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CUM VA CHELTUIȚI 
BUGETUL DE VENITURI ? 
Întrebarea de mai sus a 
fost adresată unui număr 
de 25 de tineri de la 
Uzina „Timpuri noi" din Ca
pitală. Înainte de a reda răs
punsurile primite, să facem 
loc unei sumare statistici. Ti
nerii cu care am discutat 
cîștigă în medie 1200—1 600 
lei pe lună. Care este struc
tura cheltuielilor lor ? N-a 
fost greu s-o alcătuim întrucît, 
în genere, tinerii au indica
tori comuni de cheltuire a 
banilor. Deci:

— Cheltuieli zilnice de în
treținere a familiei — 37 la 
sută.

— Cheltuieli vestimentare 
ți pentru aranjarea locuin
ței •=’ 37 la sută.

— Cheltuieli diverse ți 
pentru distracții '= 26 la sută.

O primă concluzie este că 
rezolvîndu-și problemele cu
rente — mîncare, îmbră
căminte, aranjare a locuințe
lor — tinerilor le rămîne to
tuși un important „surplus 
bănesc'. Cum este utilizat a- 
cesta ? Răspunsul îl aflăm 
chiar de la interlocutorii noș
tri.

— Mie îmi rămîne pentru 
distracții o pătrime din sala
riu ceea ce reprezintă cam 
300—400 lei pe lună — măr
turisește Vintilă Tănase.

— Voi fi cit se poate de 
sincer. Fiind tînără remarcă 
Ștefania Gușat — o parte 
destul de însemnată din ve
nituri o rezerv pentru a-mi 
îngriji ținuta vestimentară. 

Îmi place în mod deosebit să 
fiu întotdeauna îngrijită și- 
în pas cu moda.

Pe lingă distracții o parte 
din ce-mi rămîne o depun la 
C.E.C. pentru a-mi petrece 
cit nuii plăcut concediul de 
odihnă — arată Vartanof Teo
dor — tehnician și student la 
facultatea serală de mecanică.

Răspunsurile tinerilor sînt, 
în general, firești și reflectă 
aspirațiile tinereții. N-am în- 
tîlnit însă în ele și preocupări 
mai majore, de o anumită 
perspectivă — cum ar fi cum
părarea unor obiecte de folo
sință îndelungată, construcții 
de locuințe proprietate perso
nală etc. Aducem aceste ob
servații în discuția interlocu
torilor noștri.

— După ce mă voi căsă
tori voi strînge bani pentru 

casă — spune Dumitru Voicu, 
strungar.

— Stau cu părinții, am ca
mera mea, n-am nevoie de 
casă deocamdată, arată Ion 
Mîrjă, strungar și seralist ■— 
dar subliniază singur cuvîntul 
deocamdată.

Sînt citeva răspunsuri care 
reflectă concepții diferite lă- 
sînd să se întrevadă și 
existența dar și inexistența 
spiritului gospodăresc. Cei 
din ultima categorie sînt gata 
să găsească o mie și una de 
motive. „Nu-mi ajung banii 
și-i termin repede"; nu pot 
să-mi planific lucruri mari u- 
tîta vreme cit n-am cunoscut 
„plăcerile curente" ale vieții

C. N. STĂNESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)

în prima cursă
De la bordul celei mai ti

nere nave românești — pe
trolierul „Oltenia" de 36 000 
tone, construit în Japonia, a 
fost primită o radiogramă. 
„Am terminat recepția — se 
spune în mesaj — și am ar
borat, pe cel mai înalt ca
targ, drapelul patriei, plecînd 
în prima călătorie de produc
ție spre golful Persic. De aici 
vom încărca produse petro
lifere pentru continentul no
stru".

In Japonia se află în con
strucție încă o navă de acest 
fel pentru țara noastră — 
„Argeș" — care urmează a fi 
dată în exploatare în primul 
trimestru al anului viitor.

(Agerpres)

LA EXPOZIȚIA 
REALIZĂRILOR ECONOMIEI 
NAȚIONALE A U. R. S. S.

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., care par
ticipă la manifestările prile
juite de sărbătorirea celei de-a 
50-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie, a vizitat joi dimineața 
Expoziția realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S.

Membrii delegației au fost 
însoțiți de N. A. Tihonov, 

* LA SOLEMNITATEA DEZVELIRII
• MONUMENTULUI LUI V. I LENIN

membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., V. M. 
Bușuev, șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., și de alte per
soane oficiale.

Oaspeții au vizitat pavili
onul central, pavilioanele e- 
nergiei atomice, industriei 
chimice, realizărilor în dome
niul cercetării spațiului cos
mic și noul pavilion al bunu
rilor de larg consum.

La încheierea vizitei, mem
brii delegației ap semnat în 

Cartea de onoare, apreciind 
expoziția drept o „expresie a 
muncii creatoare a poporului 
sovietic, a marilor sale reali
zări obținute sub conducerea 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice în construcția 
comunismului" și au felicitat 
pe organizatorii expoziției.

Tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer le-au fost înmînate 
din partea conducerii expozi
ției medalii de aur ale expo
ziției.

S-A DEFECTAT 

UN TROLEIBUZ 

ȘTIȚI CINE E 
VINOVATUL?

I.T.B. ! Care dintre noi 
n-am oftat prelung, pronun- 
țînd printre dinți aceste ini
țiale ? Cine nu cunoaște ne
cazurile provocate de între
prinderea de transport Bucu
rești ?

Desigur, nu este o sarcină 
ușoară organizarea transpor
tului în comun într-un mare 
oraș ca București, nu puține 
sînt greutățile care trebuie 
învinse. Dar nu mai puțin 
adevărat e faptul că adese
ori sîntem victimele unor de- 

Ificiențe ce izvorăsc dintr-o 
insuficientă disciplinare a 
personalului I.T.B. Să dăm 
cuvîntul faptelor :

în ziua în care ne-am de
plasat la I.T.B. un număr de 
143 mijloace de transport din 
care 61 autobuze, 24 trolei
buze și 58 tramvaie au ieșit 
pe traseu din depouri și au
tobaze cu întîrzieri ce totali
zează 30 ore. Alte 260 mijloa
ce de transport au înregistrat 
pe trasee întreruperi nepro
gramate în circulație totali- 
zînd 424 ore. 403 mijloace de 
transport — peste un sfert 
din parcul activ al I.T.B. — 
au avut abateri de la progra
mul de lucru ceea ce a afec
tat cu 474 ore fondul de timp 
destinat circulației, mai ales 
în orele de mare aglomerație.

Cifrele vorbesc de la sine. 
Oricine poate înțelege că în 
ciuda încercărilor unor lu
crători I.T.B. de a minimaliza 
abaterile constatate și de a a- 
runca vina dereglării trans
portului în comun pe cauze 
„obiective", pe greutăți in
dependente de activitatea în
treprinderii — mii și zeci de 
mii de bucureșteni ar fi pu
tut fi deserviți in condiții ci
vilizate, fără întreg corte
giul de neplăceri, obișnuite 
mai ales în orele de vîrf, 
dacă nu ar fi existat aceste 
abateri de la disciplina în 
muncă.

- Să nu uităm că orice dere
glare a transportului în co

mun se repercutează asupra 
respectării programului de 
lucru, mulți salariați — fără 
vina lor — întîrziind la înce
perea programului. Care sînt 
cauzele acestei stări de lu
cruri ?

în ziua controlului, 62 sa- 
lariați I.T.B. au întîrziat, 138 
au absentat nemotivat iar alți 
48 au părăsit locul de muncă 
înaintea terminării progra
mului. Cei 248 salariați cer
tați cu disciplina au irosit 
1192 ore. Din cauza întârzie
rilor șl absențelor nemotiva
te, mai ales din partea 
manipulanților și încasatori
lor, șefii de autobaze sînt ne- 
voiți să improvizeze cu multă 
greutate formațiile de lucru 
de pe vehicule pentru a pu
tea dirija pe traseu mijloace
le de transport programate, 
mai ales în orele de vîrf. Cu 
toate acestea multe mijloace 
de transport pornesc cu întâr
ziere sau nu mai pleacă de
loc tocmai cînd bucureștenii 
resimt mai mult nevoia lor.

Nerespectarea programului 
de lucru, abaterile discipli
nare influențează negativ de
servirea populației și în alt 
mod. Recurgem la exemple : 
mecanicul Dumitru Ciuvăț 
de la autobaza Frenetari ab
sentând nemotivat, liniile de 
autobuze 32 și 41 n-au putut 
beneficia de intervențiile ne
cesare. Consecința : numai 
între orele 15,40 — 16,50 s-au 
produs patru defecțiuni care 
neputînd fi imediat înlătura
te au condus la întârzieri de 
13 ore în funcționare autobu
zelor respective. între orele 
6—8 cînd aglomerația atinge 
puncte maxime reclamînd 
prezența la post a fiecărui lu
crător, revizorii de tracțiune 
Gh. Burcea, Gh. Apolzan 
participau la lecțiile unui

M. CALMAN 
controlor revizor principal 
în Ministerul Finanțelor

(Continuare în pag. a Ill-a)

Se confruntă cu. proiectul o instalație pentru siderurgie
Foto: V. COLONELU 

tehnician la Uzinele „23 August"

MOMENTUL PSIHOLOGIC AL DEBUTULUI STUDENȚESC (II)

Fidelitatea oglinzii
Anii de facultate îi vor 

adăuga proaspătului student 
un plus de maturitate, de se
riozitate, de personalitate. 
Această personalitate și-o va 
descoperi, cu timpul, în pri
mul rînd din atitudinea cole
gilor față de el. Dar acum, 
în cele dinții săptămîni de 
studenție, ce-1 va îndemna să 
dedice cea mai mare parte a 
timpului său studiului, în 
vederea acumulărilor canti
tative (și calitative) care să 
pregătească saltul calitativ ? 
Ce-1 va opri să nu repete 
erorile care au marcat debu
tul studențesc al unora din
tre colegii săi din anii mai 
mari (sau al acelora care ar 
fi putut și ar fi trebuit să fie 
acum „colegii din anii mari" 
dar ei nu mai sînt nici mă
car studenți) — tineri pe 
care „convingerea" că-și afir
mă personalitatea i-a îndem
nat să-și irosească timpul în 
preocupări minore, să în
calce normele conviețuirii so

ciale, ale bunului gust ?... 
Studentul nu primește notă 
la purtare ; iar aprecierea cu
noștințelor de specialitate se 
exprimă în note numai de 
două ori pe an, în sesiunile 
de examene. Așadar, oglinda 
studentului rămîne colectivul 
în mijlocul căruia trăiește. 
Colectivul, în întregime, sau 
grupul din imediata sa apro
piere. Numai că uneori cri
teriile de apreciere (fie ale 
întregului colectiv, fie numai 
ale unor grupuri restrînse) 
sînt derutante. Mulți dintre 
studenții anilor I din facul
tățile Universității ieșene (în
deosebi căminiștii) au aflat o 
sumedenie de date care se 
referă fie la „specialiștii" pro
movării examenelor în urma 
unei sumare răsfoiri a caie
telor de notițe în sesiune, fie 
la • „așii" jocurilor de cărți, 
fie la obișnuiții listelor de 
sancțiuni... In Universitatea 
din Iași învață însă studenți 
care prin premiile obținute

în confruntări științifice sau 
cultural-artistice, prin activi
tatea științifică desfășurată 
sub îndrumarea unora dintre 
marii profesori fac cinste 
școlii noastre superioare. Dar 
în afara .^cunoștințelor" fă
cute cu cei cîțiva fruntași 
care au fost invitați să vor
bească la adunările bobocilor 
(și care s-au străduit să fie 
cît mai modești) proaspeții 
studenți n-au avut posibilita
tea să intre în posesia unor 
date despre munca și viața 
studenților eminenți — date 
care ar fi avut darul să-i sti
muleze către o activitate 
științifică pasionantă. Cînd 
e vorba de rapoarte, se pot 
înșira nenumărate acțiuni or
ganizate „în scopul familia
rizării studenților anului I cu 
metodele specifice de studiu 
în invățămîntul superior, al

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)

•
 Corespondenții noștri la 

Moscova, S. Podină și N. Cri- 
stoloveanu, transmit: La 2 
noiembrie la Moscova a fost 

A dezvelit Monumentul lui Vla
dimir Ilici Lenin, ridicat în 
incinta Kremlinului. La mi- 

_ tângui care a avut loc cu a- 9 cest prilej au participat Leo
nid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgomîi și alți con- 

• ducători de partid și de stat 
sovietici. Au fost de față de
legațiile de partid și guver
namentale ale țărilor socialis-9 ale partidelor comuniste și 
muncitorești și alte delegații 
sosite la Moscova pentru a lua

• VEȘTI DIN

• Economii prin
„...Cîndva, această comună 

avea faima celei mai înapoia
te așezări din partea locului"...

