
gați de un punct fix de lu
cru apreciat de fiecare în 
parte deoarece „învață com
plet operațiile, se obișnuiește 
cu toate piesele". Există deci 
posibilitatea universalizării. 
Cum e prelungită dincolo de 
limitele programului de lu
cru această necesitate ?

„Am luat de la biblioteca 
tehnică două cărți peste vară 
pe care le-am și predat deja" 
(St. Zah) „Nu prea citețe 
(Al. Covaci), „Vara nu prea 
am timp, iarna citesc mai 
mult" (I. Vajda) ; — Nu ci
tesc. Sînt tare ocupat. E prea 
mare planul (Em Soos). In 

rest răspunsuri nule. O parte 
din tinerii anchetați au ve
nit din școala profesională 
mai recent. Alții cu ani în 
urmă. Constatăm, așa dar, că 
nici unii, nici ceilalți nu în
cearcă să mențină măcar, 
contactul cu începutul fă
cut acolo.

Solicităm șefului de bri
gadă un fel de „notă la pur
tare" a tinerilor din subor
dine. O notă sinteză a în
tregului ansamblu de însu
șiri etice — profesionale, așa 
cum se manifestă ele în re
zolvarea sarcinilor de plan. 
Doar două semne de între
bare în dreptul a doi tineri 
recent angajați (timpul prea 
scurt pentru edificare). în 
rest, cele două note limită 
superioară. înțelegem că nu 
sînt obiecții — doar slabe 
nuanțări — la adresa activi
tății lor profesionale.

Ne aflăm, evident. în fața 
unui fenomen curios. Cît 

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale

Domnul HOUARI BOUMEDIENNE
Președintele Consiliului Revoluției

al Republicii Algeriene Democratice și Populare

Alger

Cu ocazia celei de-a XIII-a aniversări a zilei naționale a 
Republicii Algeriene Democratice și Populare, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, adresez Excelenței Voas
tre calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală. Urez, de asemenea, prosperitate 
și progres poporului algerian prieten.

îmi exprim și cu această ocazie speranța că se va dezvolta 
continuu colaborarea multilaterală româno-algeriană în fo
losul ambelor popoare și al păcii generale.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

Si Republicii Socialiste România

ține zona obligativității, lu
crurile merg bine. Cînd e 
vorba de a depăși acest ca
dru, în folosul propriei per
fecționări, mecanismul se o- 
prește. Nu sînt aici semnele 
refuzului de a te ridica în 
viitor peste ce ai putut o- 
feri în prezent ?

Nu rezistăm tentației ex
plorării preocupărilor diurne 
în alte sectoare ale infor
mației.

— Ce ziar citiți ?
— Sînt abonat la „Tînă

rul Leninist" și „Pentru so
cialism". Iar soția la „Scîn- 
teia tineretului" și „Cinema".

— Si citiți totul ?
— Nu zilnic. N-am timp. 
La început am crezut că 

cele spuse nouă de tînărul 
Ștefan Zah, membru în co
mitetul U.T.C. pe uzină este 
un accident. Iată însă ta-

N. UDROIU
(Continuare în pag. a III-a)
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Portul Galați. — Macarale tn așteptare...

JI CTUALITA TEA 
ENTRU TINERET

ANTRACT
• SPECTACOLE GORKI 
ÎN PROVINCIE • DIN 
NOU „ZECE ZILE CARE 
AU ZGUDUIT LUMEA". • 
O NOUA DRAMATIZARE 

DIN CREANGĂ
• Primele zile ale lui no

iembrie vestesc o aprecia
bilă sporire a interesului 
teatrelor noastre pentru ca
podoperele dramaturgiei lui 
Gorki. Vineri, 3 noiembrie, 
Teatrul Național din Craiova 
prezintă în premieră „Egor 
Bulîciov și alții", iar luni, 6 
noiembrie Teatrul de Stat 
din Constanța anunță o 
nouă versiune scenică a „A- 
zilului de noapte", semnată 
de regizoarea Marietta Sa
dova și scenograful Mircea 
Marosin.

LUCIAN PINTILIE 
in anticamera

BALTAGULUI Șl AT

LIVEZII CU VIȘINI:
— Se vorbește câteodată de 

necesitatea unui studio expe
rimentai sau a unui laborator 
de teatru. Și teatrul „Bu- 
landra" promitea, și directo
rul teatrului „Nottara", și am 
auzit acum că Ia Timișoara...

•— Așa ceva nu există, nu s-a 
făcut la noi pînă acum. La Tea
trul de Comedie se face dimi
neața între orele 8 și 10 un pro
gram de educație fizică. Asta 
seamănă cu un început.

— Cum ați vedea totuși or
ganizarea unui astfel de la
borator sau studio ?

—• Ar trebui să fie preocupa
rea de sine stătătoare a unui re
gizor. Studioul nu poate fi or
ganizat de cineva care mai are și 
alte treburi, dar care între orele 
4 și 5 în cadrul activității sin
dicale, solicită pentru laborator 
niște actori care nu joacă. Tre
buie să fie ceva fundamental, or
ganizat împreună cu 10—-15 ac
tori care vor să azvîrle peste bord 
toate cunoștințele lor și care voi 
să înțeleagă teatrul în cu totul 
altă concepție, într-o altă pers
pectivă a relației public-speetacol. 
Asta presupune o schimbare fun
damentală și este împotriva ori
cărei mentalități funcționărești și 
birocratice. Esrig, la Teatrul de 
Comedie, este singurul care se a- 
propie oarecum de ideea acestui 
laborator. Trebuie să existe un 
colectiv restrîns, devotat total re
gizorului, pe baza unei concepții 
comune. Iar o explorare presupu
ne o morală de explorator. Nu 
văd vreo perspectivă serioasă nici 
pentru viitor. Piedica e în pri
mul rînd în mentalitatea noastră 
burgheză și conformistă. A te su
pune unor legi foarte dure, de 
muncă, de repetiții, înseamnă de 
fapt a cîștiga finalmente liber
tatea totală. Cînd actorul va pri
cepe asta, de-abia atunci se va 
putea eventual vorbi de labora
tor. Ptnă atunci nimic decît că... 
Duritatea acestei munci trebuie 
înțeleasă cu supunere și senină
tate.

— Ciudat că apreciați un 
regizor a cărui concepție des
pre teatru se deosebește ra
dical de a dumneavoastră. 
Dacă montările dumneavoastră 
se caracterizează prin funcțio
nare și aprofundare, ale iui 
Esrig preferă o desfacere a 
funcțiunilor, o autonomie a 
personajului Și șarja pe ori
zontală.

— Poți să accepți sau să nu 
accepți concepția. Dar nu poți 
să negi că demonstrația tehnică

a concepției este fără greș. Esrig 
poate greși numai în concepție 
(și unde există, mă rog, instru
mentul științific pentru a stabili 
eventuala eroare ?) dar niciodată 
într-un spectacol al lui n-ai să 
găsești neîmpliniri în sensul fi
nalității demonstrației. Evident, 
eu pot să gîndesc altfel teatrul, 
dar nu pot să nu admir consec
vența cu care el își duce pînă la 
capăt gîndurile.

— Să revenim la domnea- ™ 
voastră. De la „D-ale carna
valului" ' sperați să faceți în A 
„Livada cu vișini", pe care o ™ 
montați, un anume salt valo
ric ? Probabil orice creator A 
are această publică sau secre- w 
tă ambiție.

— Relația dintre „D-ale car
navalului" și „Livada cu vișini" 
este extrem de simplă. Nu pot 9 
să-mi propun să mă autodepă- 
șesc cu fiecare piesă. Fenomenul _ 
acesta de evoluție trebuie să fie 9 
consemnat în structura artistului. 
Un copil nu-și propune să creas- 
că. O creștere artistică trebuie să 9 
fie o creștere a oaselor, normală, 
spontană. Pentru mine o piesă a 
este o lume cu niște semnificații. 9 
Pun „Livada cu vișini" pentru 
că am sentimentul că această a 
piesă nu a fost încă niciodată
montată, că semnificațiile ei au 
fost ascunse, iar eu nu fac alt
ceva decît să luminez semnifica
țiile dintr-un punct de vedere 
care este al meu și care, într-o 
oarecare măsură, este unic și ne
repetabil, chiar dacă conține e- 
rori.

— Despre relațiile cu acto- _ 
rii ar fi prea mult de discu- 9 
tat. am să vă rog să-mi vor
biți despre relațiile cu autorii » 
și am să mă refer acum la 9 
film.

— Regizorul trebuie să fie 
propriul său scenarist, altfel nu 
văd cum, chiar dacă lucrează în 
colaborare cu un scriitor.

— Scenariul la „Baltagul" A 
vă aparține ? “

— Da.

— Tot în legătură cu „Bal- _ 
tagul". Am auzit că o să fo- 9 
losiți actori neprofesioniști.

— Voi face filmul în parte cu ® 
neprofesioniști. Idealul meu ar fi 
fost să lucrez numai cu actori ne- 9 
profesioniști. Nu știu dacă se 
poate.

DUMITRU DINULESCU

AUDIENTELE MELE
„De cînd m-a aflat mulți

mea / Că fac dragoste cu 
tine / Mă vorbește zi și 
noapte / Cînd de rău și cînd 
de bine"...

Cînt. Ce să fac. întotdeau
na cînd nu am treabă încep 
să cînt. Acum, de vreo două 
minute stau : nimeni nu a 
mai deschis ușa biroului meu 
public de audiențe. Să fi ră
mas fără clienți ? Dar nici nu 
rni-am dus gîndul pînă la ca
păt că ușa s-a deschis și în 
birou au intrat... una, două, 
trei... patru persoane. Vorba 
aceea : „cînd de loc, cînd prea 
de tot". „Vă rog intrați cîte 
unul ca să rezolvăm mai ope
rativ". „Nu, că noi sîntem 
toți cu o problemă, adică toți 
avem de rezolvat aceeași 
problemă". „Atunci, poftiți, 
dar vorbiți pe rînd că altfel 
nu se mai înțelege nimic 1“ 
„Ați citit articolul „Tristă 
metamorfoză" din ziarul dv. 
din 6 octombrie ?“ „Citit !“ 
„Și ce părere aveți ?“ „Eh, 
așa ș-așa. Cică eu, șeful sec
torului țesătorie, de la Fabri
ca de postav Buhuși, m-am 
făcut rău. Am fost și bun dar 
m-am metamorfozat, adică 
nu mai sînt. Strig, înjur, pro
tejez diverse femei." „Și ?“. 
„Și nu-i adevărat". Intervine 
o tînără. „Și de mine se zice 
că șeful, adică dînsul, m-a 
făcut ajutor de meșter pen
tru că... înțelegeți schim
bul ?“. „înțeleg, și ?“ „Și e 
inexact. încă ceva. Ați scris 
săptămîna trecută că dacă 
vine o scrisoare plecați ime
diat pe teren s-o rezolvați ?“. 
„Scris". „Atunci poftim două 
scrisori : una de la mine, una 
de la șeful".

Mi-au zis bună ziua și- 
duși au fost.

