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CUM IȘI SEMNALEAZĂ PREZENTA
Inițiativă, aici, unde vasele 

de oțel ascund ochiului a- 
proape întreaga metamorfo
ză, dezvăluind doar în final 
alumina ?

— Mai mult ca în alte 
părți, puterea de discernă
mânt, de orientare, capacita
tea de a acționa imediat este 
condiția esențială pentru asi
gurarea parametrilor optimi 
de lucru — ne spune Aron 
Aldea, inginer la Uzina de a- 
lumină Oradea.

De aceea, ne-am și oprit 
în alegerea noastră, la o a- 
semenea unitate industrială. 
Reacțiile chimice — leit motiv 
al activității colectivului în 
întregul său — sînt, milime
tric, — Ia discreția reacțiilor 
operatorului uman. Se mani
festă, deci; inițiativa tinerîfoF 
ca permanență în valorifica
rea modernității utilajelor ?

— Da! 
unison de 
noștri. Și exemplele vin unul 
după altul în sprijinul afirma
ției făcute. Spiritul de iniția
tivă al tinerilor capătă contur 
ca o hartă pe care petele albe 
se acoperă prin înscrierea ul
timelor explorări.

La secția I măcinare s-a 
rupt o placă de la spirala de 
clasor. înfundîndu-se, utilajul 
trebuia oprit. Mihai Nemeti, 
din proprie inițiativă s-a ofe
rit să execute legarea plăcii 
în interior, evitînd stagnarea 
procesului de producție. La 
secția I leșiere, din cauza tre
pidațiilor, un motor de 230 
kW risca să se ardă. Spiritul 
de observație al unui tînăr 
care se afla în apropiere a 
preîntîmpinat posibila daună, 
în cazul neplăcut al unei ava
rii, s-a luat hotărîrea colecti-

ni se răspunde la 
către interlocutorii

vă ca schimbul în care aceas
ta s-a produs să rămînă în 
continuare alături de schim
bul următor pentru a partici
pa la lichidarea ei.

— Inițiativa tinerilor cu 
care lucrăm — adaugă ing. 
Ion Dobre, de la secția II 
evaporare, o avem mereu sub 
ochi. Cînd intervine o defec
țiune este remediată operativ. 
Avem tineri care îndeplinesc 
munca de ajutori sau șefi de 
echipă, cunosc în afară de 
meseria de operatori și altele 
înrudite (lăcătuș, electrician) 
ceea ce le mărește posibilita
tea de acțiune. în plus, nu Ie 
lipsește curajul de a inter
veni — lucru foarte impor
tant. Cîteva exemple: Ion 
Nistor, Vasile Brîndaș, Au
gustin Jugreștean.

Cînd își semnalează prezen
ța spiritul de inițiativă ?

— Niciodată nu trebuie să 
ne lipsească — spune convin
gător tînărul Teodor Fitărău, 
hidrometalurgist. Se ivesc 
momemte cînd instalația te 
pune în încurcătură, se în
fundă vreun traseu. Ca pro
ducția să nu sufere, trebuie 
să iei măsuri pe loc. Lipsa 
de preocupare Ia unul poate 
avea consecințe pentru cei 
care lucrează în urma Iui.

EXISTĂ PRIN URMARE, 
O CONȘTIINȚĂ A INIȚIA
TIVEI ȘI NECESITĂȚII EL

— Este generală ?
— La unii da, la unii mai 

puțin. în general tinerii își 
fac datoria, manifestă interes 
pentru muncă — spunea mais
trul Avram Deac de la sec
ția I măcinare.

Răspunsurile primite au 
fost unanime în a împărți ti
nerii : cu și fără. Chiar dacă

procentul înclină net pentru 
prima categorie. Expresivă, 
radiografia inventivității pe 
anul în curs. Din 78 de pro
puneri de inovații înregistrate 
la cabinetul tehnic 18 aparțin 
tinerilor. Nu vi se pare prea 
puțin pentru o uzină 
al cărui colectiv este 
tînăr ? Apoi, a arăta 
pentru muncă este tot 
a avea inițiativă în muncă ? 
Noțiunile oricum nu se con
fundă, acestea din urmă în- 
cepînd din locul unde se ter
mină terenul în care te achiți 
de obligații.

Poate lipsi inițiativa ? Inu
tilă demonstrația. Ca să sa
vurezi însă fructele inițiativei, 
procesul pregătitor e dublu.

tînără, 
foarte 

interes 
una cu

N. UDROIU
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DE INIȚIATIVĂ?
Producem Hanul

tablă cutată Baba Novac'4

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,

secretar general al C.C. al P.C.R
Stimați tovarăși,

Exprimînd satisfacția dele
gației de partid și guverna
mentale române de a parti
cipa la ședința solemnă co- 

. mună a Comitetului Central al 
' Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. șl a Sovietului Su- 

) prem al Republicii Socialiste 
Sovietice Federative Ruse, am 
deosebita plăcere de a adresa 
— cu prilejul celei de-a 50-a 

I aniversări a Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie — 
membrilor Comitetului Central 
al Partidului și ai guvernului 
sovietic, deputaților, tuturor 
comuniștilor, întregului popor 
sovietic, cele mai calde felici
tări și un salut frățesc de so
lidaritate internaționalistă din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri, a întregului 
popor român) (Aplauze pre
lungite).
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Revoluția din Octombrie — 
strălucită încununare a luptei 
revoluționare pline de abnega
ție a proletariatului, a mase
lor muncitoare din Rusia, sub 
conducerea încercată a Parti
dului Comunist făurit de Le
nin — a inaugurat o eră nouă 
în istoria universală, era ridi
cării unor uriașe forțe revolu
ționare de pe toate continen
tele la lupta pentru lichidarea 
exploatării omului de către 
om, pentru adinei prefaceri 
înnoitoare în organizarea so
cietății, pentru afirmarea so
cialismului pe scară mondială, 
(Aplauze).

Ca rezultat al Revoluției din 
Octombrie, a fost făurit primul 
stat al muncitorilor și țărani
lor, s-a construit noua orîn- 
duire socială pe a șasea parte 
a globului pămîntesc.

Sînt cunoscute eforturile 
eroice și sacrificiile făcute de 
popoarele Uniunii Sovietice 
pentru a birui dificultățile ge
nerate de nivelul economic 
scăzut moștenit de la Rusia 
țaristă, de anii îndelungați de 
război împotriva intervenției 
imperialiste și a agresiunii hi- 
tleriste. Este meritul istoric al 
popoarelor Uniunii Sovietice, 
al partidului lor comunist, că, 
în împrejurări atît de grele, 
au apărat și consolidat cuce
ririle revoluției, au construit 
societatea socialistă, găsind so
luții problemelor complexe 
ridicate de înfăptuirea unei 
opere de o asemenea amploa
re, și îmbogățind cu multiple 
și valoroase învățăminte teza
urul teoriei și practicii revolu
ționare (Aplauze).

Punînd în centrul politicii 
sale economice industrializarea 
socialistă, Uniunea Sovietică

Uzinele „Laminorul de tablă" 
din Galați au început să produ
că, pentru prima dată în țară, 
tablă cutată. Produsul e folosit 
de regulă la închiderea laterală 
a halelor 
dus triale, 
zistent, 
pectuos.

Instalația de laminare a tablei 
are o capacitate de 9 000 tone 
pe an și este complet automati
zată. în prezent se urmărește a- 
daptarea mașinii la table cu gro
simi cît mai variate.

și altor construcții in- 
formînd un înveliș re- 
ușor, economic și as-

N O I
D E

(Agerpres)

în pitoreasca localitate Novaci 
situată la „intrarea" în Mun
ții Paring, a fost dat sîmbătă 
în folosință hanul haiducesc 
„Baba Novac". Înainte de a 
porni spre lacul glaciar Gîlces- 
cu, sau spre vîrful Mîndra, spre 
Obîrșia Lotrului sau Sugagul 
Sibiului, turistul poate face aici 
un scurt popas. Vatra, lavițele, 
covoarele, chilimurile, șterga
rele și perdelele din interiorul 
camerelor, lucrate la Tismana, 
dau o deosebită ambianță ha
nului. Lor li se adaugă un mo
bilier original, între care mese 
și scaune în formă de butoi, bu
toiașe în loc de pahare și căni. 
Hanul dispune de 38 de camere 
mobilate în stil oltenesc.

(Agerpres)

ANSAMBLURI
L O C U I N Ț E

La Rădăuți a început construc
ția unui nou ansamblu de locu
ințe. Amplasat în partea de sud 
a orașului, el va avea 300 apar
tamente grupate în șapte blocuri 
cu patru etaje, precum și o cen
trală termică.

Un alt ansamblu de locuințe 
se construiește și la Botoșani, în 
vecinătatea parcului Mihai Emi-

nescu. în prima etapă, el va cu
prinde 16 blocuri cu 420 aparta
mente și centrală termică. Aces
ta va fi cel mai mare ansamblu 
de locuințe din Botoșani, dispu
nând în final de 1400 apartamen
te, școală, creșă-grădiniță, com
plex comercial și altele.

, (Agerpres)

• Ieri, în Sala Congreselor de la Kremlin

prim-secretar al 
din Turkmenia, 

al

(Continuare în pag. a Ill-a) "

O imagine familiară în Uzina „Tractorul din Brașov. Un lot de tractoare „Universal 651 
se expediază către unitățile agricole

in construcfie la Focșani

O FABRICĂ DE PLĂCI
FIBROLEMNOASE

coresponden-GALAȚI (de la 
tul nostru).

La Focșani a .
strucția unei fabrici de plăci 
fibrolemnoase. Pe o suprafață de 
aproximativ 160 000 mp vor fi 
amplasate hala centrală de pro
ducție, platforma betonată pen
tru depozitarea materiei prime, 
căi ferate, linii de garare și alte 
spații aferente.

Fabrica de la Focșani, care va 
produce anual 114 000 tone PFL, 
va fi înzestrată cu utilaje de înal

început con-

tă tehnicitate, ce vor permite în
tr-o mare măsură automatizarea 
procesului de transformare a buș
tenilor și a deșeurilor din fag în 
plăci fibro-lemnoase.

Din proiect se mai remarcă 
faptul că față de alte întreprin
deri din țară cu profil asemănă
tor, la Focșani plăcile fibro-lem
noase vor fi fabricate după un 
nou procedeu, denumit semius- 
cat. Avantajele constau în asigu
rarea unui consum redus de ma
terie auxiliară cu caracteristici 
fizico-mecanice superioare.

“ MOSCOVA 4. — Corespon
denții noștri Ia Moscova, S. 

A Podină și N. Cristoloveanu, 
transmit: în sala Congreselor 
de la Kremlin a continuat la 

© 4 noiembrie ședința solemnă 
comună a C.C. al P.C.U.S., a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

O și a Sovietului Suprem al 
consacrată celei 

aniversări a Marii 
Socialiste din Oc-

• Și a
R.S.F.S.R., 
de-a 50-a

© Revoluții 
tombrie.