Așa își începe scrisoarea 
TRAIAN ROȘIANU, de
scriind prefacerile prin care 
a trecut comuna Bala din 
raionul Tumu Severin. In ter
meni plastici, corespondentul 
nostru surprinde această me
tamorfoză spre frumos: „în 
pantele ce se întind de o 
parte și de alta a comunei 
s-au tăiat largi terase, pe care 
s-au plantat butuci de viță de 
vie. Pe nesimțite, dealurile de 
odinioară, pline de rîpe și ser
pentine, s-au transformat în 
uriașe amfiteatre inundate de 
rod și culoare". In comună 
există acum un club cu 80 
de locuri, (din care nu lipsesc

parte la festivitățile legate de 
semicentenarul Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

A participat delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
în tribuna oficială se aflau 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer.

Erau prezente, de aseme
nea, delegațiile veteranilor 
mișcării revoluționare din Ro
mânia, Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist 
și Consiliului Național al Fe
meilor.

Monumentul, care repre
zintă figura turnată în bronz 
a lui V. I. Lenin, cu înălți
mea de 3,5 metri, pe un pie
destal de granit, a fost dez
velit de Leonid Brejnev, care 
a rostit o cuvîntare, în care 
a evocat uriașa personalitate 
a aceluia care a fost nu nu
mai un teoretician de seamă 
al revoluției, dar a condus și 
a dus la victorie cea mai ma
re revoluție din istorie.

A luat, de asemenea, cu
vîntul acad. Konstantin Os
trovitianov, membru al 
P.C.U.S. din 1914.

ORGANIZAȚIILE U. T. C.

muncă voluntar-patriotică
televizorul, jocurile de șah, 
remi etc.) o microcentrală e- 
lectrică, bufet cu terasă, sta
ție de radioficare. In prezent 
se termină construcția unui 
teatru de vară și a unei bru
tării. Majoritatea lucrărilor au 
fost realizate cu resurse loca
le, ceea ce a adus comunei 
economii în valoare de peste 
600000 lei. „E greu de evi
dențiat cîțiva fruntași" — 
continuă corespondentul nos
tru — pentru că a participat 
tot satul, fiecare locuitor 
prestând peste 200 ore de 
muncă voluntar-patriotică". 
Menționează, totuși, faptul că 
tinerii au fost în frunte.

De la Liceul din Bujoru 
(regiunea Galați) profesoara

TINCUȚA MUNTEANU, ne 
prezintă o „lecție recapitula
tivă". 140 de elevi din clasele 
a X-a și a Xl-a au desfășurat 
o rodnică activitate la strînge- 
rea recoltei de porumb din 
perimetrul Întreprinderii a- 
gricole de stat Băleni, ferma 
Zagancea. De pe o suprafață 
de 200 hectare, elevii au adu
nat porumb, l-au încărcat și 
transportat, eliberînd terenul 
de coceni. Valoarea muncii ? 
Peste 44 000 lei. In același 
timp pionierii acestei școli au 
lucrat la strînsul mazărei și al 
strugurilor, realizînd suma de 
4 878 lei, pe care o vor folosi 
pentru organizarea unor 
excursii.

I. A.

T E L E G RAME
Excelenței Sale

Domnul 'APOLLO MILTON OBOTE
Președintele Republicii Uganda

Kampala

Cu ocazia zilei naționale a Republicii 
Uganda, în numele Consiliului de Stat, al 
poporului român, și al meu personal adre
sez Excelenței Voastre sincere felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, îm
preună cu cele mai bune urări de bună
stare și progres poporului ugandez.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale

Domnul CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

București

Vă transmit mulțumirile mele deosebite 
peritru amabilul dumneavoastră mesaj a- 
dresat cu ocazia celei de-a cincea aniver
sări a independenței noastre. Primiți, tot
odată, bunele mele urări pentru dumnea
voastră și pentru prosperitatea poporului 
României.

MILTON OBOTE
Președintele Republicii Uganda



Sîmbătă seară, o emisiune 
fără mari pretenții și care a 
rămas așa — „De la fonograf 
la magnetofon" — ne-a spus 
cîteva lucruri care merită 
discutate. S-a început cu 
două-trei mostre din cîntecele 
nemuritoare ale patefonului: 
„Creola" fi „Valencia", apoi 
„Mi-am pus busuioc în păr", 
cîntece din care dacă ți se 
dau trei note le „zici" mai 
departe singur, dacă ți se 
spune un cuvînt continui me
canic refrenul, ca în cazul 
prepozițiilor cu ablativul, în 
latină. „Mi-am pus busuioc 
în păr, măi, să fiu ochioasă, 
ncbădăioasă și să mă placă, 
etc. Păi poa’ să spună lumea 
orișice, eu tot cred în dra-

Și să-mi spulberi gelozia 
Care-n girul mi-a încolțit".

Indignarea împotriva texte
lor de muzică ușoară mi se 
pare de multe ori injustă 
și facilă, fără sare, și nu-mi 
trece prin cap să mă lansez 
într-o asemenea galeră. Pro
blema e alta : în 25 de mi
nute, televizorul — ca nimeni 
altul — demonstra conștient 
sau nu, dar cu „piese-model" 
că „muzica" patefonului e 
superioară, deocamdată, „va
lorilor" magnetofonului. E o 
problemă spirituală, nu de 
text. Firește tinerii noștri bu
nici aveau fi ei parte de me
lodii stupide și texte medio
cre, mureau multe cîntece și

meniul — necăjit. Se evită 
patetismul, banalul, lacrima, 
strigătul — dar cu ce ne ale
gem ? „Parle-moi damour", 
„vorbește-mi de dragoste, 
spune-mi cuvinte tandre" — 
nu evită nimic, e melodrama
tic, dramatic, banal și ade
vărat. „Hai să ne întîlnim 
sîmbătă seara, la o cîrciu- 
mioară la șosea..." — e senti
mental ți serios, ți pudic, și 
banal. „Mi-am pus busuioc în 
păr" — e sincer, direct, sen
sual, „păi poa' să spună lu
mea orișice, eu tot cred"... e 
ostentativ, sănătos, spus exact 
ți cu patima cuvenită. „Cu 
lăutarii după mine, iar mi-e 
bine, iar mă-mbăt" are drama 
lui adevărată, sub cuvintele

în banalitate, dar unde e ru- 
ținea ? Ele au banalitatea no
bilă, banalitatea expresivă, u- 
neori răscolitoare, din banal 
le vin și adevărul și seriozi
tatea (căci — culmea l — 
mai toate sînt serioase I) de 
aceea nu mor, de aceea mai 
spre zilele noastre, spre mag
netofon, cînd oameni de ta
lent îndrăznesc să rupă cu 
prejudecata antibanalului a- 
par „am început să-mbătrî- 
nesc", „căci nu e om să nu 
fi scris o poezie", „prieten 
drag, ne cunoaștem de-o via
ță" și chiar „te-așteaptă un 
om...", care cîștigă imediat 
mulțimile, fiindcă „așa e" I 
Avem nevoie de „așa e" 
și în cîntec, în „cîntecul

CRONICA BUNELE de Radu Cosațu

MELODII BANALE
goste". Cuvintele par bătute 
în piatră, sînt de neclintit, le 
duci cu tine pînă la adinei 
bătrîneți, au adică durată, ca 
poezia mare, fără a fi poezie 
mare, desigur, dar asta nu 
contează. Cînd s-a trecut la 
magnetofon, au apărut „Tele
feric — ce feeric 1“ melodie 
cars nu merită deloc a fi hu
lită, dar, orice s-ar spune, 
mai departe de „ce feerie" 
nu merge. A urmat ceva care 
sună așa:

„Fugi un minut de lîngă 
mama

Să-m.i spui noapte bună

pe atunci, dar dacă asculți ce 
a rezistat cu bine timpului și 
intemperiilor de gust constați 
că n-ai de ce să fii mîndru 
de antisentimentalismul mag
netofonului, n-ai de ce să pri
vești de sus „melodrama" din 
„Habar n-ai tu",..

„Fugi un minut de lingă 
mama... să-mi spulberi gelo
zia" (nu e nici cel mai rău, 
nici cel mai bun text din ul
timul timp, dar are calitatea 
unui mecanism foarte la mo
dă) « neserios ți superficial, 
împerecherea mișcării cu țe
lul e disproporționată, anti- 
dramatismul fără haz, senti-

frivole. Se poate ride, dar 
„suflet candriu de papugiu, 
cine să te-nțeleagă ?“ mi se 
pare ți profund și frumos. 
Sînt cîntece fără teamă de 
sentiment, fără fasoane, fără 
minciuni, fără falsuri ale 
„lucidității" și „inteligenței". 
Rîd de ele caraghioșii „răcelii 
intelectuale" laolaltă cu in- 
culții inimii. Le privesc cri
tic" cei care ironizează nai
vitatea basmelor, în numele 
lui Sartre — Sartre, cel care 
asculta pînă-n zori „Les feuil- 
les mortes" cintate de Juliette 
Greco. Fannie ? Sigur că sînt 
banale, forța lor stă tocmai

care ne leagă, tu care 
mă iubești, eu care te 
iubesc", cum ar spune apro
ximativ și „plat" „Frunzele 
moarte" ale lui Frevert, fără 
obsesii de „originalitate" 
grandilocventă și inoportună.

Ar trebui să urmărim ceva
■ mai atent aceste confruntări 

între „clasic" și „modem" în 
emisiunile muzical-distrac- 
tive ; sînt demonstrații fără 
„morala fabulei" dar cu un 
oarecare folos pentru cel care 
vrea să se distreze, reflec- 
tind... '

AM CERCETAT SCRISOAREA D V.

MAS
In anul 1964 au fost an

gajate la secția coafură a 
cooperativei din comuna 
Curtici, raionul Arad, două 
ucenice pentru calificare: 
Florica Stan și Livia Don. 
După expirarea stagiului de 
calificare, alături de alte uce
nice examinate de o comisie, 
Florica Stan obține cel mai 
bun calificativ ți, în mod fi
resc, primește decizia de an
gajare pe singurul post va
cant la unitatea de coafură 
din comună. Pînă aici nimic 
deosebit. O dată cu angaja
rea încep însă și „inovațiile". 
Pe același post este adusă o 
„colaboratoare", tovarășa Li
via Don. Numai că, pînă la 
urmă, titulara a trebuit să 
împartă cu colega sa postul. 
Astfel. începînd din luna a- 
prilie (să mai zică cineva că 
nu se fac păcăleli de 1 apri
lie 1) pe statul de plată nu 
mai apare angajata de fapt, 
ci.... Livia Don.

— Am trecut-o pe ștat pe 
Livia Don, ne explică I. Citi- 
culete, președintele coopera-

CA A
tivei, deoarece avea rezultate 
mai bune.

Dacă am putea fi de a- 
cord cu dv. tovarășe preșe
dinte în privința rezultate
lor nu putem fi de acord cu 
faptul că ați neglijat un „a- 
mănunt". Livia Don nu a- 
vea o decizie de încadrare 
și în mod legal nici nu o 
putea obține Întrucît postul 
era ocupat. Dar Cum aceasta 
este favorita dv., ce nu se 
poate face ? In luna moi cînd 
a plecat în concediu, Floricăi 
Stan i s-a refuzat plata 
drepturilor bănești.

Dv. spuneți acum că este 
vorba de o greșeală, de o 
neînțelegere din partea tova
rășului contabil șef. O gre
șeală este omenește posibilă 
dar de ce — și aici nu mai 
poate fi vorba de greșeală 
— nu a fost corectată în 
cele aproape 5 luni care au 
trecut de atunci ? De ce? 
Ne-o spune o decizie care 
poartă semnătura tovarășu
lui președinte. „Întrucît la 
unitatea de coafură din co
muna Curtici postul vacant

BUZU
(sublinierea noastră) a fost 
ocupat urmează să vă pre
zentați la URCC Arad sp<e 
a fi repartizată la altă uni
tate".

Comisia pentru soluțio
narea litigiilor de muncă, co
mitetul sindicatului și apoi 
instanța judecătorească sînt 
însă de altă părere ți toate 
hotărăsc reîncadrarea tinerei 
în serviciu.

Dar președintele nu se dă 
bătut. Chiar în prima zi de 
la reprimirea în serviciu îi 
acordă „noii sale angajate" 
mustrare scrisă, pentru... „a- 
tragerea de bărbați în uni
tate".