Continui audiențele, dar 
de data aceasta nu la biroul 
meu, cu două fotolii, telefon 
direct, ci în secția țesătorie a 
fabricii de postav. Am primit 
audiențe și aici cu duiumul, 
cîteva zeci de persoane. Dis
cutam cu cineva : „Șeful în

jură sau nu înjură ?“. „Mai 
vorbește tare cfteodată dai 
de înjurat zău nu înjură 
„Dar el cu ajutorul de mais
tru e ceva, cumva „Lu
mea vorbește, am auzit și eu 
dar de văzut...". Altcineva 
spunea : „Bîrfește lumea și 
mie mi-a ajuns la urechi... 
parcă am și observat ceva"... 
In concluzie, „am auzit", 
„spune lumea", „așa-i în tîr- 
gul nostru dacă te vede in
trând într-o casă seară și ie
șind dimineața zice că ai 
dormit acolo" etc. etc.

Și acum din nou cu cei 
patru.

„Vasăzică dv. tov. șef nu 
vorbiți urît cu muncitorii, nu 
promovați în muncă anumite

zilnic Intre
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persoane —' adică femei ?“. 
„Nu 1 Poate fi cercetat". „So
ția cu doi copii nu ați pără
sit-o pentru o astfel de per
soană ?“. „Nu, sînt alte mo
tive". „Și intenționați să vă 
împăcați „Nu-mi pot pă
răsi copiii". „De acord cu 
dumneavoastră, cred că o să 
vă țineți de cuvînt".

Următorul, adică următoa
rea. „Ziceți că nu ați fost 
protejată în obținerea califi
cării de ajutor meșter ?". 
„Nu 1 Am dat cinci examene 
pînă am luat unul. Am școa
lă profesională și liceu așa 
că...“. „Dar cu cealaltă pro
blemă...". „Nu mă privește!". 
„E adevărat ?“. „Nu !“. „Dar 
atunci ce-a avut nevasta șe
fului cu dumneavoastră, cînd 
v-a găsit stînd de vorbă în 
birou și a vrut să arunce cu

telefonul după dv. ?“. „Știu 
eu ce-a gîndit dînsa ? Gura 
lumii e mare". „Păi, de !“

„Ați mai rămas dv. : Cu ce 
sînteți sau cu ce nu sînteți 
de acord ?“. „Eu n-am nici 
o pretenție". „Și asta e bine".

Și în timp ce vorbeam mă 
gîndeam, de pildă, că în fa
brică, în oraș, unii oameni, și 
sînt destui, nu au altceva 
mai bun de făcut decît să 
tragă cu urechea, cu ochiul, 
să bîrfească, să facă din țîn- 
țar armăsar, să întrețină o at
mosferă care poate duce une
ori la neînțelegeri grave.

Credeam că problema e 
rezolvată, dar ajutoarea de 
meșter mă întreabă : „Dar ce 
fac eu cu prietenul, care lu
crează la Săvinești, și care 
s-a supărat pe mine aflînd 
unele lucruri din ziar ?“ „Să 
citească și articolul acesta. 
O să vadă că nu are drep
tate". „Dar noi, noi toți ce 
facem cu „gura' târgului" ? 
Cum ieși pe stradă numai ce 
auzi : „Uite-1 p-ăla cu proble
ma cu nevasta...". „Iat-o pe 
aia care știi, a ajuns mare ?" 
„Uite-o pe nevasta maistru
lui, știi cu povestea...".

La asta nu mă gîndisem. 
Ce facem cu „gura tîrgului" 
care vorbește, vorbește, vor
bește, că altă treabă nu are ?!

Uneori și cînd gîndesc 
cînt. Așa că mi-am continuat 
cîntecul popular lăsat neter
minat la începutul acestor 
rinduri : „Sînge rău de ce 
mi-aș face / Și de ce să mă 
mînii / E o veche zicătoare / 
Bate vîntul, latră cîinii".

Ar fi și acesta un răspuns.

GH. NEAGU

P.S. Cineva poate o să-mi 
reproșeze : „Unde o fi vă- 
zînd ăsta satiră și umor în 
audiențele astea ale lui ?“.

Răspund de pe acum, ci
tind un mare scriitor de sati
ră și umor: „A scrie umor, 
e o treabă foarte serioasă".

Scenă din timpul repetiției 
cu piesa „Azilul de noapte" 
la Teatrul de Stat din 

Constanța
• După Naționalul bucu- 

reștean. Teatrul de Stat „Al. 
Davilla" din Pitești închină 
aniversării Revoluției din 
octombrie premiera sa cu 
„Zece zile care au zguduit 
lumea" — dramatizare de 
H. Miiller și H. Stahl după 
celebra carte a lui John 
Reed. Direcția de scenă a 
spectacolului aparține lui 
C. Dinischiotu.

• Teatrul Național „Vasi- 
le Alecsandri" din Iași de
monstrează o lăudabilă fide
litate față de marile tradiții 
ale literaturii moldovene. A- 
celași George Vasilescu care 
a realizat cunoscutele adap
tări după basmul lui Crean
gă „Harap Alb" și „Soacra 
cu trei nurori" (intitulată în 
versiune scenică „Ochiul ba
bei"), semnează de data a-
ceasta o dramatizare după 
„Stan pățitul", a cărei pre
mieră — in regia lui Gh. 
Jora — are loc Ia Iași săptă- 
mina aceasta.

S. C.

Spirală spre Inălfitni
Foto: ION POPESCU

JURUL 

EUROPEI' 
PE BICICLETĂ

Pe tinărul din fo
tografie, care pozea
ză ca un mare cam
pion, îl cheamă 
Ion Popa și este stu ■ 
dent la Facultatea 
de arhitectură din 
Capitală. Are 23 de 
ani și două mari 
pasiuni identificate 
(cel puțin pînă a- 
cum) : arhitectura și 
cicloturismul. Ulti
ma, primă perfor
manță realizată de 
el — o călătorie în 
jurul Europei pe bi
cicletă — îi trece 
dintr-o dată numele 
din anonimat în ga
leria marilor cura
joși ai pedalei. II 
smulgem cu mare 
greutate din mijlo
cul colegilor, veniți 
în mare număr să-l 
întîmpine, pentru 
primul interviu din 
viața lui.

— Te-ai antrenat 
mult pentru această 
călătorie ?

— Da. Circa doi 
ani, dar și vara și 
iarna, fără întreru
pere. Anul trecut am 
făcut pe bicicletă 
Turul României — 
aproximativ 3 500 
km.

— Cînd ai plecat 
și cit a durat 
„cursa" T

— Să socotim îm
preună : din 9 august 
pînă în 31 octombrio 
— 72 de zile !

— Ce itinerar ai 
parcurs ?

— Am trecut prin 
multe orașe dar 
punctele de legătură 
ale traseului au

fost : R. P. Ungară, 
Austria, R. S. Ceho
slovacă, R. F. a 
Germaniei, Belgia, 
Franța, Elveția, Ita
lia, Iugoslavia...

— Proiecte ?
— Să-mi aduc la

zi cunoștințele la fa
cultate (am pierdut 
cîteva zile bune de 
cursuri) și să reîn
cep antrenamentele.

Fototext:
C. CONSTANTIN

NOUTĂȚI ÎN LIBRĂRII
călătoriile căpita

nului cook

Numărul 409 al colecției 
„Biblioteca pentru toți" cu
prinde „Călătoriile căpitanu
lui Cook".

Prefațînd lucrarea, Radu 
Tudoran arată că explorato
rul este un călător în înțe
lesul nelimitat al cuvîntului. 
El este călător prin predes
tinare, prin instinct, prin 
impulsuri lăuntrice neosteni
te. Fiindcă nici unul dintre 
navigatorii și călătorii care 
au răscolit, au colindat, au 
cercetat lumea nu a umblat 
pe ape atît de mult, ca nu
măr de ani și de zile, cît 
eroul cărții, chit că la tim
pul lui lumea fusese desco

perită și lui nu-i rămînea 
decît s-o înțeleagă, ceea ce 
a încercat să o facă.

Colecția „Meridiane" s-a 
îmbogățit cu două volume 
de Knut Hamsun : „Foamea" 
și „Pan și Victoria" lucrări 
care l-au făcut celebru pe 
prozatorul norvegian, distins 
în anul 1920 cu Premiul No
bel.

„Iubirea e un lucru foar
te mare", volum de schițe a- 
părut în Editura tineretului, 
de Ion Băieșu.

„Parfum de crizanteme", 
în traducerea Catincăi Ralea, 
volum de nuvele a lui Da
vid Herbert Lawrence apă
rut în Editura pentru lite
ratură universală.

COLTUL TURISTULUI
La întîlnirea... turistică de 

astăzi vă oferim cîteva nou
tăți în legătură cu excursiile 
acestei săptămîni. Pentru o zi, 
cu autocarul, vă așteaptă ur
mătoarele itinerarii : Vălenii 
de Munte (cititorii rețin că am 
recomandat recent acest tra
seu, subliniind importanța vi
zitării casei memoriale „Ni- 
colae Iorga") și Doftana-Tîr- 
goviște. Pentru două zile, 
sîmbătă și duminică, autoca
rele vor străbate următoarele 
obiective : Brașov — Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej— 
Tușnad ; Patra Neamț—Bicaz. 
Pe amatorii de alpinism, un 
tren special îi va purta spre 
cabanele din Bucegi.

în legătură cu recomanda
rea promisă, ne-am oprit de

data aceasta asupra excursiei 
pe al cărui itinerariu este in
clusă Doftana. Am solicitat 
părerea unui specialist, Sle- 
Iian Popescu, muzeograf la 
Muzeul de Istorie a Partidului 
Comunist, a Mișcării Revolu
ționare și Democratice din 
România. V-o redăm : „Este 
cunoscut, îndeobște, tinerilor 
faptul că Doftana a fost cea 
mai mare închisoare din Ro
mânia burghezo-moșierească 
— numită, de altfel, și „bas- 
tilia românească". Clasele ex
ploatatoare închideau aici pe 
cei mai credincioși fii ai po
porului, luptători pentru li
bertate — comuniștii. O par
te din ei n-au mai ieșit 
dintre zidurile închisorii, 
dîndu-și viața, ca urmare 
a cruntului regim la care 
erau supuși. Alții (prin

tre care și Ilie Pintilie) au 
murit sub dărimături, în urma 
cutremurului din noiembrie 
1940. Inchisoarea-muzeu, fili
ală a Muzeului de Istorie a 
Partidului Comunist, a Mișcă
rii Revoluționare și Democra
tice din România, păstrează 
documente zguduitoare ale 
acelor vremuri : celule (prin
tre care vestita celulă ,,H“) 
mobilier, obiecte ale deținuți- 
lor. în două încăperi este a- 
menajată o expoziție perma- 
manentă păstrînd materiale 
originale, documente, note 
ale Siguranței care redau, atît 
regimul de teroare menținut 
aici, cit și lupta desfășurată 
în închisoare de comuniști. 
O vizită la Muzeul Doftana 
înseamnă o valoroasă lecție 
de istorie".