în cadrul ședinței solemne, 
în dimineața zilei de sîmbătă, 
a luat cuvîntul tovarășul 

© Nicolae Ceaușescu, secretar 
w general al C.C. al Partidului 

Comunist Român.
© Au mai rostit cuvîntări de 

salut Antonin Novotny, con
ducătorul delegației de partid 

© și de stat a R. S. Cehoslovace, 
Janos Kadar, conducătorul de- 
legației de partid și guverna- 

© mentale a R. P. Ungare, To
dor Jivkov, conducătorul dele- 

© gației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria, 
Luigi Longo, secretar general 
al P. C. Italian, Iosip Broz 
Tito, conducătorul delegației 
de partid și de stat a R.S.F. 
Iugoslavia, Dang Cian Thi, 
membru al Prezidiului C.C. al 
F.N.E. din Vietnamul de sud, 
Dolores Ibarruri, președinte 
al Partidului Comunist din 
Spania, J. Țedenbal, conducă
torul delegației de partid și

guvernamentale a Republicii 
Populare Mongole, Țoi En 
Ghen, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale 
a R.P.D. Coreene, Viile Pessi, 
secretar general al P.C. din 
Finlanda,. Gus Hali, secretar 
general al P.C. din S.U.A., 
Aii Sabri, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.A.U., John Gollan, secretar 
general al P.C. din Marea 
Britanie, Max Reimann, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Germania, R. Arismendi, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Uruguay, S. A. Dange, 
președintele Consiliului Na
țional al P.C. din India, Luis 
Corvalan, secretar general al 
C.C. al P.C. din Chile și alții.

Au luat, de asemenea, cu
vîntul Haraf Rașidov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Uz
bekistan, Dinmuhamed Ku
naev, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Kazahstan, Vasili 
Mjavanadze, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Gruzia, Veli 
Ahundov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Azerbaidjan, Anta- 
nas Snecikus, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Lituania, 
Ivan Bodiul, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Moldo
venească, Avgust Voss, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Letonia, Turdakun Usubaliev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.

din Kirghizia, Djabar Rasu
lov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Tadjikistan, Anton 
Kocinian, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Armenia, Ba
lis Ovezov, 
C.C. al P.C.
Ivan Kebin, prim-secretar 
C.C. al P.C. din Estonia.

în încheierea ședinței so
lemne a luat cuvîntul Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. După ce a 
subliniat caracterul istoric al 
acestei ședințe solemne, Leo
nid Brejnev a mulțumit con
ducătorilor delegațiilor parti
delor comuniste și muncito
rești, tuturor oaspeților străini 
pentru cuvintele calde de sa
lut și urările adresate comu
niștilor, întregului popor so
vietic.

Ședința solemnă a luat sfîr- 
șit prin intonarea Internațio
nalei.

MOSCOVA 4. — Corespon
dentul Agerpres. IV. Cristolovea- 
nu, transmite: In cadrul emisiu
nilor consacrate semicentenaru
lui Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, postul de radio din 
Leningrad a transmis sîmbătă 
după-amiază un mesaj de salut 
adresat locuitorilor orașului Le
ningrad de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
GJC. tl P.C.R.

s,ua“’“51 AUTO C U N O AȘ T E R E Astudenția
— Pentru unii tineri, 

noțiunea „afirmare" se 
reduce la înălțarea, cu 
orice preț, deasupra ce
lorlalți sau Ia dorința de 
a fi admirați sub chipul 
fals al unor pasiuni mai 
puternice și mai nobile. 
Dv. vă referiți la...

— ...Afirmarea 
tații. Adică la o conturare 
ceva mai precisă — în aceas
tă etapă care este studenția 
— a acelor trăsături ce ca
racterizează o persoană și o 
deosebesc de oricare alta. 
Prima treaptă a unei atari 
afirmări este autocunoaște- 
rea — și aceasta trebuie să 
fie opera universității, care 
să completeze Ia un alt ni
vel, academic, am spune, 
eforturile școlii generale, ale 
liceului, ale familiei.

— Surprindem adesea,

personali-

îndeosebi la studenții din 
primii ani, o aplecare 
„narcisiacă" spre desco
perirea propriei lor ima
gini oglindită în atitudi
nea cu care îi înconjoară 
profesorii, colegii.

— Un sprijin, da, acordat 
procesului educativ din uni-, 
versitate, dar și un util ex
ercițiu pentru studenti. Ei 
învață astfel să se cunoască. 
Studentul trebuie să învețe 
să se cunoască și să învețe 
să știe ce vrea. Pentru că va 
avea de înfruntat destule 
dificultăți. El nu va aștepta 
să i se spună să învețe, nici 
să 1 se dea bibliografie com
pletă, nu va aștepta să pri
mească pasiv de la profesor 
un număr de cunoștințe, 
chiar dacă acestea 1 s-ar pă
rea suficiente pentru însu
șirea profesiunii. Accentul

Convorbire cu acad, luliu Nițulescu
va cădea acum pe munca in
dependentă — altfel tînărul 
nostru riscă să iasă din uni
versitate ca o personalitate 
tot așa de debilă, de 
roasă ca în primele 
mîni de studenție, 
este ca orice școală 
oară să pregătească 
deplin înarmați șl i 
să desfășoare muncă perso
nală, de fapt una personală 
sîrguincioasă, perseverentă 
este singurul preț al afirmă
rii. Cea mai eficientă cale 
de afirmare a studentului 
este participarea activă la 
procesul de învățămînt.

— Aveți în vedere și 
participarea studentului 
la cursuri ?

— Invățămîntui modern

! copilă- 
săptă- 

Idealul 
superi- 

tineri 
capabili

tinde să reducă importanța 
cursului (adică a prelegerii 
de la catedră) și să-l înlocu
iască cu dezbateri în care 
participarea studentului să 
fie activă, nu pasivă. Acum, 
cind profesorul e obligat să 
reproducă manualul, are u- 
neori surpriza să audă la 
examene, cînd adresează cîtc 
o întrebare de sinteză : „Nu 
ne-ați spus la curs". Sînt 
student! care scot manualul 
meu pe bancă și mă urmă
resc în timp ce îmi expun 
prelegerea. Este vina mea că 
am scris un manual ? Sau de 
vină e faptul că sînt obligat 
să repet la curs ce am scris 
în manual ?

Alta este însă situația se
minarului. Acesta este, pe

de o parte, o cale eficientă 
de manifestare a afirmării 
studentului. Seminarul este 
un „măsurător" al gradului 
de personalitate. Pe de altă 
parte, el influențează direct
— atunci cînd este condus 
într-o manieră universitară
— dezvoltarea personalității. 
La fel stau lucrurile cu 
cercurile științifice, dar nu
mai în cazul cînd sînt bine 
îndrumate. într-un aseme
nea cerc, cine e excepțional 
va izbuti să realizeze lucrări 
originale. Ceilalți studenți, 
pe care inteligența străluci
tă nu-i servește, se vor de
prinde să gîndească original. 
Dar nu lucrînd programatic
— cîte două ore pe zi, într-o 
singură zi pe săptămînă. 
Munca științifică cere dărui
re, cere timp consumat lin
gă profesor. Munca științifi-

că cere exemplul profesoru
lui, cere încurajarea lui, 
cere depistarea talentelor, 
cere sprijinul real și inteli
gent pe care profesorul să-1 
acorde studentului în vede
rea îmbogățirii orizontului 
cultural al acestuia. Dacă 
profesorul va fi numai „gu
vernantă" — studentul va 
reuși greu să se afirme. 
Există personalități puterni
ce — care se afirmă oricum. 
Există, personalități informe 
— care nu se pot dezvolta. 
Există însă personalități me
diocre — pe care școala su
perioară poate să le stimu
leze să se dezvolte, sau să 
le piardă.

ADRIAN VASILESCU

■



Zi de toamnă însorită pe aleea Carpați din Tg. Mureș

ZECE ANI DE LA MOARTEA LUI GRIGORE PREOTEASA ț

Depuneri de coroane •

O zi din viața lui

Cu prilejul împlinirii unui de
ceniu de la încetarea din viață 
a lui Grigore Preoteasa, sîmbătă 
dimineața, la mormîntul său de 
la Monumentul Eroilor Luptei 
pentru Libertatea Poporului și 
a Patriei, pentru Socialism, a a- 
vut loc solemnitatea depunerii 
de coroane de flori din partea 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Comitetu
lui orășenesc București al P.C.R. 
și Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil,

Manea Mănescu, Dumitru Popa, £ 
Virgil Trofin, membri ai C.C. 
al P.C.R., șefi de secție la C.C.
al P.C.R., cadre de conducere din 9 

Afacerilor Externe,
P.C.R., foști deținuți —

Ministerul 
activiști ai 
antifasciști, membri ai familiei 9 
lui Grigore Preoteasa, oameni ai 
muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.

După depunerea coroanelor, 
participanții la solemnitate au 
păstrat un moment de reculegere 
în memoria lui Grigore Preotea
sa.

întreprinderi și insti-

(Agerpres)

TELEGRAMA DE PROTEST A C. C. 
AL U.T.C. ÎMPOTRIVA REPRESIUNILOR 
ANTIDEMOCRATICE DIN INDONEZIA

• Ieri, la Istanbul, selec
ționata masculină de volei 
a României a obținut prima 
victorie In turneul final al 
campionatului european în- 
vingind cu scorul de 3—0 
(15—11, 15—16, 16—14) echi
pa Iugoslaviei. Alte rezul
tate : Ungaria — R. D. Ger
mană 3—2; U.R.S.S. — Italia 
3—0. Astăzi este zi liberă. 
Luni echipa României tntîl- 
nește pe cea a Italiei. în 
turneul feminin de consola
re de la Ankara, echipa 
României a întrecut eu 3—0 
(15—1, 15—1, 15—3) echipa El
veției.
• în cadrul etapei a 11 a 

campionatului categoriei A

la fotbal, stadionul „23 Au
gust" din Capitală va găzdui 
astăzi cel de-al treilea cu
plaj interbucureștean. La ora 
12,45, Dinamo va întilni pe

SPORT
Rapid, iar la ora 14,30 Steaua 
va juca cu Progresul.

în țară se vor desfășura 
următoarele partide : Dina
mo Bacău—Petrolul Ploiești ; 
F. C. Argeș—Universitatea

Cluj ; Jiul Petroșani—Stea
gul roșu Brașov ; U.T. Arad- 
Farul Constanța ; Universi
tatea Craiova—A.S.A. Tg. 
Mureș.
• Campionatul republican 

de rugbi programează astăzi 
dimineață unul din derbiu- 
rile sale. Este vorba de 
partida dintre formațiile 
bucureștene Dinamo și Stea
ua, care se va desfășura pe 
stadionul Republicii cu înce
pere de la ora 11,30, Pe 
stadionul Constructorul din 
Capitală, la ora 9, se va dis
puta meciul Progresul Bucu- 
rești-Rapld București.