— E adevărat — explică 
președintele — am sancțio
nat-o. In ziua de 25 iulie, 
trecînd pe lîngă unitate, am 
găsit-o stînd. de vorbă cu un 
băi bat.

Așa exigență — da l Mai 
ales că fata, în clipa cînd 
stătea de vorbă cu tînărul, 
nu avea nici o clientă. Pen
tru președinte asta nu 
conta. Totul era să fie sanc
ționată. Și numai la cîteva

L U I...
zile îi dă o altă sancțiune, 
mustrare scrisă cu avertis
ment, de înlocuire — preci
zează președintele într-o pa
ranteză. De fapt aici voia o- 
mul să ajungă, și a ajuns.

Pentru că, de patru luni, 
deși instanța judecătorească 
a repus-o pe Florica Stan in 
drepturi, președintele face 
tot cum vrea el. Tinerei nu 
i s-au plătit drepturile bă
nești pe concediul de o- 
dihnă, nici pe zilele cit și-a 
întrerupt activitatea dato
rită acestor măsuri abuzive 
și nici nu a fost încadrată pe 
stat potrivit postului pentru 
care are repartiție.

Tovarășul președinte, pen
tru favorita sa, Livia Don 
împarte sancțiuni în dreapta 
și în stingă, încalcă legali
tatea și nimeni nu-i zice ni
mic. In cele din urmă, pen
tru cele petrecute la coope
rativa din Curtici, dacă ci
neva ar trebui să fie sanc
ționat acela nu poate fi de- 
cît cel care încalcă legea.

MIRCEA NICOLAE

INVITAȚIE
LA

REVELION 
1968

Nu, n-ați greșit. Surprinde
rea vă este justificată. Calen
darul n-a ajuns încă la ulti
ma filă. Și, totuși... Pregăti
rile pentru tradiționala sărbă
toare a începutului de An 
Nou îndreptățesc anticipația. 
Apropierea evenimentului este 
sesizată la fiecare pas; în 
magazine, (vedeți moda ’68 I) 
la birou (în discuțiile din pau
ză „colegele" revin insistent 
asupra „acelei" rochii de sea
ră), restaurantele au început 
să lanseze invitații ispititoare 
(„Petreceți revelionul în loca
lul nostru ? Vă stau la dispo
ziție..."). Faptul l-am sesizat 
și la două filiale ale Agenției 
O.N.T. București (Calea Vic
toriei nr. 100 și bd. Repu
blicii nr. 68). De-asupra unui 
ghișeu, special amenajat, era 
prinsă plăcuța: „Revelion 
1968". Aici am întîrziat mai 
mult, solicitind informații mai 
ample, pe care vi le punem 
la dispoziție.

Așadar... Valea Oltului, Va
lea Prahovei, Brașov, Piatra 
Neamț, Tușnad, Govora — 
iată puncte pe harta patriei 
unde luminile vor stărui mult 
în noaptea de 31 decembrie, 
topindu-se pe nesimțite în di
mineața noului an. Luminile 
veseliei vor fi aprinse, astfel, 
la Sinaia, Predeal, Bușteni, 
ca și în cabanele Bucegilor : 
Gîrbova, Caraiman, Babele, 
Poiana Stînii, Furnica, Piatra 
Arsă, Peștera, Cheile Zănoa- 
gei, Poiana Izvoare, Cotele 
1400 și 1 500, Susai, Trei 
Brazi, Diham, Clăbucet-sosi- 
re, Schiori — Cioplea și Ban- 
loc. Organizatorii fac pregătiri 
pentru a da locurilor un plus 
de confort, frumusețe, ospita
litate. S-au îngrijit de toate. 
Pentru transport, trenuri spe
ciale și autocare — „Carava
nele Revelionului" — vor asi
gura deplasarea celor aproape 
i 000 de amatori. N-au fost 
uitați nici posesorii de auto
turisme ; acestora li se va asi
gura, la cerere, numai cazare 
și masă. Înscrierile ?...

— Au început deja, ne re
latează tovarășa ANGELA 
COJOCARU, șefa sectorului 
propagandă din cadrul Agen
ției O.N.T. București. Solici- 
tanții vor putea plăti excursii
le respective în două rate ; 50 
la sută în momentul înscrierii, 
iar diferența pînă la data de 
10 decembrie. Intre 25—28 
decembrie cei care s-au în
scris se pot prezenta la agen
țiile respective pentru a-și ri
dica tichetele în care vor fi 
specificate : trenul și locul din 
vagon (sau autocar) vila, ca
mera și locul la masă. Ple
cările vor avea loc în ziua de 
30 decembrie, iar întoarcerile 
pe 2 ianuarie 1968. în acest 
interval vor fi organizate dru
meții în împrejurimi, se vor 
asigura condiții pentru practi
carea sporturilor de iarnă.

Aflăm, de asemenea, că 
O.N.T. asigură petrecerea re
velionului și peste hotare. Vor 
fi, astfel, organizate excursii 
de 3—15 zile pentru următoa
rele localități. Sofia, Varșo
via, Praga, Budapesta, Mosco
va, Leningrad, Odesa.

I. ANDREIȚA

BICINHIUBUL
B0RSECULUI

Se împlinesc 200 de ani de 
cînd localitatea Borsec a fost 
consemnată ca stațiune bal
neară într-o lucrare apărută 
în limba latină la Cluj. Le
genda spune că un cioban 
trecînd cu oile pe aici a că
zut grav bolnav, dar bînd 
dintr-un izvor apa „acri- 
șoară“ s-a tămăduit și după 
cîteva zile și-a putut con
tinua drumul. Acolo a luat 
naștere o așezare statornică, 
de colibe ciobănești. Nu este 
exclus ca romanii să fi cu
noscut ținutul întrucit săpă
turile arheologice de aici au 
scos la lumină monede și 
sarcofage romane. Localita
tea începe însă să fie cunos
cută după secolul al 17-lea 
cînd apa minerală se comer
cializează în țările Europei. 
Pînă nu de mult stațiu
nea primea oaspeți numai 
în timpul sezonului de vară. 
Dar în ultimii ani s-au 
ridicat aici noi construc
ții, s-au efectuat lucrări de 
recaptare a izvoarelor, s-au 
înființat numeroase cabinete 
medicale care asigură carac
terul permanent al trata
mentului. Pe lîngă proprie
tățile sale terapeutice, sta
țiunea situată într-un pei
saj atrăgător, cu o bogată 
floră si faună este si un 
punct de atracție pentru tu
riști. Anual este vizitată de 
aproape 29 000 de oameni. Și 
tn perspectivă există multi
ple posibilități de moderni- 
jare și extindere.

C. POGĂCEANU

„SCRIERI 
ALESE»

Părintele lui „Morcoveați" 
e prezent acum printr-un vo
lum care înmănunchează atît 
povestirea băiețașului năs
trușnic cu părul ca flacăra, 
ctt și celebrele sale „Poves
tiri din natură", „Parazitul" 
și mai ales fragmente din 
binecunoscutul „Jurnal".

Jules Renard, acest scriitor 
de la apusul romantismului, 
care face în întreaga sa ope
ră o încercare de simplifi
care a conținutului și a ex
presiei literare ne e prezen
tat astăzi printr-o operă pe 
ctt de autentică pe atît de 
apropiată de sensibilitatea 
omului contemporan. El e 
un liric, prin gingășia senti
mentelor investigate și prin 
transfigurarea poetică a te
melor dar și un realist, une
ori chiar pictor descriptiv, 
colorat din cînd în cînd de o 
undi de umor,

„Parazitul", roman cuprin- 
ztnd date autobîogafice, scris 
cu mare subtilitate respinge 
categoric trăirile neadevăra
te, neîmplinite, ca de altfel 
toate sentimentele ce nu au 
un real suport de bogăție 
sufletească. „Povestirile din 
natură" înfățișează cu mare 
afecțiune și sensibilitate ani
male, păsări, insecte care

par nu numai că-l înțeleg 
dar că se și bucură tn calita
te de personaje ale sale; J. 
Renard nu este însă un idi
lic, după cum nu e idilic 
niciodată cînd ti înfățișează 
pe țărani sau oamenii sim
pli, pe bigoțt, pe nobili, pe 
bogați.

După încîntătorul și origi
nalul „Morcoveați", cunos
cut destul de bine cititorilor 
noștri din multe ediții, volu
mul se încheie cu părți din 
faimosul „Jurnal", unul din 
operele caracteristice ale lui 
J. Renard. El conține pre
țioase confesiuni privitoare 
la atitudinea politică a auto
rului, relleftnd eu mare ra
finament portretul lui mo
ral prin profunde introspec
ții de ordin etic. „Jurnalul" 
constituie totodată, datorită 
minuțioaselor sale observații 
un adevărat tratat de este
tică.

V. T.

AGENȚIE centrala 
studențească de bilete

De unde vă procurați bi
lete pentru spectacole ?

în fața unei asemenea în
trebări, studenții au fost puși 
de multe ori în dificultate. 
Dar iată — în facultăți, in 
holurile căminelor, în cantine 
au apărut afișe pline de pro
misiuni : doriți să mergeți 
la spectacolele Teatrului de 
Operă și Balet ? ; doriți să 
audiați concertele Filarmoni
cii ?; doriți să vedeți re
prezentațiile Teatrului Națio

nal, sau ale Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulmdra", sau ale 
Teatrului de Comedie, sau... 
Adresați-vă Agenției centrale 
studențești de bilete.

La Casa de cultură a stu
denților din București, pe ușa 
camerei cu nr. 15 — a apărut 
o plăcuță : „Agenția cen
trală studențească de bilete". 
Aici studenții din facultățile 
bucureștene își pot procura 
bilete cu preț redus pentru 
orice spectacol.

„Prietenii"
Foto: FRANCISC KONCZ

„EL FUGITIVO"
• David Janssen — „El 

Fugitivo" pe adevăratul nume 
David Meyer, s-a născut la 
Naponee-Nebraska — în 
martie 1930. E căsătorit din 
1958 cu Ellie Graham. A de
butat în cinematografie în 
anul 1946 in filmul „Focul 
fatidic" alături de Johnny 
Weissmiiller. A turnat pînă 
tn prezent circa 25 de filme. 
Serialul „Evadatul", care ru
lează acum pe micul ecran 
la noi, a fost realizat între 
anii 1963—1965.

RlNDUNICA

PASAGER
In R. F. a Germaniei, un 

prieten al păsărilor a plătit 
voiajul într-un avion Caravel- 
le, Frankfurt—Majorca unei 
rîndunele care nu putuse să 
plece împreună cu stolul ei 
spre sud.

DUPĂ

62 MILIOANE

DE ANI
Patru australieni jucători 

de bridge, după ce au a- 
mestecat și tăiat regulamen
tar un pachet de cărți, le-au 
împărțit în vederea unei par
tide. Fiecare a primt o cu
loare completă. S-a calculat 
că această șansă este ului
tor de rară ; dacă toți locu
itorii globului ar fi împăr- 
țiți în grupuri de cîte patru 
jucători, și dacă la fiecare 
masă s-ar juca 120 de par
tide zilnic, ar trebui 62 de 
milioane de ani pentru a se 
produce din nou acest feno
men.

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Adunarea generală este pinditi de primejdia formalismului. Atît 
modul ei de desfășurare, cit și noțiunea de ansamblu intră trep
tat într-o zonă de umbră, pierzîndu-și astfel contururile, sub pri
virile indiferente ale unor organizatori care ar trebui s-o scoată 
la lumină. In loc să fie cadrul unor dezbateri aprinse și pline 
de idei, așa cum o cere Statutul și cum e și firesc să fie, a în
ceput să devină cadrul monotoniei, al plictiselii. Dintr-o obligati
vitate pentru fiecare Organizație este pe cale să ajungă o obligație.

Cauzele care concură la apariția unor asemenea situații sînt 
mai multe și uneori apar toate la un loc, într-un mod bine strîns. 
Ne propunem să tragem cîte un semnal de alarmă pentru fiecare 
din ele.