I. A.

RISCURILE GENEROZITĂȚII RISIPITORILOR
Cooperativele agricole din ra

ionul Mizil și-au prevăzut pen
tru anul acesta realizarea unor 
însemnate lucrări de investiții, 
pentru care numai din acumu
lări proprii au alocat 36 milioane 
lei. Acum, cînd mai sînt numai 
două luni pînă la sfîrșitul anu
lui apare firească întrebarea : 
care este stadiul lucrărilor pe 
șantierele deschise în cooperati
vele agricole ? Obiectivele pro
puse a se realiza sînt, într-ade- 
văr, de importanță maximă 
pentru producție ?

Răspuns am găsit în urma rai
dului întreprins prin mai multe 
unități. La cooperativa agricolă 
din Gura Vadului, de pildă, 
am aflat că obiectivele propuse 
pentru 1967 — în valoare de 
cca. 2,5 miloane lei — au fost 
realizate în întregime. S-au efec
tuat lucrări de stăvilire a erozi
unii solului, s-au amenajat a- 
proape 300 hectare pentru 
irigații, au fost ridicate construc

ții agrozootehnice. Nici un leu 
n-a fosț cheltuit în alt scop decît 
acela al producției. Spiritul de 
bun gospodar a determinat aici 
și o organizare perfectă a mun
cii pe șantier, o aprovizionare 
operativă cu materialele necesare, 
măsuri de mare efect în scopul 
eliminării consumurilor inutile 
de timp, forță de lucru și mate
riale. O activitate intensă a 
desfășurat în această cooperativă 
agricolă organizația U.T.C. La 
amenajările pentru irigații și în 
scopul combaterii eroziunii solu
lui, spre exemplu, tinerii au 
efectuat peste 15 000 zile-muncă 
și 12000 ore muncă voluntar-pa- 
triotică. Contribuția lor la reali
zarea planului de investiții fiind 
astfel meritorie.

Preocupări pentru realizarea la 
timp a investițiilor, îndreptarea 
acestora spre sectoarele cheie ale 

IZ producției, se întîlnesc și în alte 
cooperative agricole din raionul 

Mizil. La Sarînga, Greceanca și 
în alte părți. în multe unități 
însă, fondurile de investiții se 
fărîmițează în obiective minore, 
neproductive sau se pierd în al
tele foarte scumpe. La clădirea 
destinată specialiștilor ce lu
crează în cooperativa agricolă 
din Pietroasele, de pildă, s-a 
efectuat un gard plin de... briz- 
brizuri, dar la un preț de cost 
aproape dublu comparativ cu 
cele lucrate după soluții mai so
bre ; la cooperativa din Sălciile 
s-a planificat construirea unei 
hale pentru păsări cu toate că 
unitatea mai dispunea de un 
spațiu asemănător insuficient fo
losit. Un caz aparte ni-1 furnizea
ză cooperativa agricolă din Con- 
duratu. Pentru anul acesta coo
peratorii de aici au planificat să 
cheltuiască, pentru investiții, pes
te un milion lei. Din aceas
tă sumă însă, în scopul lărgirii 
și intensificării producției s-a 

cheltuit mai puțin de 100 000 
lei (! ?). Au rămas în afara sferei 
de cuprindere a consiliului de 
conducere tocmai direcțiile prin
cipale de folosire a fondurilor. 
Din cei 145 000 lei planificați pen
tru lucrări de irigații nu s-a 
cheltuit nici un leu ; în zooteh
nie nu s-au realizat instalațiile 
de mecanizare a aprovizionării 
cu furaje și de eliminarea guno
iului, alimentarea cu apă etc. Se 
pare că în concepția unor mem
brii ai consiliului de conducere 
noțiunea de investiții apare 
într-un chip deformat. După 
dînșii, valoros este „să nu chel
tuiești banii". E vorba de o eco
nomie rău înțeleasă și că, în ca
zul în care se privează de o dez
voltare sectoarele direct produc
tive, această „realizare" nu în
seamnă nimic altceva decît a te 
lipsi cu bună știință de punerea 
în valoare a rezervelor deja cu
noscute.

Aceste cîteva cazuri precum și 
faptul că în raionul Mizil la circa 
40 la sută din obiectivele propu
se a se realiza anul acesta lucră
rile sînt mult rămase în urmă, 
denotă că aici sînt necesare e- 
forturi suplimentare măcar acum, 
în ceasul al doisprezecelea, 
pentru darea la timp în folosință 
a investițiilor înscrise în plan. 
Totodată, avînd în vedere că 
în scurt timp în cadrul co
operativelor agricole se va tre
ce la întocmirea planurilor de 
producție pe anul viitor, nu-i lip
sit de importanță să se urmăreas
că concentrarea investițiilor (U- 
nipnea raională a cooperativelor 
agricole e împuternicită dar și 
obligată de propriul statut în 
această direcție) spre un număr 
mai restrîns de obiective, care, 
înfăptuite, să asigure valorifica
rea superioară a resurselor mate
riale ale cooperativelor agricole.

TUDOR BARAN

O cobră 
subacvatică

Tiparul verde este o veri
tabilă cobră subacvatică, 
foarte periculoasă pentru 
înotători, din pricina fero
cității sale. El trăiește in a- 
pele calde din unele zone 
ale Pacificului. Și, totuși, 
iată că un scafandru se joa
că cu acest monstru subac
vatic, fără nici o teamă. 
Scena se petrece la „Se- 
quarium", un vestit acvariu 
din Miami (S.U.A.), scafan
drul în cauză este cercetăto
rul oceanolog Roger Conklin 
iar „joaca" sa e o temerară 
acțiune de studiu științific.

Moda hirtiei
Costume din hîrtie, jachete 

rochii de mireasă din hîr
tie, iată ultima modă lansată 
în S.U.A. Anul trecut, cînd 
și-au făcut apariția primele 
haine dintr-un amestec de 
93 la sută celuloză și 7 la 
sută nylon, americanii au 
cheltuit 3,5 milioane dolari 
pentru cumpărarea noilor 
articole vestimentare. Totul 
a început aproape pe neob
servate, cînd societatea „Scott 
Paper" a oferit o rochie de 
hîrtie pentru suma de 1 do
lar pentru a face reclamă țe
săturilor sale colorate din 
bumbac și mătase. în cîteva 
zile compania a primit co
menzi pentru 500 000 rochii 
de acest tip. Acum moda s-a 
extins peste toate așteptările, 
Oliver James Sterling, in
dustriaș texan, care pe lingă 
sondele și rafinăriile sale, 
și-a investit o parte din ca
pital și în „moda hîrtiei" este 
convins că în anul 1980 apro
ximativ 25 la sută din arti
colele de îmbrăcăminte vor 
fi fabricate din hîrtie. 
Sterling deține în prezent 
șase fabrici de confecții din 
hîrtie unde se produc zilnic 
între 15 000 și 20 000 de arti

cole vestimentare ca : rochii- 
mini, pantaloni, toalete de 
seară, pălării etc. Ultimul lui 
produs este un costum băr
bătesc care se vinde pentru 
suma de... 1 dolar ! Despre 
rezistența acestor vestminte, 
însă, nici-o specificare.

Ultrasunetele si 
hărțile craniene
Un grup de medici cana

dieni de la Institutul de Neu
rologie din Montreal a pus 
la punct un aparat cu ultra
sunete care permite obține
rea rapidă a unor informa
ții privind creierul uman. A- 
paratul constă dintr-o cuvă 
cu apă în care bolnavul își 
cufundă capul pînă în drep
tul ochilor și urechilor, o 
sursă de ultrasunete și un 
analizor. Din studiul reflec
tării ultrasunetelor, care se 
face conform constituției ce
rebrale a pacientului, se ob
țin date, care, înregistrate 
fotografic. permit analiza 
amănunțită a particularități
lor structurii precum și de
terminarea modificărilor 
produse în creier de prezen
ta unor leziuni etc.

Cu ajutorul acestor infor
mații, diagnosticul tulburări
lor cerebrale devine mult 
mai rapid și mal precis.



Întoarcerea din finlanda 
A DELEGAȚIEI CC AL P.C.R.

SEMICENTENARUL 
MARELUI OCTOMBRIE AMINTIREA LVI LENIN

Marți seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., cam 
a făcut o vizită în Finlanda, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Finlandez.

Din delegație au făcut 
parte tovarășii Dumitru Co- 
liu. membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C.

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației Partidului

Comunist Român în Finlanda

La invitația Partidului Comu
nist Finlandez, o delegație a 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a făcut o vizită în Finlanda în 
perioada 23—31 octombrie 1967. 
Din delegație au mai făcut parte 
tovarășii Dumitru Coliu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, 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.

Tn timpul șederii sale în Fin
landa, delegația a luat cunoștin
ță de activitatea organizațiilor 
Partidului Comunist Finlandez 
din orașele Helsinki, Oulu și 
Rovaniemi, a vizitat întreprin
deri industriale, de construcții, 
instituții de învățămînt, precum 
și unități comerciale cooperatis
te.

Delegația a făcut o vizită la 
Parlamentul finlandez, unde a 
fost primită de președintele Par
lamentului, Johannes Virolainen, 
și de vicepreședinții Parlamen
tului, Veikko Kokkola și Paavo 
Aitio.

De asemenea, delegația a făcut 
o vizită la Uniunea Democrată a 
poporului finlandez, s-a întîlnit 
cu conducerea și reprezentanții 
Uniunii în parlament și în gu
vernul finlandez.

Delegația Partidului Comunist 
Român a avut întîlniri ți convor
biri la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Finlandez 
cu tovarășii Viile Pessi, secretar 
general al C.C. al P.C. Finlan
dez, Aame Saarinen, președin
tele C.C. al P.C. Finlandez, 
NIartti Malmberg și Anna-Liisa 
Hyvonen, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C.F., Erkki Ki- 
vimaki, Lars Junttila și Olavi 
Poikolainen, șefi de secție la 
C.C. al P.C.F.

In cadrul convorbirilor, care 
»-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, delegația
P.C.R. a informat pe reprezen
tanții P.C. Finlandez asupra 
realizărilor construcției socialiste 
din România și asupra sarcini
lor centrale actuale ale Partidu
lui Comunist Român, a activită
ții poporului român în vederea 
dezvoltării orînduirii socialiste, a 
progresului în toate domeniile 
vieții sociale. Partea finlandeză a 
exprimat aprecierea Partidului 
Comunist Finlandez față de 
realizările obținute în construc
ția socialistă din România, față 
de lupta pe care P.C.R. o duce 
pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Delegația P.C.F. a informat 
delegația română asupra situați
ei politice din Finlanda și asu
pra muncii și sarcinilor actuale 
ale P.C.F.

Delegația P.C.R. a exprimat și 
cu acest prilej sentimentele de 
solidaritate intemaționalistă pe 
care comuniștii, oamenii muncii 
din România le nutresc față de 
clasa muncitoare și ceilalți oa

CINEMA • TELEVIZIUNE *

ACȚIUNEA CRASSBOW
rulează la Patria (orele
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30).
Festival (orele 8,15 ; 10,45;
13.15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15).

SUBTERANUL
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Gloria (orele 9;
*1,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21), Melodia (o-
rele 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 17 ;
19.15 ; 21,30).