(Agerpres)

ACTUALITATEA 
PENTRU TINERETf «

Daci drumurile spre inima 
tînărnlui ar fi marcate pe 
hartă, cu respectarea ri
guroasă a tuturor cotelor și 
cu indicatoare de direcție 
fără greș, nimic nu ar fi mai 
ușor decit să fii aetivist al 
Uniunii Tineretului Comu
nist ; dar astfel de ghidurj 
neexistind — și cum e foar
te puțin probabil că vor fi 
vreodată tipărite — această 
muncă presupune un simț 
acut al vieții Interioare, o 
identificare de si cu si cu 
aspirațiile băieților și fete
lor, o exersare continuă a 
fanteziei, nu ca un scop în 
sine ci ca mijloc de promo
vare a acelor soluții origi
nale și pjine de farmec pe 
plăcui tinerilor.

Cu aceste coordonate de 
ordin general putem începe 
schița unei zile oarecari, să 
zicem vineri 37 octombrie, 
c’nd Adrian Jiga, activist la 
secția școli a Comitetului 
orășenesc București ai U.T.C. 
și-a privit, dis-de-dlmineațâ, 
agenda de lucru. înainte de 
intrarea în programul pro- 
priu-zis, lectura cltorva ma
teriale din presa centrală și 
— pentru că era vineri — a 
„Contemporanului", pune în 
funcțiune niște rotițe din- 
tr-un angrenaj invizibil, că
ruia nu i s-ar putea găsi nici 
un ait nume deeit aoela, 
perifrastic, de a dori cheltu
irea zilei ce incepe in acord 
cu problematica „la zi" a 
țării întregi. Vin apoi discu
țiile curente ; ele au ca 
obiect feluritele acțiuni, mo
bilizări de forțe, precizări 
de ordin organizatoric etc. 
și se traduc, în mare, prin 
strădania de a nu uita nici 
cel mai mic detaliu, nici un 
„șurub" In pornirea și bunul 
mers al muncii. Telefoane, 
mesaje, comunicări, verifi- 
cir. pornesc radial din bi
roul activistului către școli 
desemnind niște spițe, fă- 
cînd mai concret vizibile niș
te legături de ordin sufle
tesc, realizate nu într-o 
singură zi, ci în săptămîni și 
luni de dăruire.

La ora 9, ședință de con
stituire a consiliului artistic 
la Teatrul „Ion Creangă". 
Recent ales în acest orga
nism, Adrian Jiga face ab
stracție de neajunsul adău
girii Încă unei ședințe pe 
lună, și reflectează numai ia 
posibilitatea ce ii este ofe
rită de a facilita legătura 
teatrului cu masele dc elevi, 
parte însemnată a publicului 
acestuia. Cînd va fi cazul 
(ceea ce nu înseamnă o aș
teptare pasivă) Jiga își va 
spune părerile cu privire la 
alcătuirea repertoriului, în 
care vede o pirghie puter
nică pentru formarea unei 
c’ilturi bogate ; dramaturgia 
clas'că universală ar trebui 
să găsească larg deschise 
porțile teatrului „Ion Crean
gă", pe de o parte, iar pe 
de altă parte spectatorii tre
buie ajutați mai repede și 
mai stăruitor, să ajungă, cu 
dorințele și gusturile respec
tive, la masa de studiu a 
secretariatului literar Sigur, 

V_____ ____

de Ștefan Iureș

toate acestea sînt semi-anti- 
cipații, deocamdată nu a 
avut loc decit o ședință de 
constituire, dar chiar și *- 
colo, chiar de la început a 
rămas limpede că nu va fi 
vorba de o prezentă ono
rifică.

La grupul școlar al Minis
terului Industriei Ușoare, 
respectiv la școala tehnică a 
acestui grup, Adrian Jiga s-a 
interesat in aceeași dimi
neață de pregătire* conferin
ței de alegeri U.T.C. pe 
școală. A reușit să obțină 
clarificări in ce privește di
ferențierea dintre planurile 
de muncă așa cum se făceau 
pînă acum — și programul 
de activități. dens de ac
țiuni concrete, epurat de 
frazeologie, ancorat în preo
cupările și cerințele tinerilor 
din școala respectivă — așa 
cum urmează să fie conceput 
de aici înainte. Pe Urmă, cu 
o voioșie și o tragere de ini
mă mărturisind că cci șase 
— opt ani ce-i despart de 
elevii școlii nu i-au alterat 
cu nimic exuberanța inte
rioară, Adrian Jiga a dat o 
mină de ajutor la pregătirea 
reuniunii de a doua zi. (Aici 
trebuie să deschidem o pa
ranteză pentru că reuniunea 
nu a avut loc în vinerea de 
care ne .ocupăm. Ea a în
ceput cu <1 intimpinare festi
vă, a bobocilor ; a continuat 
cu sărbătorirea unei fete 
din anul II care și-a văzut 
consemnată Împlinirea a 16 
ani printr-o... diplomă „me
dievală", bine patinată de 
vreme, zdrențuită și afumată 
artistic, parafată cu un sigi
liu impresionant... ; această 
reuniune memorabilă a ur
mat cu alegere», prin ovații, 
a lui „Miss Boboc", una din 
cele mai drăguțe fete ale 
anului I. Nu a lipsit nici 
„concursul de mincăcicși", 
amuzantă întreeere-ștafetă 
la care nu se știe ce-i sti
mula mai mult pe mincăi — 
dulciurile sau ilaritatea ge
nerală ? și nu a lipsit nici 
concursul de catrene pe rime 
date ; a spune că nu a lipsit 
dansul este un simplu loc 
comun...). Am spus că acti
vistul a dat o mină de aju
tor. Ar trebui adăugat ; sub
stanțială. Dar el o rezumă la 
modul general — „cîtcva su
gestii"...

In aceeași zi pe agenda de 
lucru a lui Adrian Jiga : 
adunare generală U.T.C. pe 
școală la Liceul industrial de 
comunicații. Cunoștea bine 
referatul ca unul ce nu fusese 
străin de definitivarea lui. 
Acum îl interesau îndeosebi 
părerile elevilor. Au fost dez
bateri fructuoase, aprinse 
uneori. Și-a notat : de ce s-a 
desființat cercul de matema
tică pe Capitală ? — nedume
rirea incluzind critica unui 
elev, fost membru al cercu
lui. Are dreptate. Ar trebui 
să se înființeze cercuri de 
foto, de inițiere muzicală, ar 
trebui să organizăm mai mul
te competiții sportive ; cînd 
se va hotărî C.N.C.F.S.-ul

să permită elevilor liceului 
industrial de comunicații 
accesul pe cutare stadion 
care stă liber, nefolosit atîtea 
ore pe zi, atîtea zile pe 
săptămînă ? Nu numai că e 
just, e și urgent. Un băiat 
dintr-o X-a și-a spus in adu
nare, cu o cuceritoare sin
ceritate^ păsul : în afară de o 
excursie cu părinții la Con
stanța, iată că el a ajuns să 
împlinească 17 ani fără să fi 
văzut nimic din frumusețile 
țării. E posibil ? Străinii ne 
laudă patria și eu să n-o 
cunosc ? O.N.T.-ul trebuie 
neapărat să înmulțească ex
cursiile școlare cu autocarul.

Cu această adunare gene
rală (care în numai o oră 
și jumătate a reușit să albă 
un fond mai bogat de idei 
decit adunările lungi de 6-7 
ceasuri din vremea cînd Jiga 
însuși era elev) programul 
de lucru al activistului s-a 
încheiat. A început ziua de 
muncă a profesorului ; căci 
absolvent din 1363 al Facul
tății de limbă și literatură 
rom&nă, profesor la liceul 
Petru Groza, Jiga nu înțelege 
să-și trădeze dragostea pen
tru catedră. Vineri 87 octom
brie, bogata sa fișă de lector 
la Biblioteca Centrală Uni
versitară l-a avut din nou în 
evidență : a conspectat acolo, 
în cadrul de mult familiar 
al concentrării colective, un 
studiu asupra operei literare 
a lui George Coșbuc. Urma 
să predea a doua zi la clasa 
a Xl-a, ține» ca elevii lui 
să-și apropie poezia coșbu- 
ciană — cu optimismul ei 
funciar, cu aromele ei puter
nice, cu patriotismul ei 
fierbinte — nu ca pe o lecție 
de școală, ci ca pe o lecție 
de trăire în artă. Pentru că 
elevii lui, cărora le-a fost și 
diriginte, cu care a făcut 
lungi și pasionante excursii 
pe munți, cunoseîndu-i în 
decorul cabanei ca o conti
nuare a cunoașterii în de
corul clasei, elevii aceștia 
care răsplătesc dragostea prin 
dragoste și îndrumarea dis
cretă prin dezvoltarea pro
priilor personalități, elevii 
aceștia nu merită să-și în
sușească buehereste o fru
moasă pagină din istoria 
literaturii române.

Acasă, seara, program obiș
nuit, de familie obișnuită. 
„Reflector", emisiune de vi
neri la televiziune, are în 
Jiga un telespectator credin
cios, pentru că e critică, e 
concretă, e un stimul al exi
gentei publice. Fetița — năs
cută acum o lună și ju
mătate — are „pretenții" 
invers-proporționale cu vîr- 
sta •, capul familiei tre
buie să dea asistență... 
tehnică și morală so
ției la imbăierea moșteni
toarei. Cu cfte.va zeci de pa
gini din „Viața lui Cezanne",■ 
veghea zilei încetează, se în
cheie o ai din viața lui Jiga. 
Timp de 16 ore cel puțin — 
dip 24 ea a fost înconjurată, 
încercuită chiar, de tinerețe. 
Așa se face că țesutul oelu- 
lar al unei astfel de zile este 
—în ciuda ședințelor — un 
țesut de o frăgezime remarcabila.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a trimis o 
telegramă generalului Suharto, 
președintele interimar al Repu
blicii Indonezia, în care își ex
primă protestul hotărit față de 
acțiunile represive întreprinse de 
forțele reacțiunii împotriva luptă
torilor progresiști și patrioților 
indonezieni și cere încetarea re

presiunilor și a terorii în Indo
nezia, restabilirea libertăților și 
drepturilor astăzi suprimate, apă
rarea vieții și punerea în liberta
te a patrioților indonezieni. în 
telegramă se arată că tineretul 
din România își exprimă senti
mentele profunde de solidaritate 
și simpatie cu lupta forțelor pro
gresiste din Indonezia.