Urmează al patrulea semnal 1

Te duci la un medic și-i spui : 
„dom doctor mă doare aici și 
aici", iar el te ciocănește pe piept 
pe spate, te ascută, te pune să 
zici „33", te mai întreabă cîte 
ceva și, eventual, îți spune de ce 
suferi. Te consultă — cu alte 
cuvinte. Și nu întâmplător ter
menul a fost împrumutat pen
tru a defini o latură indispen
sabilă a vieții organizației U.T.C.: 
consultarea tinerilor. Pentru că 
această consultare poate avea și 
caracter preventiv. De aceea pen
tru a-i asigura varietatea tema
tică, profunzimea, eficacitatea,a- 
deziunea afectivă, spunem și re
petăm : este necesară consulta
rea tinerilor. O spunem, însă, 
atît de des, îneît organizatorii 
au învățat pe de rost formula, 
numai din spuse. Și în vreme ce 
adunarea generală suferă din 
greu de tot felul de „maladii" 
(contagioase sau nu) unii din ei 
repetă, la rîndul lor, pe toate dru
murile : am consultat cu aten
ție masa de uteciști, am ținut 

seama de dorințele și preferin
țele tinerilor, am valorificat su
gestiile cele mai, am... Și se îm
bată pe nesimțite, cu apă chioară. 
Aproape că nu există referat, sau 
dare de seamă, sau plan de 
muncă în care să nu se spună 
ceva și despre consultarea păre
rilor, pentru că activiștii știu că 
așa trebuie să fie, că așa „se 
cere". în realitate lucrurile stau 
oarecum altfel.

— O parte din temele adunări
lor se stabilesc împreună cu ti
nerii, dar nu prea multe... Ei 
n-au întotdeauna niște păreri 
prea bune și atunci sîntem ne- 
voiți să punem de la noi. Este 
părerea secretarului organizației 
U.T.C. de la I.P.G.G. — Bucu
rești. Iar acel eufemism „o parte" 
— nu trebuie să ne inducă în 
eroare... Cît privește cealaltă 
expresie — „mai punem de la 
noi" -- biroul a pus de la el, în
tre altele, și o temă referitoare la 
calitatea execuției proiectelor de 
către tineri. Temă absolut inutilă

CONSULT Șl CONSULTARE, 
ASEMĂNĂRI Șl DEOSEBIRI

pentru că aici toate proiectele 
sînt avizate cu „f. bine" și „ex
cepțional" — lucru, de altmin
teri cît se poate de firesc.

Sau alte păreri:
— In adunările generale nu 

prea se ia cuvîntul. Din cauză 
că nu sînt de loc interesante. Ma
rea vină aș găsi-o la membrii bi
roului care nu se străduiesc să 
ne mu întrebe și pe noi, din 
cînd în cînd, ce anume am dori 
să mai discutăm (dialog cu doi 
lăcătuși de la Uzina mecanică 
din Turnu Severin).

— Am mereu impresia că n-am 
ce vorbi în adunări. N-am fost 
niciodată întrebat, nici eu, nici 
alți prieteni, ce s-ar mai putea 
face în cadrul lor ca să nu ne 
plictisim (tot un lăcătuș, de data 
aceasta de la Turda).

Aș mai putea pune încă multe 
liniuțe la dialog. Dar mai sem
nificativă decît aceasta mi se pare 
a fi atitudinea unor comitete 
raionale și orășenești ale U.T.C. 
Multe din ele nu numai că tole
rează o asemenea situație, nu 
s-ar putea spune nici că „s-au 
resemnat" cu ea, pentru că e 
vorba de mult mai mult : o în

curajează. In foarte multe părți 
s-a statornicit prostul obicei de 
a se cere planificarea temelor 
prevăzute pentru adunări pe cîte 
trei și șase luni. Comitetele ra
ionale și orășenești completează, 
pe de altă parte, acest obicei, di- 
fuzînd în rîndul organizațiilor de 
bază niște așa-numite „tematici 
orientative", care nu cuprind de
cît un număr de titluri cu in
tenție de simplă recomandare. 
Dar de la „a recomanda" sau „a 
sugera" pînă la a le socoti obli
gatorii e chiar mai puțin de un 
pas. Pentru simplul motiv, că o- 
dată ce sînt „orientative", trebuie 
să te orientezi asupra lor, nu a 
altora. Și apoi, vedeți voi acolo, 
„jos", mai întrebați-i și pe tineri 
ce vor, dar uitați-vă la ce v-am 
recomandat noi, de „sus". Și așa 
se face că în unele organizații 
de bază am dat nas în nas cu 
niște întîmplări paradoxale : deși 
pe de o parte, eram asigurat că 
ia bază... stă consultarea atentă..., 
că dorințele și preferințele... etc., 
în programele de activitate sau 
în alte planuri, „de perspectivă", 
întîlneam numai „teme orienta
tive", „recomandate" de la raion, 

de care tinerii cu siguranță nu 
aveau habar. Sau, cel mult, la 
sfîrșitul uneia din adunări, erau 
întrebați în fugă: „Sînteți de 
acord pa data viitoare să discu
tăm despre...?" „Daaa", răspun
deau probabil cîțiva, grăbiți să 
plece mai repede acasă. Și gata : 
am consultat.

Procedeul acesta, âl „recoman
dărilor", al orientărilor realizează 
— dacă le putem spune reali
zări — cîteva repercusiuni care 
se înlănțuie strîns una de alta. 
Mai întîi, stabilirea temelor pe 
cîte trei luni, pe cîte șase luni, 
„în perspectivă", anulează din- 
tr-odată orice pretenție de con
sultare pentru că .oricum, nu 
există expresia „am consultat în 
perspectivă" în vocabularul nos
tru și pentru că o idee care 
este perfect valabilă la un mo
ment dat poate deveni contrariul 
ei peste încă patru luni. In al 
doilea rînd, se reușește, fără 
multe eforturi, să se uniformi
zeze activitatea de organizație, 
să semene leit o organizație din 
domeniul construcțiilor de locu
ințe cu una de la O.C.L. Ali
mentara. în al treilea rînd — 

este retezată, cu bună știință 
parcă, cu perseverență, aș fiice, 
orice inițiativă a unei organizații 
sau alteia; amestecul perma
nent al comitetului orășenesc 
în treburile interne ale organi
zației de bază nu face decît să 
interzică dreptul ei propriu de 
a gîndi. Poate un organ raional 
sau orășenesc să-și asume riscul 
de a gîndi în locul tuturor orga
nizațiilor sale ? In al patrulea 
rînd, aceasta este explicația pen
tru care multe din teme se po
trivesc ca nuca în perete cu si
tuația concretă a fiecărui loc de 
muncă. Stabilind niște tematici 
cu intenția de a fi pur „orienta
tive", organul raional, orășenesc 
sau regional nici nu o poate 
face decît la modul foarte abs
tract, valabil peste tot și nicăieri. 
Și astfel se ajunge la niște tit
luri de genul „Contribuția orga
nizației U.T.C." sau „Tovărășie, 
prietenie, dragoste" sau „Apari
ția vieții pe pămînt", care nu 
sînt nici măcar pe departe izvo- 
rite dintr-o stare de lucruri con
cretă, dintr-o necesitate de a le 
rezolva cumva, ci — invers — 
sînt aplicate din afară la situațiile 

de fapt, sînt titluri de conferințe 
care pot fi foarte bine ținute 
peste o lună sau peste trei, sau 
peste șapte. Sau deloc. Ca să 
vedeți cîte neajunsuri poăte să 
aducă după sine un singur prost 
obicei.

Din păcate însă nu este acesta 
singurul. în diverse locuri se o- 
bișnuiește să se spună că la sfîr
șitul fiecărei adunări, tinerii 
sînt întrebați și împreună cu 
ei, se fixează tema viitoa
rei dezbateri. Procedeul e 
simplu și comod. Și mai ales 
greu de verificat fiindcă de multe 
ori organele de control nu stau 
atîta vreme îneît să prindă și 
o adunare generală. Eu am parti
cipat însă, în timp, la mai multe 
adunări generale și nu mi s-a în- 
tîmplat odată măcar să văd un 
asemenea gen de consultare. Ni
ciodată n-am auzit vreun secre
tar care să zică, la sfî-șit de 
tot: acum haideți să mai stăm 
cîteva minute ca să vedem ce 
mai facem data viitoare. Cu toate 
că, mai înainte cu o oră-două, 
tot el îmi spusese că așa face 
(ceva asemănător mi s-a întîm- 
plat nu de mult la Constanta. 
Dar nu numai acolo). Prostul 
obicei, să-i zicem tot așa, îmi 
este confirmat și de un secre
tar al Comitetului raional al 
U.T.C. Teleajen :

— Mi se întîmplă și mie ca 
ta sfîrșitul adunării să nu aud 
nici un fel de întrebare în le
gătură cu tema viitoare, la Tei- 
șani-sat, de exemplu, ca să 
nu dau decît unul. Uneori le 
atrag eu atenția asupra acestui 

lucru și atunci o fac. Deci o 
fac pentru că sînt eu acolo.

O asemenea consultare însă, 
chiar și acolo unde se face, este 
falsă, creează numai iluzia că e 
o consultare. în realitate este tot 
un consult fugitiv, făcut parcă 
de un medic neatent sau distrat. 
Este același lucru ca și atunci 
cînd omul vine la doctor bolnav 
de hernie și acesta îl pune să 
zică „33". (Doar și noi îi punem 
pe tineri să zică „da" atunci 
cînd îi întrebăm : „Vreți să dis
cutăm data viitoare despre ?").

Adevărata consultare, ca și ade
văratul consult de altfel, cere nu 
întrebări la care se poate da un 
singur răspuns, ci dimpotrivă are 
nevoie de cît mai multe răspun
suri, ca să poată fi ales cel mai 
bun. Să realizeze un proces con
tinuu de schimb de idei între or
ganizația U.T.C. pe de o parte, 
și biroul ei, pe de alta. Tocmai 
de aceea a consulta nu înseamnă 
numai a întreba ci și a asculta, 
a ști să asculți. întocmai ca un 
medic, atent, sensibil la cele mai 
mici seisme lăuntrice. Ascultarea 
aceasta este făcută cîte o dată de 
organizatori cu... urechea cea sur
dă și trec astfel nepăsători pa 
lîngă sugestii prețioase pe care 
fiecare colectiv de muncă le poar
tă în sine, posibilități neștiute și 
rămase la stadiul de posibilități. 
Rămîne doar ca ele să fie ascul
tate cu atenție, scoase la iveală 
și pot constitui tot atîtea subiec
te de meditație și de dezbateri 
profunde.

D. MATALA
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VIZITA DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI 

DE PRIETENIE SOVIETO - ROMÂNĂ
Delegația Asociației de 

prietenie sovieto-română con
dusă de Tvan Grigorovici 
Kovali, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., si'cretar al 
C.C. al P.O. din R.S.S. Tad- 
jică, care se află în țara 
noastră, a sosit joi la Craiova. 
Oaspeții au fost întîmpinați 
de Constantin Drăgoiescu, se
cretar al Comitetului regional

Ritm tineresc
Spectacolul Ansamblului 

folcloric al U.T.C.L

Luni seara, în sala U.G.S. 
din str. Lipscani, Ansamblul 
folcloric al Uniunii Tineretu
lui Comunist Leninist a pre
zentat primul spectacol din 
cadrul manifestărilor consa
crate semicentenarului Marii 
Reuoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Ansamblul urmează să sus
țină in următoarele două 
săptămîni un fir de specta
cole într-un turneu prin 
orașele Bacău, Piatra Neamț, 
Brașov, Sibiu șt Pitești, — 
pe care-l va încheia pe sce
na Casei de cultură „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală.

Varietatea repertoriului și 
mai ales elanul și entuzias
mul tineresc al artiștilor so
vietici au cucerit de la în
ceput simpatia publicului 
bucureștean.

Debutînd cu un scurt „pro
log" coregrafic ce evoci pri
mele zile ale Revoluției, cu 
o scenografie interesant re
zolvată prin proiectarea nu
mărului coregrafic pe un 
fundal cinematografic, repre- 
zentînd imagini cotidiene de 
viață, programul se succede 
printr-o alternanță variată 
attt a numerelor în sine cit 
și a artiștilor ce au concurat 
la alcătuirea lui.

Alături de consacrați ai 
scenelor lirice și de estradă 
din Moscova fi Kuibfșev, au 
apărut membri ai unor for
mații de amatori ca cea a 
elevilor scolii tehnice profe
sionale din Kirov care au 
cucerit binemeritat aplauzele 
sălii prin ritmul și tinerețea 
ce s-au degajat din interpre
tarea pe care au dat-o suitei 
de dansuri rusești.

O prezență remarcabilă a 
fost aceea a mandolinistului 
Vladimir Iakovlev, solist al 

Aparifii in cinstea celei de a 50-a aniversari a Marii 

Revolufii Socialiste din Octombrie

ÎN EDITURA POLITICĂ

Lucrarea a apărut sub 
egida Institutului de studii 
istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. și a 
Secției de științe istorice a 
Academiei Republicii Socia
liste România. Ea înmănun
chează un mare număr de 
documente din arhive, arti
cole din presa vremii, în
deosebi din presa socialistă, 
precum și amintiri ale unor 
cetățeni români care au 
participat activ la Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie și la războiul civil 
în apărarea Puterii Sovieti
ce.