8INBAD MARINARUL
rulează la Luceafărul (orele
8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15,30 ; 17,45 ;
20), București (orele 9 ; 11,15 ;

I 1^30 ; 18,30 ; 18,45 ; 21), Fero

al P.C.R., președintele Cole- I 
giului Central de partid, Ilie 
Rădulescu, membru supleant > 
al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct 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.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Ale
xandru Drăghici, Ilie Verdeț, 
Mihai Gere, de membri ai 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

meni ai muncii din Finlanda, 
față de lupta Partidului Comu
nist Finlandez pentru cauza 
poporului său, a socialismului șj 
păcii.

în cursul convorbirilor, repre
zentanții celor două partide au 
abordat un cerc larg de proble
me ale situației internaționale ac
tuale și au relevat identitatea pă
rerilor și aprecierilor cu privire 
Ia trăsăturile esențiale ale dezvol
tării lumii în epoca contempo
rană, epocă deschisă de Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, al cărei semicentenar este 
marcat de întreaga omenire pro
gresistă. Ei au subliniat marea 
importanță pe care o are crește
rea forțelor socialismului, a miș
cărilor antiimperialiste. de elibe
rare națională și socială, a luptei 
pentru apărarea păcii.

Totodată, ambele partide au 
subliniat în mod deosebit perico
lul ce-1 reprezintă pentru pacea 
mondială tendințele agresive în 
curs de accentuare ale cercurilor 
imperialiste, în primul rind ale 
imperialismului american, care se 
amestecă în treburile interne ale 
altor țări și popoare, recurge la 
comploturi și atentate, încurajea
ză forțele reacționare de pretu
tindeni. Relevînd necesitatea in
tensificării eforturilor pentru a- 
părarea păcii și dezvoltarea co
laborării între toate popoarele, 
cele două delegații au subliniat 
importanța excepțională pe care 
o are unirea tuturor forțelor an
tiimperialiste și și-au exprimat 
convingerea că, acționînd strîns 
unite, acestea vor putea să zădăr
nicească atacurile îndreptate îm
potriva independenței popoarelor 
și să împiedice izbucnirea unui 
nou război mondial.

P.C.R. și P.C.F. își reafirmă 
solidaritatea deplină cu cauza 
poporului vietnamez, condamnă 
cu hptărîre războiul agresiv pur
tat de S.U.A. împotriva poporu
lui vietnamez și cer încetarea 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, curmarea agresiunii, 
respectarea dreptului poporului 
vietnamez de a notări singur a- 
supra destinelor patriei sale.

Cele două partide își exprimă, 
și cu acest prilej, solidaritatea 
deplină cu lupta popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină, 
pentru libertatea și independența 
lor națională, împotriva imperia
lismului. Ambele partide și-au 
reafirmat solidaritatea lor cu 
Partidul Comunist din Grecia, 
precum și cu toate forțele pro
gresiste și democratice din a- 
ceastă țară.

Făcînd un schimb de păreri 
cu privire la evenimentele din 
Orientul Apropiat, cele două de
legații au subliniat că și proble
mele litigioase din această zonă 
a lumii trebuie rezolvate pe ca
lea tratativelor, în mod pașnic, 
prin a recunoaște și a asigura 
independența fiecărui stat din a- 
ceastă regiune, prin a împiedica 
amestecul din exterior și prin 
a garanta dreptul popoarelor de 
a hotărî singure treburile lor. 
Ele s-au pronunțat pentru retra
gerea trupelor Izraelului de pe 
teritoriile ocupate, pentru înceta

viar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15), Excelsior (o-
rele 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ;
19 : 21,15), Modern (orele 9,30 ;
11,30 ; 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ;
20,30).

PROSTĂNACUL
rulează la Grivita (orele 9—16 
în continuare, 18,15 ; 20,30),
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.45 ; 18 ; 20,30).

AMPRENTA
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

SUS MlINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 18 ; 18,30 ; 20,45).

RĂZBUNĂTORUL
rulează la Capitol (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Buzețtl (orele 14,30 ; 17 ; 20),
Victoria (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 18,15 ; 21).

GOLFUL URȘILOR ALBI. SUB 
SEMNUL TRAINICII PRIETE
NII ROMĂNO-BULGARE. 1N- 
TÎLNIREA.

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

La plecarea din Helsinki, 
delegația a fost condusă de 
tovarășii Aame Saarinen, pre
ședintele C.C. al P.C. Finlan
dez, M. Malmberg și O. Lai
ne. membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Finlandez,
O. Poikolainen, șeful secției 
internaționale a C.C. al P.C. 
Finlandez. A fost de față 
tov. N. Vancea, ambasadorul 
României la Helsinki, membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

rea oricăror acțiuni care ar agra
va mai mult situația existentă.

în timpul discuțiilor, reprezen
tanții celor două partide au a- 
cordat o atenție deosebită pro
blemelor securității europene. 
P.C.R. și P.C.F. se pronunță pen
tru crearea unui climat de secu
ritate europeană, bazat pe princi
piile coexistenței pașnice a țări
lor cu sisteme sociale diferite, 
ale respectării independenței, su
veranității și dreptului fiecărui 
popor de a hotărî asupra destine
lor sale, pe recunoașterea invio
labilității frontierelor postbelice, 
a existenței celor două state ger
mane : Republica Democrată 
Germană și Republica Federală 
a Germaniei. S-a subliniat că cele 
două partide vor sprijini toate 
inițiativele și tendințele care ur
măresc destinderea încordării, 
dezvoltarea colaborării între sta
te — premise importante ale a- 
sigurării securității ți păcii în Eu
ropa. De importanță deosebită ai 
fi lichidarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor state, desfiin
țarea blocurilor militare, crearea, 
unor zone denuclearizate în Eu
ropa.

Delegațiile au acordat, de ase
menea, o atenție deosebită pro
blemelor mișcării comuniste in
ternaționale. Ele au subliniat că 
în actuala situație se impune în 
mod imperios întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale — pe baza 
internaționalismului mișcării
muncitorești, a independenței, 
egalității, neamestecului în tre
burile interne și respectului re
ciproc, precum și unirea tuturoi 
forțelor în lupta împotriva poli
ticii agresive a imperialismului, 
pentru pace și progres social. în 
acest scop, P.C.R. și P.C.F. con
sideră utilă lărgirea contactelor 
și schimburilor de păreri bi și 
multilaterale între partidele fră
țești.

Reprezentanții Partidului Co
munist Român și ai Partidului 
Comunist Finlandez și-au ex
primat hotărîrea de a acționa 
pentru dezvoltarea pe mai depar
te a relațiilor multilaterale dintre 
România și Finlanda cu convin
gerea că lărgirea colaborării e- 
eonomice, a comerțului și a schim
burilor culturale, bazate pe a- 
vantajul reciproc, ca și lărgirea 
contactelor dintre diferite orga
nizații sociale corespund interese
lor ambelor popoare.

Delegațiile celor două partide 
și-au exprimat satisfacția pentru 
relațiile tovărășești de stimă și 
respect reciproc care s-au stator
nicit între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Finlandez — relații care și-au 
găsit expresia în vizita efectuată 
anul trecut în România de dele
gația P.C. Finlandez și în ac
tuala vizită a delegației P.C. Ro
mân în Finlanda. P.C.R. și P.C.F. 
s-au pronunțat pentru, dezvolta
rea continuă a acestor relații în 
spiritul internaționalismului miș
cării muncitorești, în interesul 
celor două partide, al cauzei so
cialismului, unității și solidari
tății comuniștilor de pretutin
deni.

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU 
rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30), Rahova (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20.30).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la înfrățirea (orele 
15 : 17.30 : 20).

FANTOMAS CONTRA SCOT- 
LAND-TARD

rulează la Dacia (orele 8,15—
20,45 în continuare) ; Drumul 
Sării (orele 15 ; 17,30 ; 20).

PASĂREA PHONIX
— cinemascop —
rulează la Volga (orele 9—
14.30 în continuare; 17,30;
20,30).

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE ?

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 17,45 ; 20,15).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Floreasca (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,43), Flamura (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

POVESTEA TARULUI SAL
TAN

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

BORA CEA MARX

Am întreprins recent o 
călătorie prin locurile istorice, 
muzeele și casele memoriale 
care păstrează amintirea ace
luia ce-a continuat, îmbogă
țind, învățătura marxistă. O 
primă vizită la Muzeul Lenin 
din Moscova. Aici, ca și la 
filialele din Leningrad și 
Ulianovsk, numeroase măr
turii reconstituie destinul unei 
vieți clocotitoare, consacrată 
în totalitatea ei cauzei celor 
oprimați, aspirației spre o so
cietate nouă, dreaptă.

Din multitudinea mărturii
lor și documentelor muzeale 
deslușim itinerariul unei în
tregi epopei istorice, zbuciu
mul unei flăcări în continuă 
ardere. Se desprinde, cu preg
nanță, din acest circuit, 
perioada de maximă pro
funzime și intensitate re
voluționară a lui Lenin 
— aceea de organizator și 
conducător nemijlocit al Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Activitatea sa neo
bosită pentru pregătirea teo
retică, politică și militară a 
Revoluției din Octombrie, în 
care Lenin s-a aflat la cel mai 
înalt post de comandă, activi
tatea practică pentru făurirea 
noului aparat de stat, pentru 
organizarea pe baze noi a 
producției, pentru nimicirea

TELEGRAMĂ

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 

București
Doresc să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru me

sajul dumneavoastră de felicitare adresat cu ocazia celei de-a 
XVIII-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chi
neze, o dată cu bunele mele urări.

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Sosirea cosmonautului sovietic 
Pavel Romanovici Popovici

Marți seara a sosit în 
Capitală cosmonautul so
vietic Pavel Romanovici 
Popovici, împreună cu so
ția, care la invitația Consi
liului General A.R.L.U.S. 

. și a C.C. al U.T.C. va lua 
parte la manifestările din 
țara noastră prilejuite de 
sărbătorirea semicentena
rului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau de față ge- 
neral-locotenent Ion Co- 
man, adjunct al ministrului 
forțelor armate, Ion Mo-

*
Marți dimineața a sosit în 

Capitală o delegație a Aso
ciației de prietenie sovieto- 
române, condusă de Ivan 
Grigorovici Kovali, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C. C. al P. C. al 
R. S. S. Tadjică, care, la in-

• împotriva represiunilor
• antidemocratice din Indonezia

Marți după amiază, la Casa 
• de cultură a studenților „Gheor- 

ghe Gheorghiu-Dej“ din Cluj s-a 
adunat. într-un impresionant mi
ting un mare număr de tineri 

£ din institutele de învățămînt su
perior, școlile, instituțiile și în
treprinderile orașului, pentru a 

_ protesta împotriva persecuțiilor 
W la care sînt supuse forțele pro

gresiste și democratice din In
donezia.

Mitingul a fost deschis de Au- 
A rel Stoica, președintele Consiliu- 

lui Uniunii asociațiilor studenți
lor din centrul universitar Cluj. 
A luat apoi ciivîntul Gheorghe 

W Ardeleanu, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc al U.T.C., 
care, în numele uteciștilor din 

W Cluj, și-a exprimat solidaritatea

rulează la Flacăra (orele
15.30 : 18 : 20.30).