Tovarășul Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit sîmbătă delegația de acti
viști ai P.C. din Cehoslovacia, 
condusă de ' - ■■■■
supleant al 
hoslavacia, 
al ziarului 
la invitația ........ , . __ _
cut o vizită în țara noastră, tn 
schimb de experiență.

La primire a luat parte Sion 
Bujor, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent Cestmir Cisar, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București, •

întrevederea 
într-o atmosferă 
șească.

Jan Fojtik, membru 
C.C. al P.C. din Ce- 
redactor șef adjunct 
„Rude Pravo", care, 
C.C. al P.C.R., a fă

s-a desfășurat 
caldă, tovără-

*
în aceeași zi, 

activiști ai P.C. 
cia a plecat spre patrie.

La aeroportul Băneasa, dele
gația a fost condusă de Sion 
Bujor, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor, Vale- 
riu Pop, redactor șef adjy.net al 
ziarului „Scinteia", de ectiviști 
ai C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Cestmir Ci
sar, ambasadorul R.S. Cehoslo
vace la București, și membri ai 
ambasadei.

delegația de 
din Cehoslova-
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Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala, ministrul economiei și 
comerțului exterior al R.A.U., 
Hassan Abbas Zaki, care a par
ticipat la lucrările celei de-a 
III-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale.

O descoperire științifică sovietică plină de promisiuni

„Efectul Askarian*1

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Gheor- 
ghe Cioară, ministrul comerțu
lui exterior, și funcționari su
periori din acest minister.

Au fost de față Mohamed 
Fahmy Hamad, ambasadorul 
R.A.U. la București, și membri 
ai ambasadei.

Sîmbătă a părăsit Capitala de- 
legația Camerei de Comerț din 
Karaei (Pakistan), eare a făcut gfe 
o vizită în țara noastră.

Prima Consfătuire națională O 
de fizică și tehnica plasmei 
încheiat lucrările sîmbătă 
amiază.

Consfătuirea s-a bucurat 
un mare interes din partea . 
ticipanților. Aproape 60 de refe- A 
rate de sinteză și comunicări o- ™ 
rlginale au înfățișat cele mai npi 
cuceriri ale specialiștilor români g» 
și străini în studierea, construe- W 
ția și aplicațiile plasmotroanelor 
și a laserelor, in utilizarea plas
mei ea mijloc de iradiații, în 
procesele chimice, conversia di
rectă a energiei termice în ener
gie electrică etc. Consfătuirea a 
prilejuit, totodată, trasarea unui 
program de dezvoltare a cerce
tărilor în domeniul fizicii și teh
nicii plasmei.

După încheierea dezbaterilor, 
participanții au vizitat expoziția 
organizată la întreprinderea de 
montaj București, unde au asis
tat. la demonstrații practice cu 
diferite instalații de tăiere, me
talizare și sudură, 
plasmă folosite pe 
tiere ale țării.

și-a 
la
de 

par-

pe bază de 
marile șan-

Spiritul 
dc 

inițiativa
(Urmare din pag. I)

Creșterea nu este posibilă 
fără germinare. Se cere deci 
plantarea în conștiință — ex
cludem cazurile nativ predis
puse la aceasta — a necesită
ții inițiativei si cultivarea ei, 
ridicind ștacheta exigenței la 
cota corespunzătoare locului 
ocupat în procesul de produc
ție. Nivelarea — înțeleasă 
chiar drept avans pentru o a- 
numită categorie — trebuie 
evitată, ca un final nedorit.

Ce elemente guvernează 
dezvoltarea la tineri a spiritu
lui întreprinzător ?

— încrederea că pot exe
cuta singuri ceea ce se cere 
mă obligă să gindesc tot tim
pul la ce trebuie să mai fae 
ca sehimbul nostru să iasă 
fruntaș, ne răspunde Ioan 
Nistor, de la secția II evapo
rare.

Și din prezentarea pe care 
o face evoluției sale profesio
nale, mai reținem cîteva ele
mente ce ni se par semnifica
tive :

— Stimularea de către cei 
din jur a dorinței către per
fecționare a fost și rămîne 
hotărîtoare. Lucra inițial ca 
pompagiu, unde nu era atîta 
răspundere. Faptul că opțiu
nea pentru liceul seral a fost 
primită cu înțelegere a acțio
nat tonic (șeful de echipă s-a

TEATRE

Sala Palatului : CONCERT DE 
ESTRADA AL UNEI FORMAȚII 
DIN ESTONIA - ora 20. Opera 
Română : COSI FAM TUTTE — 
ora II ; SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — ora 19,30 • Teatrul de 
Stat de Operetă : VĂDUVA VE
SELA — ora 10.30 ; SÎNGE 
VIENEZ — ora 19.30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — ora 10 ; JNȘIR-TE 
MĂRGĂRITE — ora 15 ; OA
MENI SI ȘOARECI — ora 19.30, 
(sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU 
ÎNGERUL — ora 10 ; DOMNII 
GLEMBAY — ora 15 ; SERIN

GA — ora 19,30. Teatrul de Co
medie : OPINIA PUBLICA — 
ora 10,30 ; RINOCERII — ora 
20. Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ : SPECTACOL EVOCÎND 
CHIPUL MARELUI LENIN — 
ora 15,30 ; LOVITURA — ora 
19,30, (sala Studio) : ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — ora 
10,30 ; CÎND LUNA E ALBAS
TRĂ — ora 20 ; Teatrul „I. 
Creangă" : CEI TREI MUȘCHE
TARI — ora 10 ; NAUFRAGIA- 
ȚII — ora 16. Teatrul „Țăndă
rică". DOCTORUL AUMĂDOA- 
RE — ora 11.

ACȚIUNEA CRASSBOW 
rulează la Patria (orele 
11,30 ; 14; 16,30 ; 19 ; 21,30),

oferit să-și întrerupă conce
diul dacă cumva nu are cine 
să conducă echipa în schim
bul cînd Nistor va fi la 
cursuri). Indiscutabil exem
plu] personal este deschizător 
de pîrtie în desfășurarea ini
țiativei. Nu odată după ce alt
cineva a procedat într-un fel, 
facultatea de a imita a intrat 
în funcțiune în defavoarea 
inerției. întrecerea — indivi
dual sau colectiv — dorința 
profilării în cîștigător — iată 
un mare animator care pentru 
tineri reprezintă cadrul în 
care termenul de comparație 
poate fi oricînd mobilul scor
monirilor individuale.

Așadar, existența unui CLI
MAT FAVORABIL INIȚIA
TIVEI devine condiție hotă
rîtoare pentru manifestarea 
ei. Evident că nu poți să spui 
sau să faci ceva din proprie

O descoperire optică pe 
care fizicienii o apreciază ca 
fiind de o importanță deo
sebită, face actualmente o- 
biectul unui viu interes în 
paginile publicațiilor știin
țifice

în unele condițiuni, un pu
ternic fascicol laser, traver- 
sînd un mediu, poate să se 
concentreze în loc să se difu
zeze ; prin interacțiune cu 
mediul respectiv el formea
ză un fascicol îngust, iată 
ideea fizicianului sovietic 
Gourgier Askarian care a 
trezit un larg ecou în lumea 
științifică.

Bineînțeles, mulțl s-au 
grăbit să remarce anticipa
rea fenomenului de către li
teratura științifico-fantast.i- 
că. Presa sovietică a citat, 
astfel romanul lui Alexei 
Tolstoi „Hiperboloidul ingi
nerului Garin“. Se citează, 
de asemenea, nuvela lui H G. 
Wells „Opera cristalului",

După modelul

bucureștean

unde se imaginează un fe
nomen foarte asemănător 
„efectului Askarian".

Sințem, afirmă fizicienii, 
în fața unul fenomen natu
ral absolut general care se 
aplică, in principiu, la toate 
vibrațiile electro-magnetice, 
inclusiv undele radio și ra
zele X. Mai mult decit atit, 
Askarian a demonstrat teo
retic că fenomenul se aplică, 
de asemenea, undelor sonore 
și ultra-sonore în unele me
dii excitate. Pe de altă par
te, „efectul Askarian" a fost 
constatat experimental nu 
numai în solide, lichide și 
corpuri gazoase, ci și în 
plasmă.

Teoretic, este vorba deci 
de o proprietate nouă a ma
teriei eare prezintă un uriaș 
interes.

Pe plan practic se între
văd in primul rind posibili
tățile folosirii memorabilei

descoperiri a științei sovie
tice In domeniul telecomuni
cațiilor. Cu ajutorul unde
lor naturale produse prin 
efectul amintit pot fi făcute 
să „călătorească" fără nici 
un fel de parazlți semnale 
sonore și imagini. Se des- 
ehid, totodată posibilități de 
transmitere a energiei la 
distanțe foarte mari, attt 
prin atmosferă, cit și prin 
apa mării sau ghețurile po
lare ; și aceasta cu un ran
dament de ordinul 100 la

ÎN SFÎRȘIT, SPECIALIȘ
TII SOVIETICI AFIRMĂ 
CA SE POATE REȚINE CA 
FOARTE PROBABILĂ PO
SIBILITATEA REALIZĂRII 
ȘI ÎNTREȚINERII ÎN FO
CARUL MAI MULTOR 
„RAZE ASKARIAN” A U- 
NEI REACȚII TERMO-NU- 
CLEARE.

tere-

GREA CAMITOLOGIE

in apropierea localității el
vețiene Brienz se 
iește un muzeu 
asemănător 
„Muzeu al satului' 
București. Planul noului mu
zeu, menit să constituie o 
atracție pentru turiști, pre
vede expunerea diferitelor 
case țărănești și ateliere ar
tizanale din toate regiunile 
tipice ale Elveției. Se stră
mută și se reconstruiesc în 
acest muzeu 22 de clădiri 
mari de întrebuințare multi
plă, 56 case țărănești mici 
și 123 instalații gospodărești 
șl de artizanat. Poenile na
turale de care dispune 

gfc nul afectat muzeului 
permite sistematizarea 
ponateler prin izolarea 
ele a diferitelor tipuri 
construcții, după zonele 
ee din eare provin.

constru- 
în aer liber 

cunoscutului 
.“ din

O

(Agerpres)

Viitorii medici veterinari in postura de... controlori de calitate. 
Bonitarea de toamnă (selecționarea păsărilor) constituie un examen 

riguros.

inițiativă atîta timp cît nu ai 
un punct de vedere, cita vre
me nu ești personal. Aci de
terminante sînt calitățile in
dividuale ale fiecăruia. în 
plus, ceea ce arătam mai îna
inte, posibilitatea la îndemînă 
— la individ sau colectivita
te — de a antrena spre iniția
tivă pe ceilalți.