Cea mai mare parte a do
cumentelor cuprinse în vo
lum aparține perioadei 
1917—1920. Pentru a ilustra 
spiritul internaționalist de 
care a dat dovadă clasa 
muncitoare din România 
față de primul stat socialist 
din lume în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, 
au fost reproduse unele do
cumente semnificative din 
anii 1921—1944.

Lucrarea a apărut sub 
egida Institutului de studii 
Istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. șl a 
Secției de științe istorice a 
Academiei Republicii Socia
liste România. Ea cuprinde 
o culegere de șapte studii 
originale care abordează în
semnătatea și ecoul interna
țional al Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie ; Ro
mânia și Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie (cu 
aprecieri generale asupra 
Revoluției din Octombrie și 
a mișcării revoluționare din 
țara noastră în perioada de 
la sfîrșitul secolului trecut 
pînă în 1921) ; solidaritatea 
mișcării muncitorești revo
luționare și democratice din 
România față de Revoluția 
din Octombrie ; participarea 
oamenilor muncii din Rorhâ- 
nia la apărarea și sprijinirea 
marii revoluții proletare. în 
continuare este prezentat 
rolul organizațiilor de masă 
legale (1934—1938) conduse 
de P.C.R. în anii ilegalității 
sale, pe linia solidarității in
ternaționale cu Uniunea So
vietică. pentru pace.

Oltenia al P.C.R„ Ioana 
Stancoveanu, vicepreședinte 
al Consiliului regional 
ARLUS și Atanasie Popescu, 
secretarul Consiliului.

Membrii delegației au făcut 
o vizită la Comitetul regional 
Oltenia al P.C.R., la Muzeul 
regional și Muzeul de artă.

(Agerpres)

Teatrului de estradă din Mos
cova („Romanță" de Șosta- 
kovici, un cîntec popular rus 
fi un grupaj de melodii ita
liene).

Alături de soliștii Larisa 
Stancov, soprană la Teatrul 
de operă și balet din Kuibî- 
șev, (cu aria Rosinei din 
„Bărbierul din Sevilla", „Bo
lero" de Delibes și „A mai 
înflorit o grădiniță in Bucu
rești" de Mălineanu), L. Va
lentina Semiletkova (vechi 
cîntece populare ruse), Igor 
Krupenko (într-un cîntec 
popular ucrainean stilizat) și 
Zenaida Kirilova ce a in
terpretat acompaniată la 
baian de compozitor melo
diile lui Alexandr Averkin 
„Cu Rusia mă mîhdresc", 
„Mamă, draga mea mamă" și 
un cîntec dedicat publicului 
român și interpretat în lim
ba română „Dunăre și Vol- 
ga", apare și tînărul actor 
Kiril Stoliarov cunoscut pu
blicului nostru din filmul 
„Povestea unei iubiri". Am 
aplaudat cu plăcere gratia și 
indemînarea Tamarei Tata- 
riukova într-un reușit număr 
de jonglerie.

Finalul spectacolului l-a 
alcătuit dansul pantomimic 
modern „Pășesc prin Mos
cova".

Fiecare număr a fost pre
zentat de actrița de film 
Nina Golovina căreia îi apar
ține și cuvîntul de salut cu 
care s-a deschis programul, 
program care vrin varietatea 
sa, prin elanul și impetuozi
tatea interpreților va cuceri, 
sîntern siguri, publicul ce
lorlalte orașe în care urmea
ză să evolueze ansamblul 
sovietic.

DORIN DIMITRIU

ÎNTÎLNIREA 
COSMONAUTULUI 
PAVEL POPOVICI 

CU REPREZEN
TANȚI Al PRESEI
Cosmonautul Pavel Po

povic!, s-a întllnit joi seara 
la Casa Ziariștilor din Capi
tală cu reprezentanți al pre
sei centrale.

Prezentîndu-1 pe oaspete, 
Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din 
România, a arătat că acesta 
ți-a înscris numele printre 
cei care au adus o deosebi
tă contribuție la deschide
rea erei cosmice.

Cosmonautul Pavel Po- 
povici, erou al Uniunii So
vietice, a transmis din par
tea sa și a colegilor săi un 
cald salut ziariștilor din ța
ra noastră și urări de noi 
sucese poporului român.

în continuare, el a răs
puns întrebărilor puse de 
reprezentanții presei. Refe- 
rindu-se la perspectivele 
deschise de recenta perfor
manță a cosmonauticii so
vietice — joncțiunea auto
mată a sateliților „Cosmos" 
186 și 188 — el a relevat că 
acest nou succes al științei 
ți tehnicii sovietice este un 
prim pas în realizarea în 
jurul Pămîntului a unor 
mari stații cosmice, care vor 
putea fi montate fără parti
ciparea directă a oamenilor.

Oasptele a arătat că este 
membru al Uniunii Ziariști
lor din U.R.S.S., corespon
dent al ziarelor „Pravda", 
„Izvestia", „Krasnaia Zvez- 
da“ și a unor reviste de 
specialitate din domeniul a- 
viației și cosmonauticii. El 
a făcut cunoscut că a scris 
numeroase articole legate 
de probleme teoretice ale 
zborului în cosmos și impre
sii personale din prima sa 
călătorie orbitală. Cartea sa 
„Decolez în zori", urmează 
să apară în curind.

Relevînd importanța cola
borării internaționale în do
meniul cosmonauticii, Pavel 
Popovici a arătat că s-au 
făcut deja pași importanți în 
această direcție prin schimb 
de informații meteorologice, 
prin colaborarea în dome
niul transmiterii programe
lor de televiziune și al tele
comunicațiilor cu ajutorul 
sateliților artificiali ai pă
mîntului. Fără îndoială, a 
spus cosmonautul sovietic 
în încheiere, nu e departe 
timpul cînd se va ajunge la 
un acord de colaborare in
ternațională în acest dome
niu.

Lucrarea începe prin a 
prezenta situația politică in
ternațională din ajunul pri
mului război mondial, de
clanșarea acestuia de către 
marile puteri imperialiste, 
pozițiile antirăzboinice ale 
clasei muncitoare și ale 
cercurilor democratice de 
pretutindeni. Sînt reliefate 
în special condițiile politice 
și social-economice precare 
ale Rusiei țariste aflate în 
război, creșterea nemulțumi
rii maselor care în februarie 
1917, conduse de partidul co
munist bolșevic, săvîrșesc 
revoluția burghezo-democra- 
tlcă, creează Sovietele și 
înlătură pentru totdeauna 
domnia autocrației seculare 
a țarilor.

în continuare se face is
toricul luptelor din perioada 
dualității puterii și sînt pre
zentate fapte și date referi
toare la pregătirea și înfăp
tuirea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie care a 
avut ca urmare cucerirea, la 
25 octombrie (7 noiembrie) 
1917 a întregii puteri de că
tre proletariatul rus.

Delegația de activiști ai 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia condusă de Jan 
Fojtik, membru supleant al 
C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, redactor șef adjunct al 
ziarului „Rude Pravo , care, 
la invitația C.C. al P.C.R., se 
află într-un schimb de expe
riență în țara noastră, a făcut, 
joi la amiază, o vizită la C.C. 
al U.T.C.

Au participat tovarășii 
Mircea Angelescu și Ion 
Popescu, secretari ai C.C. al 
U.T.C., membri ai Biroului și 
activiști ai C.C. al U.T.C. și
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Adunarea tinerilor muncitori, studenți și elevi din Capitală

Un mare număr de tineri 
muncitori, studenți și elevi 
din Capitală s-au întrunit joi 
după-amiază într-un miting 
de protest față de represiu
nile îndreptate împotriva for
țelor progresiste și democrati
ce din Indonezia. La miting 
au luat parte și studenți străi
ni care învață în țara noastră.

Mitingul a fost deschis de 
Ion Ștefănescu. secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al U.T.C. Luînd cuvîn
tul, Vasile Moraru, prim-se- 
cretar al Comitetului U.T.C. 
al Centrului universitar Bucu
rești, a spus printre altele : 
Opinia publică din întreaga 
lume urmărește cu adîncă în
grijorare și neliniște valul de 
prigoană dezlănțuit pe terito
riul Indoneziei. Teroarea in
staurată în această țară con
stituie o încălcare flagrantă a 
drepturilor cele mai elemen
tare ale omului. împreună cu 
prietenii poporului indonezian 
din întreaga lume, poporul 
nostru condamnă represiunile 
împotriva forțelor democrati
ce și progresiste din Indone-

★

In aceeași zi, în sala Insti
tutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a 
avut loc, o întrunire de soli
daritate cu forțele progresiste 
și democratice din Indonezia, 
desfășurată sub auspiciile Li
gii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa. 
. Au participat reprezentanți 

ai vieții publice, ai organiza
țiilor obștești, oameni de ști-

INFORMAȚII
DECRET PRIVIND STABI
LIREA DATEI ALEGERII 
UNUI DEPUTAT ÎN MA
REA ADUNARE NAȚIO

NALĂ

Consiliul de Stat a stabilit 
prin decret data de 14 ianua
rie 1968 pentru alegerea u- 
nui deputat în Marea Adu
nare Națională, în locul ră
mas vacant în circumscripția 
electorală nr. 7 oraș Focșani, 
din regiunea Galați.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădu- 
lescu, a primit joi pe dl. 
Hasan Abbas Zaki, ministrul 
economiei și comerțului exte
rior din Republica Arabă 
Unită, care participă la lucră
rile celei de-a IlI-a sesiuni a 
comisiei mixte guvernamenta
le de colaborare.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au participat Gheor
ghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, precum și 

redactori șefi ai publicațiilor 
pentru tineret.

★
Delegația Uniunii Tinere

tului Cehoslovac, condusă de 
Toth Ondrej, secretar al Co
mitetului regional U.T.C. 
Banska Bistrica, care, la invi
tația Comitetului Central al 
U.T.C., face o vizită în țara 
noastră, a fost primită Ia 
C.C. al U.T.C. Delegația a 
vizitat noile cartiere ale Ca
pitalei, Uzina „Electronica" 
și Institutul de cultură fizică.

Oaspeții cehoslovaci își 
continuă vizita în țară.

zia și se pronunță pentru res
tabilirea cuceririlor democra
tice ale poporului indonezian.

Au mai luat cuvîntul mun
citoarea Marilena Mogoș, de 
la Fabrica de confecții și tri- 
cotaje-București, studentul 
Iulian Ștefan, de la Academia 
de studii economice și eleva 
Constmari Săndulescu, de la 
Liceul nr. 33. Vorbitorii au 
condamnat cu hotărîre inten
sificarea măsurilor represive 
împotriva patrioților din In
donezia și și-au exprimat con
vingerea că lupta dreaptă a 
forțelor progresiste și demo
cratice din această țară nu va 
putea fi înfrintă.

în încheierea mitingului, 
participanții au adoptat o 
moțiune de protest prin care 
se cere ca viața patrioților 
indonezieni să fie salvată, să 
fie respectate drepturile și li
bertățile fundamentale ale 
poporului indonezian, să în
ceteze teroarea și crimele îm
potriva patrioților și luptăto
rilor pentru libertatea Indo
neziei.

★

ință, artă și cultură, un nu
meros public.

întrunirea a fost deschisă 
de general-colonel în rezervă 
D. Dămăceanu, vicepreședin
te al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și 
Africa. Au luat apoi cuvîntul 
prof. dr. docent Stanciu Sto- 
ian, secretar general al Ligii, 
și prof. univ. Tudor R. Po
pescu.

(Agerpres)

Mohamed Fahmy Hamad, 
ambasadorul R.A.U. la Bucu
rești.

însărcinatul cu afaceri a.i. 
al R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, Karel Komarek, a orga
nizat joi după-amiază în sa
loanele ambasadei, o întîlnire 
prietenească cu prilejul vizi
tei în țara noastră a delega
ției de activiști ai Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
condusă de Jan Fojtik, mem
bru supleant al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, redactor 
șef-adjunct al ziarului „Rude 
Pravo".

Au luat parte tovarășii Sion 
Bujor, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voicu, redac- 
tor-șef al revistei „Lupta de 
clasă", Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Valeriu Pop, redactor- 
șef adjunct al ziarului „Scîn- 
teia", activiști ai C.C. al 
P.C.R., redactori șefi ai unor 
ziare centrale.

I» CONTINUĂRI CONTINUĂRI |

$-A DEFECTAT 
UN TROLEIBUZ 
STITI CINE E 
VINOVATUL?
curs organizat la depoul „Ilie 
Pintilie". Urmarea : la un 
tramvai de pe linia 3 deser
vită de unul din cei doi re
vizori, remedierea unei de
fecțiuni care trebuia să du
reze 5—10 minute a durat 65 
minute.