BUNICUL, KYLIJAN ȘI EU 
rulează la Vitan (orele 14,30). 
DRAGOSTE LA # GRADE 
(orele 16,30 ; 18,30, 20,30), Uni- 
on (orele 16 ; 18,15 ; 20,30), Bu- 
cegi (orele 9,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Miorița (orele
8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;
20.30) , Arta (orele 9—14,30 în 
continuare ; 17,30 : 20,30).

FARAONUL
rulează la Popular (orele 16 ;
19.30) .

IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE 
rulează la Munca (orele
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SĂ

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

SINGUR PE LUME
rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). 

intervenției străine, cît și uri
așele eforturi pentru refacerea 
economiei naționale — totul 
găsește o ilustrare vie în 
muzeele și casele memoriale 
cu profil biografic, cît și în 
cele ce au un alt conținut 
istoric, ca : Muzeul Revoluției 
din Moscova și Leningrad, 
Muzeul de Istorie, Muzeul 
F orțelor Armate Sovietice 
etc.

în orașul de pe malurile Ne- 
vei — locul de unde au răsu
nat salvele „Aurorei", vestind 
începutul unei noi ere în 
vîrsta omenirii — evenimen
tele istoriei modeme sînt 
legate nemijlocit de activita
tea lui Vladimir Ilici. Din 
cele peste 50 de muzee și 
case memoriale, cîte se găsesc 
aici, cele mai multe păstrează 
memoria lui Lenin. Este o 
confirmare firească a tot ceea 
ce Lenin a gîndit și înfăptuit 
în orașul care astăzi îi poartă 
numele.

în nord, la aproximativ 
30 km. de Leningrad, vizita
torul poposește cu emoție pe 
meleagurile Razlivului și Sa- 
raiului. Muzeul din Sarai, 
inaugurat în 1925 în localul 
căsuței Emelianov, reconsti
tuie timpul petrecut de Lenin 
aici. Alături de muzeu, într-o 
căsuță, sînt expuse documente 
care vorbesc despre evenimen
tele din iulie 1917, este re

raru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, membru în 
Biroul Consiliului General 
A.R.L.U.S., Vasile Nicol- 
cioiu, secretar ai C.C. al 
U.T.C., prof. dr. docent Că
lin Popovici, secretarul Co
misiei de astronautică a 
Academiei, Elena Poparad, 
vicepreședinte al Consiliu
lui Național ai Organizației 
Pionierilor, membri ai Con
siliului General A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București și 
membri ai ambasadei.

★

vitația Consiliului general 
A.R.L.U.S., va lua parte la 
manifestările din țara noas
tră prilejuite de sărbătorirea 
semicentenarului Marii Revo
luții Socialiste din Octom
brie.

(Agerpres)

cu lupta patrioților indonezieni 
pentru libertate, democrație, pace 
și progres social. Știrile privind 
teroarea antidemocratică dezlăn
țuită în Indonezia stîmesc o pro
fundă îngrijorare și o indignare 
legitimă, a spus vorbitorul. Li
deri ai organizațiilor de tineret 
și de studenți, sindicale și de 
femei, membri de rînd ai aces
tor organizații sau simpli simpa- 
tizanți sînt aruncați în închisori 
sau lagăre de concentrare. Unin- 
du-ne protestul cu cel al tuturor 
celor ce luptă pentru dreptate, 
omenie și progres, înfierăm cu 
indignare valul de represiuni an
tidemocratice și antipopulare și 
cerem cu hotărîre salvarea vieții 
patrioților indonezieni, respec
tarea libertăților democratice 
din Indonezia.

MARELE RESTAURANT 
rulează la Viitorul (orele
15,30 ; 18 : 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

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

COMISARUL X
rulează la Progresul (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

SPARTACUS
rulează Ia Lira (orele 15 ; 19).

RECOMPENSA
rulează la Ferentari (orele
15,30 ; 18 : 20,30).

CIMARON
rulează la Cotrocenî (orele
15,30 : 18 : 20,30).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

rulează la Pacea (orele 16 ; 
18; 21).

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

constituită viața și activitatea 
lui Vladimir Ilici la Razliv. 
De cealaltă parte a lacului 
Razliv a fost ridicat în 1928 
un monument de granit — 
Salas — după proiectul arhi
tectului A. I. Ghegello, in 
apropierea căruia, într-un 
pavilion, sînt expuse fotografii, 
opere ale lui Lenin, un exem
plar original al primei ediții 
din cartea „Statul și revolu
ția", Documentele Congresu
lui al VI-lea al P.C.U.S. din 
26 iulie — 3 august 1917, 
cît și interesante obiecte per
sonale.

Tot în Leningrad; unul din 
locurile legate de numele lui 
Lenin îl constituie aparta
mentul din strada Serdabol- 
skaia nr. 1 (cartierul Vîborg) 
unde Vladimir Ilici a locuit 
între 7 și 24 octombrie 1917, 
la M. V. Fofanova — o parti
cipantă activă la mișcarea re
voluționară. De aici, din 
apartamentul nr. 20 al ulti
mei sale case conspirative, 
Lenin a îndrumat pregătirea 
insurecției armate din octom
brie. Din această casă. în 
seara zilei de 24 octombrie 
el a plecat spre Smolnîi — 
statul major al revoluției. în 
drum spre Smolnîi, urmărit 
probabil, Lenin s-a oprit cî
teva ceasuri în clădirea din 
strada Hersonskaia nr. 5, apar
tamentul 9, astăzi de aseme

INFORMAȚII
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a a- 
dresat ministrului afacerilor 
externe al Republicii Alge
riene Democratice și Popu
lare, Abdelaziz Bouteflika, o 
telegramă de felicitare cu 
ocazia celei de-a XlII-a ani
versări a zilei naționale a Re
publicii Algeriene Democrati
ce și Populare.

Marți la amiază g sosit în 
Capitală ministrul economiei 
și comerțului exterior al 
R.A.U. Hassan Abbas Zaki, 
pentru a participa la lucrări
le celei de-a III-a sesiuni a 
Comisiei Mixte guvernamen
tale. Oaspetele este însoțit de 
Hussein Khaled Hamdi, sub
secretar de stat la acest mi
nister, precum și de consilieri 
și experți.

în urma tratativelor care 
au avut loc la București, la 
Ministerul Comerțului Exteri
or a fost semnat marți Pro
tocolul privind schimburile 
de mărfuri pe anul 1968 în
tre România și Ghana.

Marți la amiază a sosit in 
Capitală delegația Uniunii 
Tineretului Cehoslovac, con
dusă de Toth Ondref, secre
tar al Comitetului regional 
Banska Bistrica al U.T.C., ca
re, la invitația C.C. al U.T.C., 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în- 
tîmpinată de activiști ai C.C. 
al U.T.C. și ai Comitetului 
orășenesc București al U.T.C.

Olimpia Radu, studentă la Fa
cultatea de filologie a Universi
tății „Babeș-Bolyai", și Florin 
Potra, elev la Lieeul „Nicolae 
Bălcescu" au dat glas protestului 
tineretului clujean împotriva re
presiunilor la care sînt supuse 
forțele progresiste din Indonezia.

Participanții la miting au a- 
dresat președintelui interimar al 
Republicii Indonezia, generalul 
Suharto, o moțiune de protest 
prin care se cere restabilirea li
bertăților democratice în Indo
nezia, încetarea grabnică a te
rorii și represaliilor 
celor mai buni fii ai 
indonezian.

împotriva 
poporului

(Agerpres)

18,00 Telecronica economică. 
In dezbaterea opiniei publice : 
Conducerea centralizată a eco- a 
nomiei și arta conducerii între- W 
prinderilor ; 18,30 Pentru copii : 
Micii meșteri mari ; 19,00 30 de 
minute cu ți pentru tineret. E- 
misiune magazin ; 19,30 Tele- V 
jurnalul de seară ; 20,00 Desene 
animate ; 20,10 Interpretul pre
ferat. Muzică populară la cere- _ 
rea telespectatorilor ; 20,40 „Mi- 
siune de încredere". Participant! 
români la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie ; 21.00 
Avanpremiera ; 21,15 Film ar- A 
fistic în premieră : „Ascensor 
pentru eșafod" ; 22,35 Invitatul 
nostru : Cîntărețul de muzică 
ușoară Robert Cogoi (Belgia) ; A 
23,00 închiderea emisiunii. ,

nea casă-muzeu. Aici, în 
noaptea de 7 spre 8 noiem
brie 1917, Vladimir Ilici a 
scris istoricul decret asupra 
pămîntului, care a fost adop
tat de Congresul al Il-lea al 
Sovietelor. Două plăci come
morative fixate pe fațada 
principală de la Smolnîi atrag 
atenția :

„Aici, la Smolnîi, în zilele 
Marii Revoluții Soiialiste din 
Octombrie 191' se afla statul 
major al insurecției armate a 
muncitorilor, soldaților și ma
rinarilor. Din Smolnîi, Lenin 
a condus nemijlocit insurec
ția armată".

„In Smolnîi, în zilele de 
25—26 octombrie (7—8 no
iembrie) 1917 s-a desfășurat 
istoricul Congres at Soviete
lor de deputați ai muncitori
lor, soldaților și țăranilor din 
întreaga Rusie, care a creat 
guvernul sovietic, primul stat 
de dictatură al proletariatului 
din lume, în frunte cu 
V. I. Lenin".

La Smolnîi, Lenin a locuit 
din noiembrie 1917, pînă la 
10 martie 1918, cînd capitala 
statului sovietic s-a mutat la 
Moscova. Camera în care a 
locuit la Smolnîi — de o mo
destie exemplară, ca însăși în
treaga viață a lui Lenin, de 
altfel — a fost, de asemenea, 
transformată în muzeu.

După cum se știe, ultimii

ÎN CĂUTAREA SPIRITULUI GOSPODĂRESC
(Urmare din pag. I)

lective de studenți pentru 
a înlătura asemenea acte 
de huliganism !

★
Instalată la parterul blo

cului E, biblioteca nu are 
actualmente spațiu pentru 
depozitarea stocului de cărți. 
Supralicitată de studenții 
complexului respectiv și de 
cei din „Drumul Taberei" 
această mică sursă de cărți 
de împrumut nu satisface 
solicitările curente (și asta 
nu din vina personalului de 
serviciu) nici în ceea ce pri
vește fondul de cărți dispo
nibil și nicj privitor la 
promptitudinea muncii de 
servire. Cauza o găsim, 
printre altele, ca și în ca
zul bibliotecii căminului 
„6 Martie" în aceea că 
anual se operează mutări 
prin sistemul încă nepus la 
punct al repartizărilor pen- 
tru studenți de la diferitele 
facultăți, mutări de studenți 
aparținînd acelorași facul
tăți de la un cămin la altul. 
Ori e mult mai greu să se 
opereze aceleași mutări și 
cu fondul de cărți care 
poate număra zeci de mii, 
de la un cămin dintr-un 
punct al orașului în altul. 
Prin desființarea căminului 
„Carpați", biblioteca destul 
de mare a acestui cămin, 
își ține volumele în dezor
dine și într-o proastă păs
trare în localul fostei gazde 
și dacă, așa cum s-a sta
bilit, acest fond va fi mutat 
la biblioteca complexului 
„Grozăvești" cine ne-ar pu
tea garanta că ar mai în
căpea, nu măcar în rafturi 
dar nici pe jos, în actualul 
sediu al bibliotecii „Groză
vești ?“ E drept că între 
blocurile C și D din acest 
complex există o sală spa
țioasă dar ea este afectată 
ședințelor personalului de 
serviciu. Și biblioteca de 
la căminul „6 Martie" pre
zintă aceleași caracteristici. 
Rafturi înalte, îngrămădite, 
obligînd lucrătoarele să facă 
adevărate probe de alpinism 
și slalom pînă la cartea do
rită. La fel stau lucrurile și 
cu biblioteca Facultății de 
chimie. Se observă deci 
pînă acum că nu e- 
xistă o stabilitate în
delungată a studenților de 
la o anume facultate în 
unul și același cămin dar 
credem că asta nu mai intră 
în atribuțiile unor adminis
tratori de cămine ci direct 
în competența rectoratului.