Să admitem însă că ești o- 
mul ideal sub acest aspect. 
Din punct de vedere organi
zatoric, spirit deosebit. Mare 
putere de muncă dublată de 
pregătirea profesională co
respunzătoare. Știi totdeauna 
ce este mai important de fă
cut, selectezi esențialul, pro
priile dispoziții și soluții date 
sînt cele optime. Este sufi
cient pentru ca locul tău de 
muncă să beneficieze de pe 
urma acestor calități ? Răs
punsul, firește, un DA ou ma-

juscule. Șj totuși... Acel eeva 
se numește încurajare, absen
ța suspiciunii, contribuția 
personală în extracția indife
renței.

Uzina de alumină din O- 
radea n-a parcurs decît cu 
ceva mai mult de doi ani din 
existența sa. Noutatea, omni
prezentă in întreaga activita
te a întreprinderii se prezin
tă drept cîmp ideal în amor
sarea și dezvoltarea inițiati
vei. Climatul favorabil are ca 
argument însăși tinerețea ce
lor ce conduc producția. At
mosfera de tinerețe, de încre
dere în forțele celor ce su
praveghează realizarea planu
lui își dovedește fără întîr- 
ziere efectul binefăcător. Per
petuarea în timp este posibi
lă. Cu condiția preocupării 
deliberate pentru inocularea 
la tineri a aspirației către ini
țiativă, spre inventivitate.

CINEMA
Festival (orele 8,15 ; 10.45 :
13.15 ; 16 ; 18,45 : 21.15).

SUBTERANUL
rulează Ia 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 ta
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 8 ; 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 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 MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Doina (orele 11,30 :
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

RĂZBUNĂTORUL
rulează la Capitpl (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 10 ; 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 ROMĂNO-BULGARE. ÎN- 
TÎLNIREA.

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

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

•j o c u
li 

care 
Eos, 
Nu-

ORIZONTAL : 
Erou grec, de 
s-a îndrăgostit 
Zeița dimineții ; 
mele său este purtat
de o insulă aflată în 
golful Patras —• Vră
jitoare legendară, ca
re i-a prefăcut în 
porci pe tovarășii 
lui. 2) ...Odisseos, is
tețul rege din Itha
ca — Animale pe ca
re Iason le-a îmblîn- 
zit și a arat cîmpul 
lui Ares. 3) Așa era 
Hermes printre zeii 
Olimpului. 4) în ră
sucit I — Lovit cu 
pumnul (specialita
tea lui Pollux !) — 
Măsoară timpul (pl->. 
3) Erou grec, regele 
myrmidonilor, des
cris în „Metamorfo- 

_ zele" lui Ovjdiu. — 
Gheorghe Rădulescu. 
6) Viclean erou grec, 

A osîndit de Hades la 
o muncă fără sfîrsit. 
— Cataclism din ca- 

• re _ nu s-au salvat 
decît Deucalion și 
Pyrrha. 7) Interjec- 

—- tie. — ...Liviu, istoric 
Scoruri ega- 

regelui 
eroina unei 
de Euripide 
încălzit pe 

în timpul 
Iui prin 

spre gră-

•
 tie. -
latin.
le. 8) Fiica

•
 Aieteș.
tragedii
— L-a 
Hercule

•
 trecerii 
Egipt.

între 
de 

tipi-

Hespendelor
— Literă greceas
că. 9) Sfîrșitul zi
lei de ieri ! — Am- 
barcație în portul To
mis din Constanța.
— Afirmație. 10) Re
prezenta la atenieni 
a doua parte a lu
mii Anthesterion șj 
prima din Elaphebo- 
lion. — Scuz. 11) 
Gimnaziu așezat la 
sud de Atena, care 
servea în sec. V î.e.n. 
ca punct de adunare 
a oștilor. 12) Păstori.

— Un ungur...
13) Exclamație (reg.).
— Servește la înveli- 
toare. — A seca o 
mlaștină.

VERTICAL : 1) Re
numit istoric grec al 
culturii eline (m. 
1940). — Conducătorul 
oștirii grecești în 
războiul troian. 2) 
Greci. — Zeița căs
niciei, soția lui Zeus. 
— Frumoasă fecioa
ră greacă, prefăcută 
de Zeus în junincă.

3) Sculptor celebru 
în antichitate. — So
ția regelui Luykos, 
omorită de Zethos și 
Amfion. 4) Ahile, 
Thezeu, Hector și 
Aiax printre ceilalți 
eroi. — Pronume in
terogativ. — Toiagul 
lui Dyonisos. 5) Insu
lă grecească in M. 
Egee, numită și Miti- 
lene. — Zeițe ale răz
bunării, pe care Fr. 
Engels le consideră 
apărătoare ale ma
triarhatului. 6) Codi
ță. — Inițialele uneia 
dintre autoarele căr
ții „Cum trăiau ve
chii greci". 7) Rîu de 
hotar între Pămînt 
și Infern. — A exista
— Putere Imperia
listă (abr.). 8) Se
ivesc. — Cal... isto
ric. 9) Credință — 
Verbul soldatului de 
la Marathon. 10) Rîu 
ne care era așezată 
Sparta. — Strămoșul 
ionienilor, fiul lui A- 
pollo si al Creuzei.
— Monstru mitologic 
ru o mie de ochi. 11) 
Prefix nentru miros.
— Piatră vulcanică.
— Pămîntiri... insulei 
Santorin. 12) Din Ar- 
gxillda, — Cnlanod. 
13) Muza muzicii. — 
p!l' — ...si țornțtg sa. 
Ing. ARTUR IOAN

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

FANTOMAS CONTRA SCOT- 
LAND-YARD

rulează la Daci» (oreJe 8,15— 
20,45 In continuare) ; Drumul 
Sărij (orele 16 ; 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; 
11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

POVESTEA TARULUI SAL
TAN

rulează la Unirea (orele
15.30 : 18 ; 20.30).

SORA CEA MARE

rulează la Flacăra (orele
15.30 ; 18), ÎN FIECARE ZI 
SĂRBĂTOARE (orele 20,30).

BUNICUL. KYLIJAN ȘI EU
rulează la Vitan (orele 14.30).
DRAGOSTE LA 0 GRADE 
rulează la Vitan (erele 16,30 ;
18.30 ; 20,30), Bucegi (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 tn 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
SĂ

rulează la Moșilor (orele 16 ;

20.30), FRENCH-CANCAN ta
rele 18,15).

UNDE ESTE AL III-LEA 
REGE ?

rulează la Cosmos tarele 
15,30 ; 18 ; 20.30).

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

SURCOUF. TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

rulează la Colentina tarele 16 ;
18.J5 ; 20.30)

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

9,00 — Cum va fi vremea ;
9,02 — Gimnastică de înviorare ;

9,10 — Pentru copii și tinere- 
retul școlar : _ Film serial : 
„Meteor X L-S"; — Înot... toam
na (Transmisiune de la sala 
Floreasca) ; — Poșta copiilor ; 
10,30 — Emisiunea pentru sate ; 
12,15 — Concert simfonic ; 14.30
— Fotbal : Steaua—Progresul 
(Transmisie de la stadionul 23 
August) ; 18.00 — Cîntă orches
tra de muzică populară „Cin- 
drelul" din Sibiu ; 18,30 — Ma
gazin 111; 19,30 — Telejurnalul 
de seară 19,50 — Desene ani
mate ; 20,00 — Filmul artistic 
„Fiți înaripatul" cu Phillip 
Avron ; 21.20 — Melodii...melo
dii, (Soliști români de muzică 
ușoară) ; 21.55 — Dansează Ulie 
Ulla solistă a Teatrului de Ope
ră și Balet din Riga ; 22,16 _ 
Recital Nini Rosse (Italia) ; 22,40
— Telejurnalul de noapte, — 
Teleșport.
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Cuvintarea tovarășului '■
NICOLAE CEAUSESCU, i

secretar general al C.C. al P.C.R. :

ADUNĂRI FESTIVE

(Urmare din pag. J) 

și-a dezvoltat în ritm intens 
forțele de producție, a făurit o 
industrie puternică, a reorga
nizat agricultura și celelalte 
ramuri ale economiei pe baza 
relațiilor de producție socia
liste, creînd condițiile avîntu- 
lui cotinuu al întregii societăți 
sovietice. Astăzi, după 50 de 
ani de la Revoluția Socialistă 
din Octombrie, Uniunea Sovie
tică a devenit un stat înflori
tor, o putere economică, poli
tică și militară de prim rang, 
ale cărei înfăptuiri sînt larg 
recunoscute și apreciate de 
opinia publică mondială. O 
expresie grăitoare în acest sens 
o constituie remarcabilele suc
cese ale Uniunii Sovietice în 
explorarea Cosmosului, în fo
losirea energiei nucleare și în 
alte domenii de importanță 
hotăritoare pentru dezvoltarea 
științei și tehnicii, pentru civi
lizația umană.

Poporul român se bucură 
din adîncul inimii de marile 
înfăptuiri ale oamenilor so
vietici în construirea edificiu
lui comunismului, — care con
stituie un factor de însemnă
tate deosebită al întăririi sis
temului' mondial socialist, al 
luptei pentru cauza nobilă a 
apărării păcii și prieteniei în
tre popoare, al creșterii influ
enței ideilor socialismului în 
lume. (Aplauze prelungite).

Este deosebit de plăcut pen
tru noi să relevăm și cu acest 
prilej sărbătoresc puternicele 
sentimente prietenești de soli
daritate internaționalistă din
tre comuniștii români și so
vietici, dintre cele două țări și 
popoare ale noastre. Aceste 
sentimente și-au găsit o amplă 
manifestare atît în anii Revo
luției, în cadrul unor mari 
acțiuni și bătălii sociale din 
țara noastră, în lupta cu arma 
în mină a unui mare număr 
de muncitori și ostași români 
pentru apărarea tinerei Puteri 
Sovietice împotriva contrare
voluționarilor și a intervenției 
imperialiste, cît și în activita
tea desfășurată în perioada 
dintre cele două războaie mon
diale de comuniști, de masele 
muncitoare și forțele cele mai 
avansate ale poporului român, 
pentru promovarea prieteniei, 
colaborării și alianței cu Uniu
nea Sovietică (Aplauze). Prie
tenia româno-sovietică — ci
mentată prin sîngele văr
sat împreună de ostașii 
români și sovietici în lup
tele pentru eliberarea teri
toriului României de cotropi
torii hitleriști și dincolo de 
hotarele ei, pînă la victoria fi
nală în războiul antifascist — 
s-a ridicat pe o treaptă supe
rioară, avînd drept bază trai
nică idealurile și țelurile co
mune în lupta pentru constru
irea socialismului și a comu
nismului. Avem ferma convin

gere că și în viitor relațiile 
de prietenie și colaborare to
vărășească dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul 
popoarelor noastre, al întăririi 
sistemului mondial socialist, 
în interesul păcii în întreaga 
lume. (Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși,

La semicentenarul Revoluți
ei din Octombrie, socialismul 
constituie o impunătoare reali
tate a lumii contemporane, a 
devenit, ca urmare a victoriei 
revoluțiilor socialiste într-un 
șir de țări din Europa, Asia și 
America Latină, un sistem 
mondial. Succesele obținute 
de țările socialiste în dezvol
tarea producției materiale, în 
înflorirea culturii, în îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, reliefează 
cu putere superioritatea noii 
orînduiri sociale, marile po
sibilități pe care socialismul 
le oferă popoarelor pentru o 
dezvoltare multilaterală și rea
lizarea năzuințelor lor de pro
gres și bunăstare. (Aplauze).