Problema disciplinli în 
muncă, respectării cu stricte
țe a programului de lucru 
se pune cu toată seriozitatea 
la I.T.B. Iată de ce factorii 
de răspundere din conduce
rile depourilor, autobazelor 
și întreprinderi trebuie să ia 
cele mai ferme măsuri pen
tru disciplinarea personalului 
inclusiv tragerea cu severi
tate la răspundere a salaria- 
ților care nesocotesc această 
cerință.

In ziua controlului Inopi
nat, 105 vehicule au întrerupt 
circulația pe trasee timp de 
98 ore datorită defecțiunilor 

SPIRITUL DE ECONOMIE
ARE C0NT DESCHIS

etc., etc". Aceste răspunsuri, 
firești la prima vedere, as
cund un fenomen de care ar 
trebui să învățăm să ne fe
rim : risipa veniturilor noastre. 
Azi o facem pentru că „nu 
ne ajung banii" sau pentru 
că „ne planificăm lucruri 
mari", mîine pentru că „mai 
am timp să fac și economii", 
și devenim mai devreme sau 
mai tîrziu partizanii unui 
astfel de stil de viață. Că așa 
stau lucrurile ne-au confir
mat chiar tinerii cu care am 
stat de vorbă. Unii, în spe
cial cei necăsătoriți obișnuiesc 
ca la terminarea programului, 
înainte de a ajunge acasă, să 
se oprească la bufetul „A- 
zuga" unde lasă o sumă în
semnată din salariu. Alții fac 
economii în cursul săptămînii 
pentru ca sîmbătă fi dumi
nica să cheltuiască sume care 
reprezintă cite o pătrime din 
cîștig pentru distracții, pen

FIDELITA TEA OGLINZII
integrării acestora în ritmul 
de lucru universitar (ședințe, 
conferințe, simpozioane)". 
Cînd e însă vorba de văzut 
în ce măsură s-au găsit niște 
stimulenți reali, eficienți, care 
să-i îndemne pe proaspeții 
studenți la un studiu perse
verent, ei bine, aici, la aceste 
aspecte care încap mai greu 
în rapoarte, aici atenția e 
mai mică. Pe avizierele facul
tăților apar liste cu studenți 
sancționați pentru absențe 
sau abateri disciplinare, apar 
liste cu studenți exmatricu
lați. Nu am văzut însă, nici 
măcar un singur panou care 
să-i prezinte pe studenții emi- 
nenți fie lucrând în labora
toare. alături de dascăli de 
prestigiu, fie susținîndu-și 
referatele științifice în fața 
unui numeros auditoriu, fie 
trecînd strălucite examene 
universitare. Mai e nevoie de 
comentariu ?...

Se știe că tînărul cu cît 
este mai inteligent și mai 
cult, cu atît este mai avid 
de cunoștințe, de învățătură. 
Firește, acest adevăr este cu
noscut Și de către reprezen

tehnice. Se știe cîtă mîhnire 
crează călătorilor aflați di
mineața în stațiile I.T.B. fap
tul că, după așteptări uneori 
îndelungate apare în stație 
un vehicul cu indicatorul 
„Se retrage la depou". De 
asemenea, nu de puține ori 
călătorii au prilejul să obser
ve cum coloane de tramvaie 
sau troleibuze sînt blocate 
pe trasee deoarece în față un 
vehicul s-a defectat și se aș
teaptă sosirea echipei de de
panare.

Din păcate, însemnate de
reglări se produc în trans
portul în comun datorită fap
tului că, la multe vehicule, 
în depouri și garaje nu li se 
fac revizii tehnice atente îna
inte de dirijarea pe traseu.

La autobaza Floreasca, ca 
să ne oprim la un singur e- 
xemplu, din 244 autobuze 
puse în circulație în diminea

tru plăceri mai mult sau mai 
puțin necesare. Pe fondul u- 
nui asemenea „stil" de chel
tuire a bugetului de venituri 
nu e de mirare că proiectele 
mari — rezultatul unui spi
rit organizat, de bun gospo
dar — se intîlnesc destul de 
rar.

— Noi nu am efectuat un 
sondaj pentru a afla care-i 
înclinația balanței cheltuieli
lor personale ale tinerilor — 
ne spune Marin Marin, se
cretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină. Am intervenit nu
mai atunci cînd am aflat că 
anumiți tineri „sar peste cal". 
A fost cazul lui Ion Olaru pe 
care, printr-o activitate per
manentă, de zi cu zi, am reu
șit să-l scoatem de sub influ
ența risipei și „vieții de an
turaj".

Balanța cheltuirii venituri
lor personale ale tinerilor în
clină, și nu în puține cazuri, 

tanții organizațiilor de tineret 
din Institutul Politehnic. Și 
iată că aceștia și-au propus 
o convorbire — organizată la 
Clubul institutului — cu 
prilejul căreia cadre didac
tice, activiști ai organizației 
U.T.C. și asociației studenți
lor să le vorbească studenți
lor din anul I despre „Orga
nizarea și petrecerea timpului 
liber". Or, nu de vorbe 
au ei nevoie, ci de fapte. 
In prezent, în facultățile 
ieșene, serile culturale (atunci 
cînd se organizează) prezintă 
o imagine statică, unilate
rală, mai ales sub aspectul 
„repertoriului", tratat nu 
fără un procent de schema
tism. Ne referim la faptul că 
studentul nu are posibilita
tea de alegere ; întotdeauna 
i se oferă o singură manifes
tare cultural-distractivă : o 
seară de dans, sau un simpo
zion. sau vizionarea unul 
spectacol de teatru etc. Sîm
bătă. 15 octombrie studenți
lor anului I, cărora urma să 
li se vorbească despre „Or
ganizarea și petrecerea tim
pului liber" li s-a prezentat, 

ța zilei analizate, un număr 
de 36 au înregistrat întîrzieri, 
totalizînd 5 ore și jumătate la 
ieșirea din garaj, datorită 
unor defecțiuni tehnice nede
pistate și neînlăturate la 
timp. Alte 21 de autobuze 
s-ati întors înainte de ora 
stabilită din cauza lipsei de 
carburanți și a unor defec
țiuni tehnice la uși, frîne. 
etc. urmare a modului ne
satisfăcător în care se efec
tuează reviziile tehnice în 
timpul nopții.

Am trecut în revistă aceste 
aspecte din activitatea I.T.B. 
nu cu pretenția de a spune 
o noutate. Ci pentru a sub
linia — dacă mai era nevoie 
— că îmbunătățiri în sistemul 
de transport sînt posibile 
pornind în primul rtnd de la 
instalarea ordinei în propria 
activitate a întreprinderii.

spre risipă. Comitetul U.T.C. 
ar fi putut ajunge la această 
concluzie, chiar și din cerce
tarea cazului citat — ca să 
nu mai vorbim că pornind 
de la acest exemplu ar fi putut 
extinde sfera de investigație 
și, evident, de preocupări 
pentru dezvoltarea spiritului 
gospodăresc al tinerilor. „Pro
blemă personală" — cheltui
rea hanilor pe care-i cîștigă, 
cum o numesc unii tineri — 
este totuși o problemă de e- 
ducație. Organizației U.T.C., 
nouă, tuturor, nu ne poate fl 
indiferent dacă tovarășul de 
muncă învață la această vîrstă 
sau mult mai tîrziu, cînd se 
află în fața unor probleme 
mult mai complexe, cum să-și 
organizeze viața, cum să-și 
gospodărească veniturile și, 
evident, ce destinație trebuie 
să le dea spre folosul lui, al 
viitorului său cămin.

în avan-premieră, o lecție „pe 
viu" : la singura activitate 
..cultural-distractivă" organi
zată în centrul universitar 
(reuniunea din cantina ,.Co- 
drescu") au încăput, cu efor
turi serioase. aproximativ 
1 500 de studentă ; în jurul 
orei 23 pe arterele universi
tare din Dealul Copoului mii 
de studenți se agitau în cău
tarea unei manifestări cultu- 
ral-distractive. Aceasta după 
ce, la ora prînzului președin
ții consiliilor U.A.S. din in
stitute „au raportat" la „cen
tru" că seara va avea loc o 
gamă foarte variată de acti
vități cultural-distractive. 
Dar se vede că pentru ei în
deplinirea unei îndatoriri — 
care reiese din mandatul a- 
cordat de studenți în alegeri 
— nu este o chestiune de 
onoare, de noblețe etică.

Ciclul intitulat „Activități 
pentru studenții anului I" 
plătește încă destul de mult 
tribut suprafeței, formalismu
lui. Este cazul să se acorde 
mai multă atenție profun
zimii.

TEATRE CINEMA TELEVIZIUNE

VINERI 3 NOIEMBRIE 
1967

Opera Română: Boema, 
ora 19,30; Teatrul de stat 
de operetă : Secretul lui 
Marco Polo, ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragia- 
le", sala Comedia — Maria 
Stuart, ora 19,30 ; sala Studio 
— Dinu Păturică, ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : Canul 
de rățoi, ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra", sala 
Schitu Măgureanu : Poetul și 
revoluția — premieră, ora 17, 
Un tramvai numit dorință, 
c~> 20 : Sa’a Studio : Sfîr>r’il 
L.itică Blâjinu —■ ora 20;

Teatrul „C. I. Nottara" î Pa
timi, ora 19,30 ; sala Studîo : 
Cînd luna e albastră, ora 20 ; 
Teatrul Giulești în sala Tea
trului Evreiesc de stat): Mar
torii se suprimă, ora 19,30 ; 
Teatrul „Barbu Delavrancea" 
Viforul, ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : Cei trei muș
chetari, ora 16, Teatrul 
„Țăndărică": Doctorul Au- 
mădoare, ora 17.

ACȚIUNEA CRASSBOW
rulează Ia 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;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), Melodia (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21).

SINBAD MARINARUL
rulează la Luceafărul (orele
8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20). București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Fero
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).

SFIDAREA
rulează la Central (orele 9 ;
15 ; 18 ; 21), CU MÎINILE PE 
ORAȘ (orele 12).

PROSTĂNACUL
rulează la Grlvita (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 MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Doina (orele 11,30 ;
13,45 : 16 ; 18,30 ; 20,45).

RĂZBUNĂTORUL
rulează la Capitol (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Buzești (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 ROMANO-BULGARE. ÎN
TÎLNIREA.

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

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU 
rulează la Giulești (orele
15,30 ; 18 ; 20,30), Rahova țâ
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).

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

FANTOMAS CONTRA SCOT- 
LAND-YARD

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).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Crîngași (orele

15,30 : 18 ; 20,30).
TESTAMENTUL INCAȘULUI 

rulează la Floreasca (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ;
20,45), Flamura (orele 9 ;

15,30 ; 18), ÎN FIECARE ZI 
SĂRBĂTOARE (orele 20,30). 

BUNICUL, KYLIJAN ȘI EU
rulează la Vitan (orele 14,30).

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
POVESTEA TARULUI SAL-
TAN

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

8ORA CEA MARE
rulează la Flacăra (orele

DRAGOSTE LA 0 GRADE 
rulează la Vitan (orele 16,30 ;
18.30 ; 20,30), Bucegl (orele
9.15 ; 13,30; 15,45 ; 18,15 ;
20,45).

CHEILE CERULUI
rulează la Union (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Miorița (orele 
8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
Arta (orele 9—14,30 în conti
nuare : 17.30; 20,30).

FARAONUL
rulează la Popular (orele 16 ;
19.30) .

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE 
rulează la Munca (orele
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SA

rulează la Moșilor (orele 16 ;
20.30) , FRENCH-CANCAN (O- 
rele 18,15).

UNDE ESTE AL III-LEA 
REGE ?

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

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

SURCOUF. TIGRUL CELOR 7 
MARI

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

COMISARUL X
rulează la Progresul (orele
15,30 ; 18 ; 20.30).

SPARTACUS
rulează la Lira (orele 15 ; 19).

SINGUR PE LUME
rulează la Ferentari (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

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

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Pacea (orele 11 ;
15,30 ; 18 ; 20,30).

17,45 : Telejurnalul de seară ; 
18,00 : Concert festiv cu prilejul 
sărbătoririi semicentenarului Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Transmisiune de la Pa
latul Congreselor — Moscova. în 
pauză : Filmul documentar „Pe
trolul" — producție a Studioului 
cinematografic „Al Sahia"; 21,00: 
Reportaj ’67 : S.O.S. de pe insula 
mare a Brăilei ; 21,30 : Reflector;
21,45 : Dansuri pe 16 mm. 
21,50 : Omagiu lui Octombrie. 
Film artistic : „Tragedia optimis
tă". Ecranizarea piesei lui V. Viș- 
nevski; 23.37 : Telejurnalul de
noapte ; 23,50 : închiderea wri» 
siunii.