Date necunoscute
(Urmare din pag. l-a) ’

bloul complet al investiga
ției. Deși abonamente există 
în întreaga brigadă, nici 
-unul din tineri n-au fost în 
măsură să ne indice titlul 
sau conținutul unui singur 
articol pe care l-a citit în 
ultima vreme !

.—- Ce cărți de literatură 
română ați citit în ultimul 
timp ?

— Din școală, nu prea... 
(anul absolvirii 1964 — n.n.) 

Cerîndu-i-se lămuriri, tî- 
nărul Vasile Costin răs
punde încurcat:

— Abia am venit în lecție ; 
de vreun an... ( !)

în timp ce colegul său Io
sif Kok (absolvent tot în 
1964) ne asigură că „mîine 
sau poimîine va lua precis 
cărți de la biblioteca vo
lantă".

Biblioteca volantă. O cu
tie cu clteva rafturi prinse 
pe perete chiar în incinta 
unde lucrează brigada. Vă- 
zînd-o încărcată de cărți, 
ne-a stîrnit curiozitatea. Or, 
cărțile sînt neinteresânte ori 
cel însărcinat cu gestiunea 

ani ai vieții Lenin i-a petrecut 
la Moscova, în fruntea statu
lui nou creat de el. Și aici, 
ca și la Leningrad, sînt nu
meroase locurile istorice le
gate de memoria sa. Unul din 
acestea este cabinetul de lu
cru (și apartamentul) de ia 
Kremlin. La 22 aprilie 1965 
— ziua celei de a 95-a ani
versări a nașterii lui Lenin — 
a fost fixată la Kremlin o 
placă comemorativă, ornată 
cu un basorelief care-1 repre
zintă pe Lenin la masa de 
lucru. Sub placă o inscripție : 
„Lenin a trăit și a muncit aici 
din martie 1918 pînă în mai 
1923".

Părăsind cabinetul de lucru 
și modestul său apartament, 
nu poți să nu rămîi adînc 
impresionat de nesfîrșitul 
convoi cotidian, format din 
oameni veniți din toate col
țurile Uniunii Sovietice și din 
diverse țări ale lumii, care, 
trecînd prin fața Mausoleului, 
aduc prinosul lor de recunoș
tință aceluia ce cu o jumă
tate de veac în urmă a con
dus Marea Revoluție ce a 
făcut să triumfe, pentru prima 
dată în lume, socialismul.

STELIAN POPESCU 
muzeograf la Muzeul de isto
rie a Partidului Comunist, a 
Mișcării Revoluționare și De

mocratice din România

Am discutat cu bibliote
carii aspecte legate de păs
trarea și grija de care dă 
dovadă studentul față 
de cartea pe care o 
împrumută. Ori, așa cum 
am constatat la unele bi
blioteci. există încă studenți 
care subliniază anume pa
ragrafe, rup capitole pur și 
simplu, dislocă cuvintele in
troductive, sau termină fa
cultatea fără să înapoieze 
cursuri și manuale. „Ce-i 
drept, ne-a relatat tovară
șul Petrică Vasile, procen
tul de asemenea „infracți
uni" a scăzut mult în ulti
ma jumătate de an".

Cantina Grozăvești. Con
statăm un. plus de operativi
tate in deservirea mesei de 
prînz prin deschiderea unei 
noi linii, care în anii trecuți 
era nefolosită. Mîncarea 
este bună, oarecum variată, 
dar piinea care se servește 
aici este uscată, veche de 
trei, patru zile. Sufrageria e 
curată doar puțin timp după 
deschiderea cantinei, căci 
apoi nimeni nu se mai în
grijește de ea.

Care sînt cauzele de
zordinii și neglijențelor. 
Administratorul cantinei 
se justifică : „îmi lip
sesc 35 de oameni pentru că 
serviciul personal angajează 
greu, iar apoi analizele ne
cesare durează 18 zile. 
Alte necazuri avem cu 
furnizorii. întreprinderea 
„Spicul", deși situată în 
apropiere, ne livrează 
piine veche și de ca
litate proastă ; fabrica de 
produse lactate ne-a trimis 
o cantitate de smîntînă acră, 
iar cînd am refuzat s-o 
primim, ne-am trezit cu 
bidoanele pe rampă— deci 
trbuia să-o înmagazinăm : 
„Antefrig" dă sorturi de 
carne necorespunzătoare și, 
oricît am dori noi, nu pu
tem face prea multe feluri 
de mîncare din aceeași 
calitate de carne".

De acord, dar la canti
nele I.M.F. (nr. 1 și nr. 2) 
Se servește un meniu deo
sebit de variat și de gustos 
alcătuit rațional, avîndu-se 
în vedere și sfaturile medi
cilor pentru a se face mîn- 
căruri cu mare valoare ca
lorică. Vara aceasta cantina 
nr. 1 a fost reamenajată 
instalîndu-se mașini de spă
lat, mese zincate, rafturi 
pentru pîine, iar suprafața 
magaziei a fost dublată 
pentru a putea păstra can
tități sporite de alimente.

Se pare totuși că în ul
tima instanță spiritul gospo
dăresc hotărește.

lor rămîne rece la insisten
țele cititorilor. Eroare !

— Eu sînt în fiecare pauză 
de masă aici, răspunde ne
dumeririi noastre tînăra Eu
genia Lăpuște.

Nu mai transcriem res
tul. Apelăm la teancul de 
fișe, multe, dintre ele nea
tinse de multă vreme. Sta
tistic luați, dintre 11 tineri 
ai brigăzii doar 5 fișe, to- 
talizind la un loc, pe în
treg anul 1967 cifre de... 
12 titluri. Cîte o carte și 
cîteva file de persoană, tn 
timp ce Homer, Tolstoi, Ste- 
dhal, Pratolini rămîn ne- 
mișcați în raft.

Coborînd în interiorul 
preocupărilor acestor tineri, 
sondajul ne-a oferit o ima
gine — chiar incompletă fi
ind — discrepantă. Conști
inciozitate, sîrguință în e- 
xecutarea meseriei. Mai de
parte, antenele receptivității 
șovăitoare. Vedem în toate 
acestea pentru colectivul din 
care fac parte pentru orga
nizația U.T.C. un subiect 
de meditație. Căci situația 
ce-o prezentăm poartă în ea 
și măsura activității lor pe 
aceste coordonate.



Bluff?
Multi vedeau in lordul 

Chalfont o stea în ascen
siune pe firmamentul di
plomației britanice. în de
finitiv, soarta rămine vi
tregă pe întinsul unei în
tregi cariere pentru majo
ritatea slujitorilor „perfi
dului Albion", consemnați 
ani și ani in capitalele to
ride ale Africii sau aiurea. 
Lordul Chalfont a parcurs 
însă repede treptele ce ur
cau de la poziția de ofițer 
in armată și corespondent 
militar al „Times“-ului 
pînă la al doilea loc in 
complicata ierarhie a Fo
reign Ofice-ului.

Iată, acum, lumina a- 
cestei stele pălind. O con
vorbire particulară cu cîți- 
va gazetari, o dezvăluire 
senzațională a unor ziare 
londoneze, o furtună de 
reacții virulente și cariera 
strălucitoare a lordului este 
profund zdruncinată. în- 
tr-un alt moment destăinui
rea unei intenții cu totul 
ipotetice ar fi trecut poate 
neobservată. Acum, cînd 
spiritele sînt agitate, a 
vorbi despre posibilitatea 
ca Londra să procedeze la 
represalii împotriva „celor 
șase" din Piața comună e- 
chivalează se vede, cu un 
uragan. într-o atare con
junctură dezmințirile nu 
mai folosesc la nimic : o in
formație devine cu atit mai 
plauzibilă cu cit se înmul
țesc dezmințirile.

Poate că premierul Wil
son nu ignoră această în
țelepciune. Sancțiunile des
pre care este vorba, dacă 
ar fi aplicate, ar însemna 
răsturnarea completă a u- 
nora din perceptele funda
mentale ale actualei politici 
externe britanice. (într- 
adevăr ce altă semnificație 
ar putea avea ieșirea An
gliei din NATO, retragerea 
trupelor britanice din Eu
ropa, schimbarea poziției 
engleze în problema ger
mană ?).

Fiind deci greu de cre
zut, aceste amenințări ar 
trebui — în calculele gu
vernului — să devină plau
zibile — și devin într-o oa
recare măsură — prin e- 
fectul psihologic contrar pe 
care îl au dezmințirile in
sistente. Afirmațiile lordu
lui Chalfont par să fie mai 
puțin niște destăinuiri in
time făcute unor colegi de 
breaslă și mai mult un ba
lon de săpun sau un aver
tisment.

Dacă totul este mai mult 
decît un bluff, urmările ar 
trebui să se extindă asupra 
unei arii mult mai mari de
cît simpla carieră a lordu
lui Chalfont. Și aceste ur
mări au început să apară. 
Adversarii aderării Angliei 
au obținut o muniție pre
țioasă. Răspunsul francez 
a fost violent. Tocmai vio
lența acestui răspuns tre
buie să fie motivul pentru 
care el a fost dat de o per
sonalitate fără portofoliu 
ministerial, dar de o im
portanță echivalentă. „Din 
păcate, apreciază „TIMES", 
guvernul a fost un pic prea 
zelos". Mai categoric „Daily 
Telegraph" califică afiram- 
țiile lordului Chalfont drept 
„improprii și dăunătoare".

I. MANEA
Din Londra se anunță 

că lordul Chalfont și-a 
oferit demisia. Premierul 
englez i-a solicitat însă 
să rămînă la postul său.

hi bombardamente asupra Hanoiului
Declarația guvernului R. D. Vietnam

Guvernul Republicii Democrate Vietnam a dat publicității 
o declarație în' care se arată că, începînd de la 24 octombrie, 
avioane americane au efectuat în repetate rînduri raiduri 
asupra capitalei R. D. Vietnam, Hanoi.

în cursul acestor raiduri au 
fost lansate bombe de diferite 
tipuri, și rachete asupra centru
lui orașului și a suburbiilor sale. 
Aviația S.U.A. a lansat asupra 
multor străzi aglomerate bombe 
cu bile, provocînd în ultimele 
zile moartea a peste 200 civili 
Si distrugerea a peste 150 de clă
diri. în același timp, se arată în 
declarație, S.U.A., nu numai că 
au continuat să sporească efecti
vele militare în Vietnamul de 
sud, ci au determinat și pe alia- 
ții lor — Australia, Tailanda, 
Noua Zeelandă și Coreea de sud 
să trimită mai multe trupe.