Poporul român, stăpîn de
plin pe destinele sale, își con
sacră energiile creatoare ope
rei de dezvoltare în ritm in
tens a economiei și culturii, 
înfăptuirii sarcinilor stabilite 
de Congresul al iX-lea al 
partidului pentru a asigura 
progresul continuu al țării pe 
calea desăvîrșirii construcției 
socialiste și a-și aduce contri
buția la întărirea forțelor so
cialismului, a forțelor progre
sului și păcii.

O influență tot mai accentu
ată asupra vieții internaționale 
exercită relațiile dintre țările 
socialiste, relații de tip nou, 
care fac posibilă dezvoltarea 
liberă, independentă și suve
rană a fiecărei țări, egalitatea 
deplină în drepturi, colabora
rea reciproc avantajoasă și 
întrajutorarea tovărășească în 
scopul înfloririi fiecărei na
țiuni socialiste și al solidari
tății internaționale a țărilor 
socialiste.

Creșterea forței și prestigiu
lui socialismului pe plan mon
dial, prăbușirea sistemului co
lonial al imperialismului, 
avîntul fără precedent al 
mișcării de eliberare naționa
lă. al luptei statelor care și-au 
cucerit recent independența 
pentru o dezvoltare de sine 
stătătoare, activitatea forțelor 
democratice și progresiste din 
lumea întreagă înrîuresc pu
ternic cursul istoriei. în ace
lași timp, evenimentele inter
naționale — și în primul rînd 
războiul agresiv dus de S.U.A. 
în Vietnam — arată că impe
rialismul, forțele reacționare 
fac totul pentru a împiedica

•
mersul înainte al societății, * 
atentează la cuceririle popoa- • 
relor, recurg la comploturi, • 
lovituri de stat, intervenții a 
armate. Interesele vitale ale # 
păcii reclamă intensificarea 
acțiunilor care să determine • 
încetarea bombardamentelor # 
americane asupra R. D. Viet
nam, curmarea agresiunii • 
S.U.A. în Vietnam și asigura- • 
rea dreptului poporului viet- • 
namez de a hotărî singur soar- a 
ta țării sale. (Aplauze). De ase- # 
menea, este necesară regle
mentarea situației din Orien- • 
tul Apropiat prin retragerea • 
trupelor izraeliene de pe te- • 
ritoriile arabe ocupate, rezol- # 
varea problemei refugiaților 
arabi și a celorlalte probleme • 
litigioase, în conformitate cu • 
interesele asigurării securității e 
statelor din această zonă. O 
deosebită importanță pentru 
normalizarea relațiilor dintre • 
state, pentru apărarea păcii • 
prezintă înfăptuirea securității • 
pe continentul nostru și în e 
lume, eliminarea primejdiei 
războiului termonuclear, solu
ționarea celorlalte probleme • 
ale vieții internaționale. în • 
aceste condiții este necesară • 
mai mult ca oricînd unitatea e 
țărilor socialiste, întărirea 
coeziunii sistemului mondial * 
socialist, solidaritatea interna- • 
ționalistă a clasei muncitoare, • 
a mișcării comuniste și mun- a 
citorești, a tuturor forțelor # 
care luptă împotriva imperia
lismului, pentru pace și pro- • 
greș social. (Aplauze prelun- • 
gite). a

•
Dragi tovarăși, #

Dînd expresie însuflețirii și • 
bucuriei cu care oamenii mun- • 
cil din România socialistă par- • 
ticipă la aniversarea glorioa- a 
sei Revoluții din Octombrie, 
permiteți-mi să vă adresez, din 
toată inima, dumneavoastră, • 
Partidului Comunist al Uniu- • 
nii Sovietice, tuturor oameni- a 
lor sovietici, urarea frățească a 
de a obține noi și strălucite 
succese în opera istorică de 
construire a comunismului, în • 
lupta pentru triumful cauzei • 
socialismului, păcii și priete- e 
niei între popoare. (Aplauze 
prelungite).

Trăiască a 50-a aniversare a * 
Marii Revoluții Socialiste din • 
Octombrie 1 (Aplauze). •

Trăiască gloriosul popor so- • 
vietic I (Aplauze). •

Trăiască Partidul Comunist • 
al Uniunii Sovietice, inspira- a 
torul și organizatorul succe
selor popoarelor sovietice în 
construcția comunismului I • 
(Aplauze). •

Trăiască prietenia frățească • 
dintre poporul român și po- a 
poarele sovietice ! (Aplauze). e 

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste. a partidelor comuniste * 
și muncitorești 1 (Aplauze). •

Stație de metro la Leningrad

SEARĂ
LITERARĂ

VIZITA LA BRAȘOV 
A COSMONAUTULUI 
PAVEL POPOVICILa Casa Scriitorilor „Mihail 

Sadoveanu" a avut loc inaugu
rarea unui nou ciclu literar-ar- 
tistic: Ciclul serilor contempo
rane.

Prima dintre manifestări a 
fost dedicată semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

După cuvintul introductiv ros
tit de acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
actorii Fory Etterle, Septimiu 
Sever și Florian Pitiș au recitat 
versuri ale unor poeți români șt 
sovietici. Seara s-a încheiat 
printr-un program muzical.

no te d e d rum PRIN STEPA UZBECA
După ce ultimele așezări ale 

Tașkentului rămăseseră undeva 
in urmă, am fost anunțați că pes
te puțin timp vom intra în stepă. 
Era vorba de faimoasa „Stepă 
Flămîndă" a cărei fertilizare a 
constituit una din paginile eroi
ce ale epopeei celor 50 de ani 
de putere sovietică. Eram cu 
toții dornici să ajungem mai re
pede, mai ales că pînă atunci nu 
văzusem încă o stepă veritabilă.

In curînd în fața noastră se 
profilează silueta unui pod. îl 
trecem și imediat autobuzul se 
oprește în fața unui numeros 
grup de pionieri și tineri cu bu
chete de flori în mîini. Erau 
primii locuitori ai stepei care ne 
urau bun sosit pe pămîntul lor.

— Podul pe care tocmai l-am 
trecut, ne spune unul din însoți
torii noștri, unește, peste Sirdaria, 
regiunea Tașkent cu regiunea 
Stepei Flămînde. Acum se chea
mă că ne aflăm deja in stepă, 
prin care vom străbate zeci de 
kilometri, pînă la Samarkand.

Pornim. Imediat, atît într-o | 
parte cît și în cealaltă a șoselei I

Cosmonautul sovietic Pavel 
Popovici, care se află de cîteva 
zile în tara noastră, a făcut 
sîmbătă o vizită la Brașov. In 
cursul dimineții, oaspetele a fost 
primit la Sfatul popular al ora
șului de președintele Comitetu
lui Executiv, Nicolae Hru- 
bean. Oaspetele a vizitat apoi 
Școala superioară de ofițeri 
„Leontin Sălăjan", Complexul 
turistic Poiana Brașov, noile 
cartiere ale orașului.

I După-amiază, la Casa ofițeri

apar ramificațiile șanțurilor de 
irigații. Le vom întîlni apoi pre
tutindeni, adevărat sistem circu
lator prin care pulsează neînce
tat „licoarea vieții", cum este 
denumită aici apa. Pe șosea, din 
loc în loc sînt presărate mici așe
zări. Pe ulițe mișună femei în 
șalvari verzi, iar de-a lungul dru
mului uncheși așezați turcește își 
fumează în tihnă pip fie. Destul 
de des șoseaua și calea ferată 
paralelă sînt întretăiate de stîlpi 
electrici. în dreapta, după o în
tinsă livadă de piersici se înalță o 
fabrică de egrenat bumbac. E 
lesne de recunoscut : în jurul ei 
se înalță munți, literalmente 
munți de vată.

Uneori trecem prin preajma 
unor brațe ale canalului. Apa 
gălbuie curge veselă sub biciul 
violent al razelor soarelui. La 
50 de metri distanță nuanța gal
benă se pierde iar apa capătă 
deja culoarea albastru închis. în 
rînd cu stîlpii de telegraf și elec
trici zărești stațiile de pompare 
și distribuție a apei. în preajma 

lor, Pavel Popovici a avut o în- 
tîlnire cu tineri din întreprin
derile si instituțiile brașovene, 
cărora le-a relatat desfășurarea 
unor faze importante ale zboru
lui său în Cosmos și a răspuns 
la întrebări privind succesele 
obținute de cosmonautica so
vietică.

Seara, Consiliul regional 
A.R.L.U.S. și Comitetul regional 
U.T.C. au oferit un dineu în 
cinstea cosmonautului.

(Agerpres)

lor pasc vite și oi de rasă ka
rakul.

Către amiază poposim la sov
hozul Baiaut, care în uzbecă în
seamnă „ierburi bogate".

— De fapt — ne spune direc
torul gospodăriei, K. K. Bașidov, 
— ierburile noastre au devenit 
bogate numai după ce am în
ceput irigațiile. Mai înainte era 
și pe aici, ca pretutindeni în 
stepa noastră, un loc arid, cu o 
vegetație săracă, aproape nepopu
lat. Stepa era intr-adevăr flă
mîndă ; în primul rînd pentru 
că toți cei ce locuiau pe aici 
flămînzeau ; în al doilea rînd 
pentru că era avidă de vlaga și 
viețile oamenilor, pe care le se
cera de timpuriu. Dar, oricît ar 
suna asta o figură de stil, stepa 
era flămîndă din cauza că era 
însetată. Cînd i s-a dat apă, n-a 
mai fost flămîndă.

Aflăm în continuare, unele da
te privind biografia sovhozului. 
înființat în 1930, el dispunea 
la început de 1 200 hectare din 
care 800 au fost cultivate, atunci, 
în anul înființării, cu bumbac.

PITEȘTI. — La Teatrul de 
stat „Al. Davilla" din Pitești a 
avut loc sîmbătă după-amiaza 
o adunare festivă consacrată 
semicentenarului Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, la 
care au luat parte conducători 
ai organelor locale de partid și 
de stat, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă și obștești, oa
meni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile orașului. Au 
participat, de asemenea, mem
brii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, con
dusă de Ivan Grigorovici Ko- 
vali, membru supleant al C.C. 
al P;C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Tadjică.