ISLANDA. Aspect din timpul unei demonstrații de la Beykjavyk pentru încetarea războiului din Vietnam,

Intervenția reprezentantului
român in Comitetul celor 18

In ședința de joi, 2 noiembrie, a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, în cadrul căreia au continuat dezbaterile cu pri
vire la proiectul de tratat pentru nediseminarea armei nucleare, a 
luat cuvîntul conducătorul delegației române, ambasadorul Ni- 
colae Ecobescu.

După ce a subliniat că trata
tul de neproliferare a armelor 
nucleare nu poate avea alt obiec
tiv decît acela de a asigura con
diții egale de pace și securitate 
pentru toate statele, reprezentan
tul țării noastre a spus, printre al
tele : „Dintr-o asemenea preocu
pare, izvorăște propunerea con
ținută în documentul de lucru 
prezentat de delegația română, 
potrivit căreia părțile care pose
dă arme nucleare se vor obliga 
în mod solemn că niciodată și în 
nici o împrejurare nu vor folosi 
armele nucleare și nu vor ame
nința cu folosirea acestor arme 
împotriva statelor care nu posedă 
arme nucleare și care se anga
jează să nu producă și să nu do- 
bîndească arme nucleare".

Aderînd la un tratat de nepro
liferare, fiecare țară nenucleară 
are nu numai dreptul dar și o 
înaltă datorie față de propriul 
popor să vegheze ca angajamen
tul de neînarmare atomică pe 
care și-l ia să nu aibă ca efect, 
în nici un caz, diminuarea secu
rității sale, ci dimpotrivă, întări
rea acestei securități. Asumîndu- 
și o asemenea obligație, este cu 
totul îndreptățit ca statele nepo- 
sesoare de arme nucleare să pri
mească garanții corespunzătoare 
că nu vor fi victime ale atacului 
nuclear sau ale amenințării nu
cleare. Arătînd că o atare stipu- 
lațiune ar avea caracterul celei 
mai autentice și mai elocvente 
dovezi în privința dorinței și in
tenției statelor nucleare de a 
dezarma, N. Ecobescu a decla
rat că un asemenea angajament 
ar avea pentru țările ce nu po
sedă arma nucleară valoarea unei 
întreite paveze : juridică, politică 
și morală.

Conducătorul delegației româ
ne a subliniat că acceptarea de 
către puterile nucleare, prin tra
tatul de neproliferare, a angaja
mentului de a nu recurge la a- 
menințarea cu folosirea și la uti
lizarea armelor nucleare contra 
țărilor ce nu dețin asemenea ar
me, ar fi într-o perfectă concor
danță cu stipulațiile Declarației 
cu privire la interzicerea folosirii 
armelor nucleare și termonucle
are, adoptată de Adunarea Gene
rală a O.N.U. la 24 noiembrie 
1961.

Referindu-se la propunerea 
conținută în documentul de lu
cru prezentat de delegația româ
nă la 19 octombrie, referitoare la 
obligația puterilor nucleare de a 
întreprinde măsuri concrete de 
dezarmare, vorbitorul a arătat că 
acest lucru este cu totul logic, 
deoarece garanția supremă de a- 
sigurare a păcii și de înlăturare a 
amenințării nucleare rămîne, fără 
putință de tăgadă, încetarea fa
bricării armelor atomice, distru
gerea mijloacelor materiale de 
ducere a războiului •— armamen
tele nucleare și vehicule de tran
sportare a lor la țintă. In acest 
context, a spus el, am dori să 
subliniem importanța deosebită 
pe care ar avea-o înfăptuirea 
pînă la capăt, integrală, a con

MIȘCĂRILE de protest ale studenților americani împotriva 
recrutărilor, chiar in incinta universităților, efectuate de către 
C.I.A. (Agenția Centrală de Investigații), forțele armate și împo
triva companiilor care produc materiale destinate războiului din 
Vietnam, iau amploare. Miercuri s-au produs incidente în trei 
universități. La Universitatea Iowa, peste 500 de studenți au de
monstrat împotriva prezenței unor recrutori ai marinei militare. 
S-au produs incidente cu poliția, peste 100 studenți fiind ares
tați. Manifestații asemănătoare au avut Ioc la Colegiul din Ha
milton (statul New York) și Ia Universitatea Stanford (Califor
nia) unde agenți ai C.I.A. încercau să recruteze tineri pentru 
serviciul de spionaj american.
PREȘEDINTELE R.A.U., Ga

mal Abdel Nasser, l-a primit pe 
președintele Yemenului, Abdul
lah Al Sallal, cu care a avut o 
convorbire — anunță postul de 
radio Cairo. Convorbirea dintre 
cei doi oameni de stat s-a re
ferit la situația din Yemen și la 
evenimentele din Orientul Mij
lociu.

GEORGES SEIBELS a fost 
a'es primar al orașului Birmin
gham (Alabama), fiind primul 
republican instalat în acest post 
în ultimii 100 de ani. Seibels a 
obținut 27 709 voturi față dc 
25 338 cite au fost acordate can
didatului democrat George 
Young. 

ceptului de neproliferare a arme
lor nucleare. Acesta cere în 
mod imperios să se realizeze, ca 
unul din primii pași în domeniul 
dezarmării, retragerea tuturor ar
mamentelor atomice de pe te
ritoriul altor state, lichidarea ba
zelor militare de pe teritorii stră
ine și retragerea trupelor în limi
tele granițelor naționale. Este 
foarte greu de conciliat prezența 
armelor nucleare pe teritoriul al
tor țări cu scopurile tratatului de 
neproliferare.

N. Ecobescu a subliniat că 
propunerea României privind in
terzicerea amenințării cu folosi
rea armelor nucleare și a utiliză
rii acestora împotriva statelor ne
nucleare semnatare ale tratatului, 
ar avea asupra tratatului un efect 
întăritor, conferindu-i de la în
ceput trăinicie și stabilitate.

Vorbitorul a prezentat nume
roase exemple din care rezultă 
decalajul care separă din punct 
de vedere economic țările în curs 
de dezvoltare de țările puternic 
industrializate, precum și decala
jul științific și tehnic între aceste 
țări, disproporțiile în consumul 
de energie, în special decalajul 
în domeniul folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice. O pri
mă cerință fundamentală, deter
minată de această stare de lu
cruri — a spus el — este aceea 
că tratatul de nediseminare să nu 
zăgăduiască accesul țărilor nenu
cleare la folosirea pașnică a e- 
nergiei nucleare. Orice îngrădi
re a posibilităților de utilizare 
în scopuri pașnice a energiei nu
cleare ar condamna aceste țări 
la o gravă rămînere în urmă din 
punct de vedere industrial și ști
ințific, ar știrbi dreptul inaliena
bil al fiecărui popor de a bene
ficia din plin de marile cuceriri 
ale civilizației modeme. Dimpo
trivă, prin prevederile sale, tra
tatul de neproliferare trebuie să 
asigure drepturi și posibilități ne
limitate, pentru toate țările, pe 
bază de egalitate și fără nici o 
discriminare, de a face cercetări 
în acest domeniu, de a folosi rea
lizările științei și tehnologiei nu
cleare în scopul dezvoltării lor 
pașnice. Ambasadorul român a 
declarat că propunerea țării 
noastre în acest domeniu dă ex
presie principiului egalității în 
drepturi a tuturor statelor, a că
rui respectare scrupuloasă se 
impune ca o condiție fundamen
tală în ansamblul relațiilor inter
naționale.

Rațiuni similare — a declarat 
vorbitorul — motivează și noul 
paragraf pe care îl propunem să 
fie inclus în preambulul tratatului. 
Esența acestuia constă în afirma
rea clară — fără echivoc — 
a dreptului deplin al tu
turor statelor, atît cele pose
soare, cît și cele neposesoare de 
arme nucleare, de a efectua cer
cetări asupra aplicațiilor pașnice 
ale energiei nucleare și de a uti
liza energia nucleară în scopuri 
pașnice, atît în prezent, cît ,și în 
viitor, pe bază de egalitate și fă
ră nici o discriminare.

Joi după-amiază s-a închis 
„Expoziția României" din 
Tokio, organizată de Camera 
de Comerț a Republicii So
cialiste România în colaborare 
cu Organizația japoneză pen
tru promovarea comerțului 
exterior (Jetro) în clădirea a- 
cestei organizații. In perioada 
24 octombrie-2 noiembrie, cît 
expoziția a fost deschisă pen
tru public, numeroși vizita
tori, printre care un număr 
însemnat de oameni de afa
ceri, s-au interesat și au a- 
preciat produsele românești.

Drumul
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in Belgrad.
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Toamnă cracoviană
Foto: VASILE RANGA

Procesul lui Debray
Procesul intentat tînărului publicist francez Regis Debray, acu

zat de a fi participat la lupta de partizani din bolivia, a ajuns în 
faza finală. Miercuri, ziariștii prezenți la Camiri au avut posi
bilitatea să asculte banda de magnetofon pe care a fost imprimată 
depoziția făcută de Debray la încheierea dezbaterilor. Declarația 
sa fusese făcută cu 24 de ore mai înainte, după ce publicul aflat 
în sala de ședințe a fost evacuat.

Debray a declarat că își asu
mă întreaga coresponsabilitate 
morală și politică cu lupta parti
zanilor din Bolivia dar nu a co
mis nici una din crimele de 
drept comun de care este învi
nuit. El a adăugat că acest lu
cru reiese și din dovezile aflate 
la dispoziția tribunalului. „Dar, 
a adăugat el. unii militari tre
buie la rîndul lor să-și asume 
responsabilitatea pentru masa
crele comise în rîndurile mine
rilor din Catavi și Siglo Veinte 
la 24 iunie". Publicistul francez 
a arătat că a doua zi după ares
tarea sa a fost interogat de agen
ți ai C.I.A. (serviciul de spionaj 
nord-american) veniți direct de 
la Washington care i-au dat de 
înțeles că va fi eliberat dacă va 
accepta să colaboreze cu ei.

În următoarele zile, tribunalul 
militar din Camiri se va întruni 
din nou pentru a stabili ziua cînd 
va pronunța verdictul.

Pe de altă parte, Ralph Schoen
man, secretar particular al lor
dului Bertrand Russel, care a

Privindu-i pe concurenții 
la întrecerea pentru titlul 
de cel mai bun strungar 
din Belgrad, deslușeam 
parcă în înfățișarea lor, 
dacă nu ceva din duritatea 
metalului, cel puțin din lu
ciul lui atunci cînd iese 
din strung. Era totuși unul 
care făcea excepție: Lazar 
Vukmirița, un tînăr înalt, 
cu înfățișare de adolescent 
și cu gesturi care dezvălu
iau timiditate. Părea mai 
degrabă un spectator, venit 
să-și încurajeze prietenul 
aflat în concurs, și nici de- 
cum un strurjgar experi
mentat. Văzîndu-1, însă, 
cum lucrează, urmărindu-i 
mișcările precise și privirea 
scrutătoare, ințelegeai că 
te afli în fața unui om care 
stăpînește meseria.

De la oțel, Lazar Vukmi
rița a împrumutat totuși 
ceva : tăria de caracter, te
nacitatea de a învăța me
reu. Și-a făcut ucenicia în 
urmă cu 15 ani, la între
prinderea „Ivo Lola Ribar", 
unde lucrează și în prezent. 
De atunci a căutat conti
nuu să-și ridice calificarea. 
Timp de doi ani a urmat 
cursurile școlii tehnice se
rale, obținînd rezultate ex
celente. La concurs s-a cla
sat pe locul întîi, fiind pro
clamat „cel mai bun strun
gar din Belgrad, pe anul 
1967“. Mă așteptam să-i ci

fost expulzat de autoritățile bo- 
liviene, a sosit la Lima în drum 
spre New York. Schoenman in
tervenise în urmă cu cîteva zile, 
în plină ședință a procesului de 
la Camiri, pentru a citi o decla
rație în favoarea lui Regis Debray 
dar a fost expulzat din sală, ares
tat, și condus în capitala țării, 
La Paz.