Recent, președintele Johnson a 
pretins din nou că Statele Unite 
sînt „gata să negocieze". Este 
însă evident pentru oricine — se 
spune în declarație — că acea
sta nu a fost decît o manevră 
în scopul camuflării intensifică
rii și lărgirii războiului de agre
siune împotriva Vietnamului de 
către guvernul de la Washing
ton.

Guvernul Republicii Democra
te Vietnam denunță energic în
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MOSCOVA

Manifestare consacrată aniversării

Marelui Octombrie
MOSCOVA 31. — Cores

pondentul Agerpres, N. Cris- 
toloveanu, transmite : O șe
dință solemnă, consacrată ce
lei de-a 50-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a fost organizată 
marți Ia Moscova de Prezi
diul Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine, 
precum și de conducerile cen
trale ale asociațiilor de prie
tenie ale Uniunii Sovieti
ce Cu R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R.P.D. Coreeană, 
Republica Cuba, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă 
România, R. P. Ungară și 
R. D. Vietnam.

Deschlzînd ședința, N. V. 
Popova, președintele Prezi
diului Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine, a 

fața opiniei publice mondiale cri
mele săvîrșite de guvernul 
S.U.A. prin atacarea Hanoiului 
și cere Statelor Unite să pună 
capăt necondiționat și definitiv 
bombardamentelor și altor acte 
de război împotriva R. D. Viet
nam, să înceteze războiul de a- 
gresiune împotriva Vietnamului; 
să fie retrase trupele — america
ne și satelite — de pe teritoriul 
Vietnamului de sud, pentru a da 
populației sud-vietnameze posi
bilitatea să hotărască singură în 
problemele sale interne : S.U.A. 
să respecte cu strictețe indepen- 
ța, suveranitatea, unitatea și 
integritatea teritorială a Vietna
mului, așa cum prevăd acorduri
le de la Geneva din 1954.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
Primul ministru sovietic, Ale
xei Kosîghin, a trimis o scri
soare de răspuns lui A. Bebler, 
președintele Federației Mondia
le a Asociațiilor pentru Națiu
nile Unite în care arată că 
ideea organizării unei consfă
tuiri a unei serii de state pen
tru examinarea problemei viet
nameze în situația în care pe
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salutat cordial delegațiile aso
ciațiilor de prietenie cu Uniu
nea Sovietică, între care și 
delegația ARLUS sosită la 
Moscova cu prilejul semicen
tenarului revoluției din oc
tombrie. Raportul „Prietenia 
și colaborarea dintre țările 
socialiste — întruchipare a 
ideilor lui octombrie" a fost 
prezentat de acad. P. N. Fe
doseev, membru al Prezidiu
lui Uniunii asociațiilor de 
prietenie și relații culturale 
cu țările străine, directorul 
Institutului de marxism-leni
nism de pe lîngă C.C. al 
P.C.U.S. Conducătorii delega
țiilor asociațiilor de prietenie 
cu Uniunea Sovietică din ță
rile socialiste participante la 
această manifestare au rostit 
cuvinte de salut.

în numele Consiliului gene
ral ARLUS, prof. univ. Mihail 
Roșianu, președintele Consi

pămîntul Vietnamului cad bom
be americane, fără participarea 
reprezentanților R. D. Vietnam 
și ai Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, 
nu poate deschide o perspecti
vă încurajatoare de încetare a 
conflictului vietnamez. In scri
soare se arată, de asemenea, că 
organizarea unei asemenea con
ferințe în cadrul mecanismului 
acordurilor de la Geneva nu 
este posibilă și datorită faptu
lui că S.U.A., comițînd o inter
venție armată în Vietnam, au 
încălcat înseși aceste acorduri. 

Pentru reglementarea situa
ției din Vietnam, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. consideră că este ra
țională și aplicabilă calea indi
cată în declarațiile guvernului 
R. D. Vietnam și în noul pro
gram politic al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud.

Comandantul forțelor armate 
populare de eliberare din Viet
namul de sud a publicat un co
municat în care se arată că în lu
nile iulie, august fi septembrie 
a.c. forțele patriotice fi populația 
sud-vietnameză au scos din luptă 
peste 82 000 militari inamici. In 
această perioadă pe plan militar 
forțele inamice au fost obligate 
să freacă în defensivă, pierzînd 
în întregime inițiativa.
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liului, a transmis conducerii 
Uniunii Asociațiilor sovietice 
de prietenie și Asociației de 
prietenie sovieto-române și 
activiștilor lor, tuturor oame
nilor sovietici, cele mai căldu
roase felicitări cu prilejul 
aniversării semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. în numele delega
ției ARLUS, el a adresat, de 
asemenea, un salut cordial tu
turor delegațiilor asociațiilor 
de prietenie cu Uniunea So
vietică prezente la această în- 
tîlnire. Vorbitorul a arătat că 
delegația Asociației de priete
nie româno-sovietică împărtă
șește sentimentele de bucurie 
și îndreptățită mîndrie ale 
oamenilor sovietici și le urea
ză împreună cu întregul nos
tru popor să ridice necontenit 
patria Marelui Octombrie pe 
culmile strălucitoare ale co
munismului.

Sesiunea
0. N. II.

NEW YORK 31. — Trimi
sul special Agerpres, R. Că- 
plescu, transmite: In Comi
tetul politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. se desfăfoară 
in continuare dezbaterile a- 
supra așa-numttei „probleme 
coreene". Ca și în anii tre- 
cuți, se discută mai întii 
chestiunea invitării unor re
prezentanți ai celor două 
state coreene care să partici
pe fără drept de vot la exa
minarea acestei probletne.

Mai mulți vorbitori au ce
rut invitarea, fără nici un fel 
de condiții, a celor două sta
te. Luînd cuvîntul în ședința 
de luni după-amiază, amba
sadorul Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentant permanent 
al României la O.N.U., a sub
liniat că fi în cursul prece
dentelor sesiuni, România și-a 
exprimat punctul de vedere 

! că prin problema coreeană 
‘ trebuie să se înțeleagă resta- 
. bilirea pe baze democratice 
fi pașnice a unității naționale 

i a unei țări temporar dezmem- 
I brațe f i că, în consecință, a- 
! ceastă problemă ține exclusiv 
| de competența poporului co
reean. Din acest motiv, dele
gația română, ca fi alte de
legații, consideră că prezen
ța problemei coreene pe or
dinea de zi a Adunării Gene
rale este în contradicție fla
grantă cu principiile funda
mentale ale Cartei.

Sintem profund convinși 
că nu este in interesul nici 
al Națiunilor Unite, nici al 
soluționării adevăratei pro
bleme a Coreei, de a se re- 

\ peta discuțiile sterile din 
\ anii precedenți in această 
\ chestiune, a declarat vor- 
; bitorul. Sintem animați 
I de convingerea că această 
dezbatere va putea căpătă 
o anumită semnificație nu
mai cu condiția invitării 
reprezentanților R.P.D. Co
reene fi Coreei de sud.

După părerea delegației 
mele, a continuat reprezen
tantul român, prezența 
R.P.D. Coreene la dezbate
rile în problema coreeană, 
ca urmare a unei invitații 
fără condiții, ar contribui 
la eliminarea caracterului 
irealist pe care aceasta l-a 
avut pînă în prezent. Adop
tarea unei hotăriri pozitive 
în această chestiune ar 
constitui o încurajare in 
vederea contactelor fi, ulte
rior, a tratativelor între cele 
două părți ale Coreei pen
tru ca acestea să caute ele 
însele mijloacele unei so
luții a problemei unificării.

„Secolul atomic" înseam
nă nu numai uluitoarele des
coperiri care au deschis uma
nității drumuri de progres, 
descoperiri ce depășesc prin 
amploare și implicații tot ceea 
ce au cutezat să-și imagineze 
mințile cele mai fertile ale 
trecutului. Acest secol XX va 
intra în istorie și ca secolul 
care a fost martor al tragedii
lor de Ia Hiroșima și Naga
saki, al amenințărilor ca ome
nirea să suporte consecințele 
unei conflagrații nucleare. Din 
clipa în care ciuperca ato
mică și-a desenat îngrozitoa
rele contnruri pe cerul Japo
niei, deasupra planetei noastre 
planează pericolul războiului 
termonuclear, pericol pe care 
îl agravează acumularea con
tinuă, nestăvilită, de arme nu
cleare. Năzuind a fi eliberate 
de primejdia unui asemenea 
război, de a dobîndi o secu
ritate reală intr-un climat 
de pace, popoarele sînt pre
ocupate de găsirea celor mai 
eficiente modalități pentru in
terzicerea și lichidarea arme
lor nucleare, pentru a se rea
liza — printr-un proces evo
lutiv — obiectivul major al 

Năzuința omenirii:
9

Înlăturarea 
pericolului 

NUCLEAR
dezarmării nucleare. In a- 
cest context, nediseminarea 
armelor nucleare capătă o în
semnătate deosebită ca una 
din măsurile parțiale, tranzi
torii, destinate să faciliteze 
procesul amplu, complex al 
dezarmării nucleare.

Dezbaterile pe această te
mă din Comitetul celor 18 
state de la Geneva sînt urmă
rite cu un justificat interes, 
deoarece după o perioadă în
delungată de tratative, lipsite 
de rezultate, lucrările au, în 
acest moment, un obiect mai 
concret: proiectul de tratat 
prezentat sub forma a două 
texte identice de către 
U.R.S.S. și S.U.A. precum și 
propunerile și sugestiile apar- 
ținînd mai multor state repre
zentate în comitet — Suedia, 
Mexic, R.A.U., Birman ia, Bra
zilia, Etiopia, India, Italia și 
Nigeria. Dezbaterea care se 
desfășoară in Comitetul celor 
18 ilustrează, pe de o parte, 
adeziunea la ideea neprolife- 
rării ca un pas spre lichidarea 
primejdiei războiului nuclear 
iar, pe de altă parte, faptul 
că actualul proiect de tratat 
necesită incă modificări, adău
giri și îmbunătățiri.