Despre însemnătatea istorică 
a Revoluției din Octombrie, 
succesele obținute în construc
ția comunismului de către po
porul sovietic și prietenia din
tre popoarele român și sovietic 
a vorbit Petre Duminecă, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Argeș al P.C.R., și Ivan 
Grigorovici Kovali.

Delegația sovietică a oferit 
în dar Comitetului regional 
Argeș al P.C.R. un bust al lui 
V. I. Lenin.

CONSTANTA. — La Teatrul 
de stat din Constanța a avut loc 
sîmbătă după-amiază o adunare 
festivă consacrată semicentena
rului Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Constantin Mîndreanu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.C.R., și 
F. I. Șkudov, consul general al 
Consulatului U.R.S.S. din Con
stanța, au vorbit despre însem
nătatea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, succesele 
obținute de poporul sovietic în 
cinci decenii și prietenia dintre 
popoarele român și sovietic.

SUCEAVA. — în sala „Ciprian 
Porumbescu" din Suceava a a- 
vut loc sîmbătă după-amiază o 
adunare festivă închinată semi
centenarului Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Vasile Potop, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Suceava al 
P.C.R., a vorbit despre în
semnătatea istorică a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie

Treptat au fost „cucerite" noi 
terenuri, astfel că în prezent el 
dispune de 12 000 hectare, deci 
de zece ori mai mult față de cît 
era la început. Anul acesta, din 
întreaga suprafață, 6 000 hectare 
Unt cultivate cu bumbac, 1400 
cu lucerna, 500 cu porumb, iar 
restul cu grîu, secară, legumg și 
altele. Recolta la principala cul
tură, la bumbac, a fost, foarte 
hună, astfel că se speră obține
rea unei recolte de 17 000 tone 
in loc de 15 000 cit fusese plani
ficat

Ni se vorbește despre oame
nii locului, despre viața lor. Pe 
teritoriul sovhozului trăiesc 
13 000 de locuitori. Dintre ei, 
aproape 4 000 sînt de vîrstă șco
lară și învață in cele 7 școli ele
mentare și 4 medii de care dis
pune sovhozul. Există, de ase
menea. 10 grădinițe de copii cu 
680 locuri.

Facem apoi o scurtă promena
dă pe străzile Baiautului. Local- 
lițatea unde se află sediul sov
hozului arată ca un mic orășel. 
Există magazine, cinematograf, 

și realizările obținute de po
porul sovietic în 50 de ani.

BAIA MARE. — O aduHare 
festivă consacrată aniversării 
semicentenarului Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie a 
avut loc sîmbătă după-amiază 
în sala cinematografului ,,Mi- 

■nerul" din Baia Mare. Despre 
a 50-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
a vorbit Iosif Uglar, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Maramureș 
al P.C.R.

DEVA. — La adunarea festi
vă care a avut loc sîmbătă 
după-amiază în sala cinemato
grafului „Arta" din Deva, con
sacrată celei de-a 50-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, au luat 
parte sute de cetățeni, activiști 
de partid și de stat.

Despre semnificația acestei 
sărbători a vorbit Gheorghe Că
lin, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al P.C.R.

TG. MUREȘ. — La adunarea 
festivă care a avut loc, sîmbătă 
după-amiază, în sala mare a 
Palatului culturii din Tg. Mureș 
au luat parte activiști de 
partid și de stat, vechi militanti 
ai mișcării muncitorești, oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești.

Despre însemnătatea Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, a vorbit Nicolae Vereș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
de partid Mureș-Autonomă 
Maghiară.

La adunarea festivă care a 
avut loc sîmbătă după-amiază, 
în sala Casei de cultură din 
orașul GIURGIU, au participat 
numeroși oameni ai muncii din 
oraș, conducători ai organelor 
de partid și de stat din regiu
nea București.

Cu acest prilej. Gheorghe 
Necula, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului regional de partid, a 
vorbit despre importanța isto
rică a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, (Agerpres) 

hotel, stadion, ceainării, cafenea 
și altele. Presa, care se aduce 
zilnic, se difuzează cu rapiditate.

Petrecuți de numeroși local
nici, care ne invită să mai venim 
și. altă dată, o pornim iarăși la 
drum. Trecem prin mijlocul o- 
goarelor și livezilor. Agregate 
mobile de irigații produc bine- 
cuvințata „ploaie artificială". în 
afară de bumbac, întîlnim cul
turi dintre cele mai cunoscute : 
cartofi, lucernă, porumb, viță de 
vie, cireși, pruni, caiși.

Spre scăpătatul soarelui stră
batem și porțiuni de stepă încă 
„necucerită". Constatăm astfel, 
pe viu. cum arătau mai de mult 
ogoarele pe care tocmai le văzu
sem. Dar stîlpii de înaltă tensiu
ne implantați solid pe. acest sol, 
anunță „cuceririle" viitoare și o- 
feră asigurarea că zilele de „foa
me" ale acestor terenuri sînt nu
mărate. Cu această impresie am 
zărit într-un tîrziu în noapte lu
minile Samarkandului.

ION D. GOIA

(Din volumul „Marea Revoluție Socialistă din Octombrie 
și Mișcarea Revoluționară și Democratică din România — 

documente și amintiri", apărut în Editura Politică)

La

Ekaterinoslav

și

Harkov
în anul 1915 am căzut pri- 

zomei și am fost internat în 
lagăr Ia Omsk, lucrînd pe di
verse șantieie pînă cînd a iz
bucnit Revoluția din Octom
brie 1917. Atunci au venit la 
noi cîteva grupuri de revolu
ționari și ne-au spus că acum 
sîntem liberi și putem merge 
unde vrem. Ne-au întrebat 
dacă nu vrem să ne înrolăm 
în gărzile roșii. Am fost 
de acord cu aceste propuneri 
și astfel s-a constituit o uni
tate militară alcătuită din ro
mâni, unguri și austrieci. 
Eram 500 de infanteriști și 
200 de cavaleriști, cu 38 mi
traliere și 4 tunuri. Eram bine 
înarmați.

Din Omsk am plecat spre 
Irkutsk pentru a lua parte le 
luptele împotriva albgardiști- 
lor. Opt zile au ținut luptele 
și pînă la urmă i-am distrus.

în mai 1915 am fost mo
bilizat și trimis cu regimen
tul din care făceam parte pe 
frontul din Galiția, unde am 
participat la luptele de la 
Tarnopol. în cursul acestor 
lupte, în octombrie 1915, am 
căzut prizonier. Apoi am fost 
transportat la Kiev, unde 
am fost internat în lagăr. 
După aproape trei luni de 
stat în lagăr, am foșt re
partizat în orașul Ekaterino- 
slav, la muncă, împreună cu 
alți 600—700 de prizonieri. 
Acolo lucram, în condiții de
osebit de grele, la repararea 
șoselelor din împrejurimile 
orașului. Datorită condițiilor 
grele de lucru, a hranei in
suficiente, m-am îmbolnăvit 
și am fost internat în spital, 
unde am stat trei luni.

După ce m-am vindecat 
am fost dus din nou în la
găr. fiind repartizat din nou 
la muncă, însă de această 
dată la munca cîmpului pe 
o moșie de lîngă Ekaterino- 
slav. Acolo am muncit, îm
preună cu țăranii nevoiași 
ruși, pînă în februarie 1917.

i-am dat afară din oraș și 
am curățat orașul de ei. Asta 
a fost cam prin martie.

Prin luna aprilie 1918, am 
fost atacați de bandele ata- 
manului Semionov, care for
mase în Manciuria o armată 
de circa 26 000 de oameni 
numai ofițeri din fosta arma
tă țaristă. Aveau arme și de 
la japonezi.

Ne-am luptat cu bandele 
lui Semionov pînă în septem
brie, cînd în urma întăririlor 
pe care le-am primit, am 
reușit să le înfrîngem. Pe 
mulți dintre ei i-am luat pri
zonieri, iar cei care au scăpat 
au fugit în Manciuria,

Cînd am terminat cu Se
mionov au venit cehoslovacii 
albi. Erau peste 60 000 de 
oameni în corpul cehoslovac 
Le-am ieșit înainte în gara 
Nijni-Udinsk.

Debarcaseră din vagoane

După izbucnirea Revolu
ției proletare din Octombrie 
1917, am ajutat cu alimente 
trupele roșii, care au venit 
și pe această moșie. De ase
menea, am ajutat populația 
săracă să ocupe moșia, să ia 
produse pentru a-și astîm- 
păra foamea

Peste puțin timp am ple
cat și noi de pe moșie, du- 
cîndu-ne în oraș, la Ekateri- 
noslav, unde am hotărît să 
ne înscriem în gărzile roșii, 
și, în consecință, ne-am pre
zentat la comandament unde 
ni s-a vorbit despre perico
lul care amenință puterea 
sovietică și că este nevoie 
de a lupta cu arma în mină 
contra reacțiunii.

De la comandament am 
fost repartizați la un esca- 
dron de cavalerie. Acolo am 
primit imediat, arme și mu
niții. în acea vreme orașul 
Ekaterinoslav era împărțit 
în două zone : o parte aparți
nea gărzilor roșii (gara, Bre- 
nskii Zavod etc.), iar o par
te era ocupată de albi.

îmi amintesc foarte bine 

și se culcaseră. Nu se gîndeau 
că îi vom ataca. Am început 
să tragem în ei. De spaimă 
au fugit prin pădure. Am tre
cut apoi de Nijni-Udinsk și 
ne-am oprit la o altă gară.

Am lăsat trenul în gară și 
am început să cercetăm tere
nul în dreapta și în stingă li
niei.

Ei își făcuseră tranșee și 
ne așteptau. Noi aveam pa
tru tunuri și cîteva mitraliere 
cu care am deschis focul. 
Două tunuri băteap în gară, 
iar alte două în tranșee. Am 
menținut tirul de dimineață 
de la ora 8 pînă seara la ora 
9, cînd am reușit să-i scoatem 
din tranșee. Insă în altă par
te cehii contrarevoluționari 
au reușit să rupă frontul, ast
fel că am primit ordin să ne 
retragem că ne încercuiesc. 
Asta a fost în anul 1918, că
tre sfîrșitul toamnei. Ne-am 

de luptele deosebit de grele 
purtate împotriva albgardjș- 
tilor pentru apărarea gării. 
Am luptat ore în șir în con
diții foarte grele cu arma
ment și muniții puține. Cu 
tot efortul nostru în cele din 
urmă am fost nevoiți să eva
cuăm gara, datorită superio
rității numerice și arma
mentului mai bun al inami
cului. în aceste împrejurări 
grele am fost obligați să ne 
retragem spre Harkov, de 
unde să întreprindem noi 
acțiuni.

In drum spre Harkov, am 
mai avut cîteva ciocniri cu 
albgardiștli și, în urma unor 
eforturi grele, am reușit să-i 
învingem.