Incidente în Aden
Pe străzile Adenului au avut loc miercuri noi incidente între 

patrioții arabi și trupele britanice, anunță agenția U.P.I. Schimbu
rile de focuri s-au înregistrat, îndeosebi, pe străzile din cartierul 
Tawahi, din apropierea portului. Nu se precizează numărul victi
melor. Luptele de miercuri din Aden între forțele patriotice arabe 
și trupe britanice — remarcă agenția citată — au izbucnit tocmai 
în momentul cînd la Londra era anunțată o importantă declarație 
referitoare la Federația Arabici de sud pe care ministrul de ex
terne al Marii Britanii, George Brown, trebuia s-o rostească în 
parlament. Surse diplomatice informate din Londra, scrie U.P.L, 
consideră că guvernul englez se gindește cu seriozitate în momen
tul de față la posibilitatea retragerii trupelor britanice din Aden 
luna viitoare, în loc de ianuarie, cum fusese hotărît inițial.

tesc pe față ceva din orgo
liul învingătorului; dar chi
pul său nu exprima decit 
modestie. întrebat ce do
rește să facă în anfii ur
mători, a răspuns: „Vreau 
să urmez cursurile Facul
tății tehnice, să-mi ridic 
mai departe calificarea". In 
cuvintele sale își găsea e- 
cou acea dorință de perfec
ționare continuă, caracte
ristică multor tineri din Iu
goslavia de azi.

In diferite împrejurări 
am cunoscut mulți oameni, 
la fel de pricepuți ca și 
strungarul Lazar Vukmiri
ța, și la fel de modești. In 
bazinul minier Bor, cel mai 
mare producător de aramă 
din Iugoslavia, s-a desfășu
rat întrecerea devenită tra
dițională, pentru desemna
rea „celui mai bun tînăr 
muncitor". Regulamentul 
concursului este sever : cel 
care aspiră la asemenea ti
tlu trebuie ca zi de zi, timp 
de un an, să-și dovedească 
concret cunoștințele, apti
tudinile și hărnicia. Primul 
loc a fost ciștigat de Veli- 
bor Peșici, laborant la uzi
na de echipament și piese 
de schimb ; locurile urmă
toare au fost obținute de 
Vitomir Stamenkovici, re
parator de mașini la ex
ploatarea de zi, și Dușan 
Loncear, electrician.

Avîntul în muncă carac
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După cum informează a- 
genția Reuter, primul minis
tru al Turciei, Suleyman De- 
mirel, a declarat că guvernul 
său a făcut un demers pe 
lingă guvernul cipriot cerîn- 
du-i să dispună eliberarea lui 
Rauf Denktash, președintele 
Camerei comunității turce 
din Cipru, care a fost ares
tat marți în insulă. Denktash, 
exilat în Turcia în 1964, s-a 
reîntors clandestin la 21 oc
tombrie în Cipru. Pe de altă 
parte, ciprioții turci au adre
sat guvernului din Nicosia o 
notă cerînd eliberarea imedia
tă a liderului lor. Din surse 
demne de încredere, scrie 
France Presse, la Ankara s-a 
aflat că președintele Makarios 
a făcut cunoscut premierului 
turc că viața lui Denktash nu 
se află în pericol. Cu toate 
acestea situația în Cipru a 
înregistrat o anumită încorda
re în ultimele zile. Cele două 
comunități au trecut Ia con
solidarea fortificațiilor lor în 
apropierea „liniei verzi", care 
separă cele două sectoare din 
Nicosia.
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ÎNTRE 23 octombrie șl 2 
noiembrie, la invitația lui 
Jean Chamant, ministrul 
francez al transporturilor, 
Florian Dănăiache, ministrul 
căilor ferate din România, 
împreună cu un grup de 
specialiști, a făcut o vizită 
în Franța.

În cursul vizitei, au avut 
loc întrevederi cu ministrul 
transporturilor, cu membri 
ai conducerii Societății na
ționale a căilor ferate din 
Franța (S.N.C.F.), cu condu
cători ai Uniunii internațio
nale a Căilor Ferate, cu re
prezentanți ai Federației in
dustriilor feroviare din 
Franța și ai Societății So- 
frerail (Societate mixtă de 
studii și proiectări ferovia
re). Specialiștii din România 
s-au interesat de organi
zarea căilor ferate franceze, 
de tehnica folosită în trans
porturile feroviare.

terizează mii de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din 
zeci și sute de întreprinderi 
și de pe șantierele din în
treaga țară. Nu de mult au 
început lucrările de con
strucții pe șantierul hidro
centralei „Orlova", prevă
zută să furnizeze anual un 
miliard KW/ore energie e- 
lectrică, pentru alimentarea 
noilor unități ale fabricii 
de aluminiu din Dalmația. 
Constructorii s-au angajat 
să termine acest important 
obiectiv în cinci ani. La 
șantierul naval „3 Mai" din 
Rieka, specialiștii sînt pre
ocupați de reducerea ter
menului de construcție a 
navelor. In ultimii 6 ani, 
pe acest șantier s-au con
struit peste 50 de nave, din 
care 14 au fost gata în mai 
puțin de un an. Potrivit 
proiectelor în curs de ela
borare, se tinde ca în 1970 
durata de construcție a u- 
nei nave să fie redusă pînă 
la 7 luni. Grija pentru o 
productivitate mai înaltă și 
pentru produse de calitate 
superioară îmbracă cele 
mai diferite aspecte.

A lucra mai bine, a în
văța mai mult și a aplica 
cele mai. noi cuceriri ale 
științei și tehnicii — sint 
preocupări actuale ale tine
rilor muncitori din Iugo
slavia prietenă.

La Mesita (statul New Me
xico), pe teritoriul unei rezer
vații indiene, societatea „Bur
nell Incorporated", controla
tă de marele monopol minier 
„Anaconda Minning Cooper 
Company1* a început constru
irea unei uzine de materiale 
de construcții. întreprinderea 
va costa 3 450 000 dolari dar 
societatea „Bumell" n-a a- 
vansat nici un ban. Indienii 
din tribul Laguna au plătit 
totul, acordindu-i, de fapt, 
lui Bumell un credit pe ter
men foarte lung.
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Forțele armate și poliția 
ecuadoriană controlează, în- 
cepînd de miercuri după 
amiază, orașul Guayaquil 
unde se înregistrează o stare 
crescîndă de încordare după 
ce, pentru a treia zi consecu
tiv. miercuri au avut Ioc in
cidente violente între studenți 
și poliție, soldate cu un 
mare număr de răniți. Stu
denții protestează împotriva 
autorizației date poliției de 
primarul orașului de a pătrun
de în clădirea universității 
pentru a aresta mai mulți co
legi acuzați de a fi participat 
la demonstrații antiguverna
mentale.

Miercuri, sute de studenți 
au atacat clădirea. primăriei 
și sediul central al poliției, 
aruneînd cu pietre și bombe 
incendiare de fabricație ru
dimentară. La fața locului au 
fost aduse unități de poliție 
chemate de urgență, care au 
împrăștiat pe manifestanți, fo
losind grenade cu gaze lacri
mogene și trăgînd focuri de 
armă în aer. în cursul celor 
trei zile de tulburări, un nu
măr de 10 studenți și mai 
mulți polițiști au fost răniți.

Studenții din numeroase 
centre universitare ecuado- 
riene au hotărît să desfășoa
re o campanie de solidaritate 
cu lupta studenților din Gua
yaquil.

E vorba de o generozitate 
subită ? Bineînțeles, nu este 
în nici un caz vorba de efectul 
vreunui exces de bogăție la 
tribul indian. Ca și celelalte 
triburi indiene cantonate în 
rezervații Laguna trăiește în
tr-o mizerie neagră. Reporte
rii lui NEW YORK TIMES 
care au vizitat nu demult re
zervația respectivă notau că 
din zece familii, nouă locuiesc 
în colibe sau barăci și că mor
talitatea infantilă este de 40 
de ori mai ridicată decît pro
centul mediu din S.U.A.

In urmă cu trei ani, în 
toamna Iui 1964, norocul pă
rea să surîdă indienilor La
guna. Pe teritoriul rezervației 
lor au fost descoperite zăcă
minte de uraniu. Normal, 
proprietarii terenurilor urani- 
fere ar fi trebuit să se bucu
re de mari avantaje materiale.
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U.R.S.S. în sala de lectură a Bibliotecii de stat „V. I. Lenin" 
din Moscova.

Sesiunea 0. N. U.
în Comitetul nr. 4 (pentru 

teritoriile sub tutelă și neau
tonome) al Adunării Generale 
se examinează punctul intitu
lat „problema teritoriilor ad
ministrate de Portugalia1*.

Luînd cuvîntul pe marginea 
acestui punct, reprezentantul 
român, ambasadorul Cornel 
Burtică,, a arătat că în abor
darea problemei discutate de
legația română pornește de la 
principiul dreptului popoare
lor de a-și lua soarta în pro
priile mîini. de a scutura ju
gul colonial și a-și afirma in 
deplină libertate, ființa na
țională.

Pentru a-și ascunde politica 
sa colonială, Portugalia falsi
fică o noțiune pe care istoria 
a elucidat-o . de mult timp : 
națiunea a spus delegatul ță
rii noastre.

în zilele noastre, a arătat el 
în continuare, națiunea se a- 
firmă ca o forță motrice de 
seamă a dezvoltării social-is- 
torice, ea este chemată să joa
ce încă mult timp un rol im
portant în progresul societă
ții omenești.

Una din cele mai importan
te premize ale mersului îna
inte al societății o reprezintă 
afirmarea liberă și indepen
dentă a națiunilor, respectarea 
aspirațiilor lor legitime spre 
progres și bunăstare, a drep
tului de a hotărî singure asu

Puternica „Anaconda Com
pany" care a efectuat pros
pectările și a început lucră
rile de extracție și-a adjude
cat de facto dreptul de ex
ploatare nesocotind drepturi
le indienilor. Suma globală 
oferită de marele monopol 
minier era derizorie : 300 000 
dolari. După doi ani de acțiu
ni în justiție, fără nici o spe-

Colonie 
ia 

domiciliu
ranță în a-și impune drepturi
le, indienii Laguna au fost 
nevoiți să cedeze presiunilor 
și «a accepte formula „pro
pusă" de Anaconda.

„Anaconda" s-a obligat să 
acorde 3 450 000 de dolari. 
Banii nu au fost dați indieni
lor ci lui „Burnell Incorpora
ted" (adică unei firme-satelit). 
Contractul între „Burnell" și 
indienii Laguna este, fără în
doială, un monument al ge

pra propriilor lor destine.
România, promovînd cu 

consecvență politica sa de 
sprijinire a dreptului inaliena
bil și imprescriptibil al po
poarelor de a-și hotărî sin
gure soarta, se solidarizează 
în întregime cu lupta popoa
relor din teritoriile de sub 
administrație portugheză pen
tru înlăturarea dominației 
străine, pentru închegarea lor 

ca națiuni de sine stătătoare, 
care să poată păși pe calea 
dezvoltării libere de orice a- 
mestec din afară, a subliniat 
vorbitorul.

★
Președintele sesiunii Adu

nării Generale a O.N.U., Cor
nelia Mănescu, s-a întîlnitjoi 
cu V. V. Kuznețov, prim loc
țiitor al ministrului afacerilor 
externe, șeful delegației so
vietice, și cu Mahmoud Mas- 
tiri, reprezentantul perma
nent al Tunisiei, cu care a 
discutat probleme privind 
desfășurarea lucrărilor actua
lei sesiuni.

In aceeași zi el a primit vi
zita unei delegații parlamen
tare britanice, condusă de 
A. H. Albu, deputat din par
tea Partidului laburist. Cu a- 
cest prilej au fost trecute în 
revistă probleme ale sesiunii 
O.N.U. și alte probleme in
ternaționale.

nului în materie de exploa
tare. Uzina „Mesita", constru
ită cu banii cuveniți pentru 
drepturile indienilor este con
siderată ca „proprietatea indi
enilor Laguna închiriată lui 
Bumell Incorporated" ; con
tractul c semnat pe o peri
oadă de 50 de ani și „Bumell" 
o poate prelungi, la opțiune, 
pe o perioadă de încă 25 de 
ani.

Practic, Burnell se obligă 
doar să ofere tribului o „co
tă" de 60 000 dolari anual (ve
niturile antecalculate anuale 
ar urma să se ridice la mini
mum 1 000 000 dolari) și să 
angajeze cu prioritate în 
uzină muncitori din rîndul in
dienilor Laguna. Această din 
urmă stipulație este, de alt
fel, tot atît de „generoasă" 
ca și prima. Presa americană 
semnalează că de cîțiva ani, 
societăți industriale și-au in
stalat întreprinderi pe terito
riul rezervațiilor indiene. Ele 
sînt atrase de condițiile ex
trem de avantajoase de achi
ziționare a terenurilor și de 
mîna de lucru foarte ieftină 
pe care o găsesc „la fața lo
cului".

Este, aici, în fond, un stil 
clasic în care distingem trăsă
turile unei triste epoci. între
prinzător, Burnell și confra
ții lui își creează un gen de 
colonii la domiciliu.
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