„Nediseminarea armelor a- 
tomice trebuie să conducă la 
lichidarea împărțirii lumii în 
țări nucleare și țări nenucle
are, la întărirea egalității intre 
state, la micșorarea reală a 
pericolului de război" — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R. Trata
tul de nediseminare poa
te fi într-adevăr un in
strument de întărire a pa

cii și securității internaționa
le în măsura în care ține sea
ma de dezideratele esențiale 
ale popoarelor dornice să ob
țină condiții prielnice pentru 
o dezvoltare pașnică. Româ
nia, țară membră în Co
mitetul celor 18, acționînd in 
spiritul politicii ei externe de 
pace și colaborare internațio
nală, a prezentat un docu
ment de lucru cuprinzînd 
propuneri concrete de îm
bunătățire a actualului proiect 
de tratat. Delegația română 
la Geneva a subliniat că a- 
ceste propuneri își au origi
nea în dorința și hotărîrea 
nestrămutată a guvernului și 
poporului român de a milita 
activ pentru întărirea păcii 
și securității internaționale, 
de a-și aduce contribuția Ia 
rezolvarea problemelor inter
naționale cu care omenirea 
este confruntată în prezent, 
între care și dezarmarea. In
tr-un moment în care perpe
tuarea și amplificarea cursei 
înarmărilor periclitează pacea, 
se impun din partea tuturor 
statelor, mari sau mici, efor
turi răbdătoare, într-un spirit 
constructiv, spre a se înainta 

pe drumul dezarmării. Pen
tru a deveni un instrument 
efectiv de destindere interna
țională, neproliferarea nu poa
te fi abordată și cu atit mai 
puțin soluționată in izolare 
de problema esențială— de 
zarmarea nucleară, proces în 
care tratatul de nediseminare 
se integrează organic. Repre
zentantul Italiei în comitetul 
celor 18 releva că „un tratat 
de nerăspîndire a armelor nu
cleare trebuie să fie un punct 
de plecare pentru încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și 
eliminarea treptată a acestor 
arme, după cum trebuie făcu
tă o legătură strinsă intre ne- 
răspindirea armelor nucleare 
și dezarmare". Eliberarea 
umanității de coșmarul războ
iului atomic se poate realiza 
prin interzicerea folosirii ar
melor atomice, încetarea 
producției lor și lichidarea 
totală a stocurilor existente. 
Valoarea măsurilor tranzitorii, 
în rîndul cărora se înscrie Ia 
loc de frunte neproliferarea, 
poate fi apreciată după mo
dul in care contribuie la di
minuarea efectivă și in ultimă 
instanță Ia eliminarea amenin
țării distrugerii nucleare. Des
prins din complexul măsuri
lor de dezarmare nucleară, 
tratatul de nediseminare ar 
avea efecte contrare celor pe 
care popoarele le așteaptă.

Pentru ca tratatul aflat in 
dezbatere să dobindească efi
ciența necesară, să corespundă 
nevoilor reale ale umanității, 
delegația română a propus in
cluderea în preambulul tra
tatului a principiilor funda
mentale recomandate de A-

dunărea Generală a O.N.U. 
încă din 1965 : tratatul să nu 
lase nici o portiță care să 
permită țărilor nucleare sau 
nenucleare să răspândească 
arme nucleare direct sau in
direct, sub orice formă ; tra
tatul să cuprindă un echili
bru reciproc acceptabil de 
răspunderi și obligații între 
statele nucleare și nenucle
are ; tratatul să fie un pas in 
direcția realizării dezarmării 
generale și totale și, în speci
al, a dezarmării nucleare; 
tratatul să cuprindă preve
deri acceptabile și practice, 
care să-i asigure eficacitatea ; 
nici o prevedere a tratatului 
nu trebuie să afecteze dreptul 
oricărui grup de state de a 
încheia tratate regionale me
nite să asigure absența totală 
a armelor nucleare de pe te
ritoriile respective.

Printre cele mai importante 
propuneri românești se înscrie 
și aceea care, sub forma unui 
articol al tratatului, prevede 
ca părțile participante la tra
tat, posesoare de arme nucle
are, să se oblige să întreprin
dă măsuri concrete în vederea 
încetării producției de arme 

nucleare, reducerii și distru
gerii, la data cea mai curind 
posibilă, a armelor nucleare 
și a mijloacelor de transpor
tare la țintă a acestora. Da
că in termen de 5 ani de la 
data intrării în vigoare a tra
tatului nu se vor întreprinde 
asemenea măsuri, părțile vor 
examina situația creată și 
vor hotărî asupra măsurilor ce 
urmează a fi întreprinse.

Delegația română a subli
niat că pentru a oglindi cu 
fidelitate realitățile lumii con
temporane, tratatul trebuie 
să aibă la temelia sa principi
ile respectării stricte a suve
ranității naționale, a egalită
ții în drepturi și neamestecu
lui în treburile altuia. Propu
nerile României pornesc de la 
premiza că un tratat de ne- 
proliferare trebuie să asigure 
securitate egală pentru toate 
statele, mari, sau mici, nucle
are sau nenucleare, obligații 
reciproc echitabile pentru 
toți, fără nici o excepție, a- 
vantaje pentru toate țările, pe 
bază de egalitate și fără dis
criminări, excluderea oricărui 
element care ar putea crea 
pretexte pentru amestecul în 
treburile interne ale statelor, 
respectarea intereselor tutu
ror statelor, luarea în conside
rare a pozițiilor apărate de 
ele. Un tratat eficient, trainic, 
care să contribuie la întărirea 
securității internaționale și 
a păcii, trebuie să vină in în
tâmpinarea preocupărilor le
gitime ale tuturor țărilor și 
ale fiecăreia din ele în parte.

M. RAMURĂ

Consiliul ministerial al Pieței comune s-a reunit într-o sesiune 
consacrată examinării decalajului tehnologic existent între Europa 
occidentală fi Statele Unite, precum și mijloacele menite a-l în
lătura.

Pe masa de lucru a Consiliului se află trei memorandumuri a- 
parținînd guvernelor italian, vest-german fi belgian, care conțin 
propuneri privind măsurile pe care trebuie să le adopte „cei 
șase" în vederea înlăturării decalajului tehnologic față de S.U.A., 
printre acestea figurină elaborarea unor programe comune de 
dezvoltare tehnologică.

Un comunicat oficial dat pu
blicității luni seara la Atena a- 
nunță că patru miniștri civili ai 
guvernului grec și-au prezentat 
demisia. Aceștia sînt Leonidas 
Rosalds, ministrul justiției, Ale
xandras Elekkas, ministrul mun
cii, Nicolas Economu, mi
nistrul industriei, și Panaiotis 
Tsarouchis, ministrul lucrărilor 
publice. Demisiile au fost accep
tate de primul ministrul al Gre
ciei, Kolias.

Unele cercuri politice și diplo
matice din Atena pun în legă
tură demisia celor patru miniș
tri, dintre care trei ocupau pos
turi în domeniul activității eco
nomice, cu dificultățile economi
ce pe care le întîmpină guvernul 
militar. In același timp, aceste 
cercuri consideră că demisiile 
amintite se încadrează în planul 
de remaniere a actualului gu
vern, plan ce ar avea ca obiectiv 
înlocuirea tuturor miniștrilor ci
vili eu colonei și generali.

In secția de montaj a Uzinei de mașini pentru așchierea 
metalelor din Sofia.

„Un succes excepțional"
După joncțiunea automată a sateliților „Cosmos-186“ 

și „Cosmos-188“
Referindu-se la joncți

unea în spațiu realizată de 
sateliții artificiali lansați 
in Uniunea Sovietică, Ed
ward Walsh, consilier prin
cipal al Casei Albe pentru 
problemele cosmice, a ca
racterizat noua realizare 
cosmică sovietică ca o „de
monstrație strălucită a u- 
nui control de dirijare și 
electronic precis asupra 
navelor".

Joncțiunea automată a 
celor doi sateliți artificiali

ai Pămîntului — „Cosmos 
186“ și „Cosmos 188", lan
sați în Uniunea Sovietică 
la 27 și respectiv la 30 oc
tombrie, este apreciată de 
ziarul francez „PARIS 
JOUR" drept „un succes 
excepțional". Pînă în pre
zent, arată ziarul, singurii 
care reușiseră să cupleze 
două nave cosmice erau 
americanii. Aceste perfor
manțe obținute de S.U.A. 
au fost însă realizate 
cu ajutorul navelor spa
țiale pilotate de cosmo- 
nauți, capabili să folo

sească enorma superioritate 
a capacității intelectuale 
umane față de creierele 
electronice. Tehnicienii so
vietici, relevă ziarul, au re
ușit însă să depășască pe 
americani, folosind o me
todă cu totul originală : 
aceea a joncțiunii automate 
între două nave cosmice 
fără pilot la bord. Acest 
succes deschide noi orizon
turi cuceririi spațiului cos
mic, mai ales în ce privește 
plasarea pe orbită a unor 
adevărate platforme spa
țiale".

Procesul 
de ta Cairo
Ziarul „AL AHRAM" 

anunță că la Cairo a început 
luni, în fața unui înalt 
tribunal militar, ■ procesul 
unui grup de patru per
soane : mareșalii de aviație 
Sidki Mahmud, fostul co- 
mandant-șef al armatei 
aerului, Gamal Afifi, fostul 
șef de stat major al armatei 
aerului, vicemareșalul de 
aviație, Abdel Hamid De- 
geidi, fost comandant al 
forțelor armate aeriene din 
zona de est, și vicemareșa
lul Ismail Labib, fostul 
comandant al apărării 
aeriene. Cei patru ofițeri 
superiori sînt acuzați de 
faptul că poartă răspunde
rea principală pentru în- 
frîngerea forțelor aeriene 
egiptene la 5 iunie.

Populafia globului

Lurri s-a deschis 
la Geneva cea de-a 
20-a sesiune a Co
misiei O.N.U. pen
tru populație. Po
trivit unui raport 
care va fi supus 
dezbaterilor, popu
lația globului pă- 
mintesc a crescut 
în perioada 1950— 
1960 de la 
2 516 000 000 locui

tori la 2 993 000 000 
locuitori, adică cu 
19 la sută. Același 
raport menționează 
că în aceeași peri
oadă populația din 
mediul urban a spo
rit de la 553 000 000 
la 760 000 000 locui
tori — cu 43 la su
tă, în comparație cu 
13 la sută in me

diul rural. In peri
oada anilor 1920— 
1960, populația ur
bană a crescut în 
Europa cu două 
treimi, în America 
de Nord și Oceania 
de 2,5 ori, în Asia 
de 4 ori, iar în 
U.R.S.S., America 
Latină și Africa de 
5 ori.
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Sărbătoarea

• IERI s-a deschis sesiunea 
Parlamentului britanic, a patra 
de la venirea la putere a la
buriștilor. în fața celor două 
camere reunite (Camera Lorzi
lor și Camera Comunelor) regi
na Ellsabeta a Il-a a rostit tra
diționalul mesaj al tronului, 
care de fapt constituie progra
mul guvernamental pentru 
noul an.

• Reprezentantul permanent 
al Mexicului la O.N.U., Garcia 
Robles, a prezentat Comitetului 
Politic al Adunării Generale a 
O.N.U., în numele a 12 țări la- 
tino-americane, textul unui pro
iect de rezoluție cu privire la 
denuclearizarea Americii Latine.

Algeriei
‘ Astăzi este Ziua națională 

a Algeriei. La 1 noiembrie 
se aniversează începerea re
voluției algeriene, declan
șarea luptei armate pentru 
eliberarea țării de sub do
minația colonială.

In anii care au trecut de 
la cucerirea independenței, 
poporul algerian a depus 
eforturi susținute pentru 
dezvoltarea economică, cul
turală și socială a patriei 
sale, pentru înaintarea ei 
pe calea progresului. Popo
rul român urmărește cu 
simpatie realizările dobîn- 
dite de poporul Algeriei. în
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Alge

riană Democratică și Popu
lară s-au statornicit și se 
dezvoltă relații prietenești, 
de colaborare.

Cu prilejul acestei sărbă
tori poporul român, tinere
tul României transmit un 
călduros salut poporului, 
tineretului algerian, urîn- 
du-le succese în munca și 
lupta pentru progres și 
pace.

Vedere din Alger
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