La Harkov, de asemenea, 
au avut loc lupte deosebit 
de grele, care au durat a- 
proape 4 zile. Eu am 
primit misiunea să opresc 
alimentarea cu apă a ora
șului, pentru a lipsi de 
apă partea ocupată de 
albi. în acest scod. îm
preună cu alți tovarăși de 
luptă, am luat cu asalt cas- 

retras în păduri, iar contrare
voluționarii cehi și cazaci au 
trecut înainte. Am stat prin 
păduri, pe lîngă graniță, toa
tă toamna și iama.

La începutul anului 1919 
a înaintat frontul din Rusia 
europeană și contrarevoluțio
narii au început să se retragă 
spre răsărit. Atunci am intrat 
din nou în luptă. Ii hărțuiam 
atacîndu-i cînd aici, cînd 
dincolo de-a lungul graniței 
chineze prin păduri. In tim
pul luptelor ne uneam cu 
grupurile de partizani și ns 
întăream forțele.

In anul 1920, prin ianua- 
rie-februarie, am defilat în 
Irkutskul eliberat și unde am 
rămas pînă în 1921, cînd am 
plecat la Moscova. De acolo 
am venit acasă, în România.

TEODOR MUGUR 

telul de apă care se afla sub 
paza albilor, reușind în cele 
din urmă să-1 ocupăm. Lup
tele au continuat apoi în o- 
raș pînă noaptea tîrziu. 
Muncitorii orașului au pus 
mina pe arme și împreună 
am reușit să punem stăpîni- 
re pe oraș. Au fost luați pri
zonieri pește 300 de albi.

După aceea am mai rămas 
la Harkov aproape trei săp- 
tămîni. pînă în decembrie 
1917. După ce Puterea sovi
etică a fost instaurată în o- 
raș. am plecat din nou la 
Ekaterinoslav. unde am ră
mas mai multe săptămîni. 
Apoi, acceptînd propunerea 
sovietului local de a primi 
pămînt, am plecat în satul 
Kraniski. unde am primit 10 
ha de pămînt. doi boi, un 
plug, o grapă și alte unelte 
agricole.

Am stat doar cîteva luni 
în acel sat, deoarece dorul 
de țară m-a făcut să las to
tul și să plec în patrie.

ATANASIE MUNTEANU

La
Nijni -
Udinsk 

și
Irkutsk

:IN DETAȘAMENTUL 
:L U I KOTOVSKI
• După izbucnirea Marii Re- 
a voluții Socialiste din Octom- 
e brie am trecut în Ucraina,

unde m-am încadrat în de-
• tașamentele roșii comandate
• de Kotovski.
• Acolo au avut loc nume- 
a roase răscoale ale chiaburilor

îndreptate împotriva puterii
• sovietice.
• îmi amintesc că după re- 
a tragerea nemților am pornit

spre gara Jmerinka, care era 
ocupată de trupele lui Pet-

• Iiura. La cîțiva kilometri
• înainte de a intra în gară,
• trenul nostru s-a oprit și am 
a debarcat numai noi și caii.

Atunci Kotovski a ținut cu
• noi un miting, unde a arătat
• că noi trebuie să ocupăm cu
• orice preț această gară, de

oarece ea constituia un im-
• portant nod de cale ferată.
• Apoi ne-am suit pe cai și
• am pornit la atac. Insă, după 
g lupte deosebit de crîncene a

trebuit să ne retragem, de-
• oarece albii aveau poziții
• foarte bune, fiind pregătiți
• din timp, pentru că aflaseră 
a că noi trebuie să trecem pe 
9 acolo pentru a face joncțiu

nea cu alte unități ale Arma-
• tei Roșii. Ne-am îndreptat a-
• poi spre Kiev, însă de această
• dată cu căruțele, deoarece am 
a dat foc la vagoanele trenului,

în care se aflau muniții, pen-
• tru a nu cădea în mîinile al-
• bilor.
• Pe drum spre Kiev am mai
• avut numeroase ciocniri cu
• cazacii albi. Cam la 120 de 
a kilometri de Kiev am dat de 
e trenurile blindate ale lui De

nikin, așa că nici spre Kiev
• nu mai puteam merge. A-
• tunci Kotovski a ținut cu noi 

un nou miting și ne-a a cătat 
că singura noastră scăpare 
este să-i distrugem aici pe 
albgardiști pentru a putea 
scăpa de încercuire și a'face 
legătura cu Armata Roșie,

Am dat lupte serioase în 
oraș și în împrejurimi. Aii că
zut foarte mulți din partea 
noastră, pentru că inamicul, 
după cum am mai arătat, dis
punea de un tren blindat, iar 
noi eram călări. Au căzut 
mulți oameni acolo, însă pînă 
în cele din urmă fim reușit să 
rupem linia dim spatele lui 
Denikin și să facem legătura 
cu unitățile Armatei Roșii. 
Apoi ne-ara îndreptat cu în
tregul detașament spre ora
șul Malin. De acolo am fost 
apoi trimiși pentru refacere, 
cam la 200 de kilometri de 
Moscova, pentru că aveam 
pierderi prea mari în oameni 
și armament. Acolo am făcut 
instrucție și am fost îmbră- 
cați și noi românii în uni
forme de ostași ai Armatei 
Roșii. Pînă atunci eram îra- 
brăcați în haine diferise, care 
cum s-a nimerit : unul cu o 
manta, altul cu un palton, cu 
modele diferite de arme. Apoi 
ni s-a dat și armament nou și 
muniții. Deci, acolo ne-au 
înarmat pe toți la fel.

în timp ce făceam acolo 
instrucție și ne pregăteam să 
plecăm din nou pe front, ani 
auzit că Iudenici a ridicat 
capul și a pornit cu trupele 
sale împotriva puterii sovie
tice. Atunci ne-am îmbarcat 
itnediat pe trenuri și am por
nit împotriva lui. Călătoria 
cu trenul a fost însă foarte 
anevoioasă. Linia era înțesată 
de convoaie, deoarece mergea 

tren după tien, aproape tară 
oprire în gări, iar locomotiva 
o alimentam cu tot ce găseam 
pe drum : traverse, scînuuri, 
lemne de foc etc. După pa
tru zile am reușit totuși si 
ajungem piuă la Țarskoe Selo. 
Acolo, după aproape șase zile 
de lupte deosebit de crîncene, 
am reușit să zdrobim trupele 
lui Iudenici. Resturile arma
tei lui au fugit.

Apoi, după ce am îndepli
nit cu succes această sarcină 
și pericolul a fost înlăturat, 
ne-am îndreptat cu trenurile 
prin Moscova, spre Harkov 
și Poltava, de unde am por
nit din non la luptă împotriva 
armatelor lui Denikin.

După ce am luptat cu suc
ces și împotriva lor ne-ain 
dus pînă la Alexandrovsk, 
unde ne-am oprit pentru cîte
va zile. De acolo am luat-o 
apoi pe partea dreaptă a Ni- 
prului, iar mai apoi am tre
cut Niprul pe niște pontoane. 
Cînd am ajuns dincolo, ne-am 
așezat să ne odihnim. Eu, 
fiind foarte însetat, am trans
pirat, m-am îmbolnăvit foarte 
grav de plămîni. Cînd mi-am 
mai revenit puțin, fiind foarte 
slăbit după pneumonie, m-am 
îmbolnăvit și de tifos exan- 
tematic. Aproape pe moarte, 
am fost internat într-un spi
tal din Tiraspol.

In timp ce mă aflam în 
spital, brigada lui Kotovski a 
fost reorganizată, iar o parte 
din oameni au fost trimiși la 
munca cîmpului, unde m-am 
dus și eu după însănătoșire.

MIHAIL ANTOHIE



întrevederile președintelui

Adunării Generale a O.N.U■

In cursul după-amiezii de vineri, Comeliu Mănescu, președin
tele Adunării Generale a O.N.U. l-a primit în cabinetul său de 
lucru pe lordul Caradon, șeful delegației britanice. Întrevederea 
se încadrează în consultările cu privire la modalitățile unei abor
dări eficiente a problemei Orientului Apropiat și a altor probleme 
aflate pe ordinea de zi a sesiunii.

Imediat după aceea el l-a primit pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Malgașe, Jacques Rabemamanjara, care i-a făcut o 
vizită protocolară.

Seara președintele Adunării Generale a participat la tradițio
nalul bal al presei oferit în cinstea sa și a secretarului general al 
O.N.U. de către Asociația corespondenților străini acreditați pe 
lîngă Națiunile Unite (U.N.C.A.), Au fost de față șefi și membri 
ai delegațiilor la prezenta sesiune, și alte persoane oficiale.

hot
Corespondență
din Hanoi de la FAPTELE fi. CĂPLESCU TRANSMITE DIN NEW YORK

Adrian Ionesou ACUZĂ
Incercînd să inducă în e- 

roare opinia publică mondia
lă, revoltată de noile atro
cități săvîișite de aviația a- 
mericană, prin bombardarea 
orașului Hanoi, reprezentanții 
oficiali ai S.U.A. se strădu
iesc să acrediteze ideia că, 
de fapt, orașul Hanoi nu a 
fost bombardat. „Nu, Hano
iul — orașul propriu-zis — 
nu a fost bombardat", afirmă 
McCloskey, purtătorul de cu
vînt al Casei Albe. „Au fost 
bombardate doar obiective 
militare, în nici un caz popu
lația civilă", a declarat Mc
Closkey unui corespondent al 
agenției A.P., iar acesta s-a 
grăbit să transmită declarația.

Pentru a prezenta opiniei 
publice adevărul despre ur
mările bombardamentelor, 
autoritățile orașului Hanoi au 
invitat pe corespondenții de 
presă acreditați în capitala 
R. D. Vietnam, precum și pe 
alți ziariști străini să viziteze 
spitalele din Hanoi, unde se 
află internate victimele bom
bardamentelor.
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Adunarea

Pe Le Duc Truc, director 
adjunct al Uzinei electrice din 
Vinh Linh, l-am întîlnit cu 
prilejul unei vizite în acel o- 
raș, bombardat zi și noapte 
de americani. Și iată că am 
prilejul să-l revăd, într-o îm
prejurare grea pentru el. A- 
cum este de nerecunoscut în 
bandajele ce îi înfășoară cor
pul. Doar transfuziile îl mai 
țin în viață. Nu recunoaște 
pe nimeni. N-o recunoaște 
nici pe soția sa, pe care pen
tru a o salva a acoperit-o cu 
trupul său. In ziua de 25 oc
tombrie sosise la Hanoi, doar 
pentru o zi, să-și vadă soția. 
Străbătuse în acest scop sute 
de kilometri. în ziua aceea, 
în timp ce se plimba cu so
ția pe malul marelui lac situat 
în inima orașului, o bombă 
lansată de un avion american 
i-a spulberat aceste puține cli
pe de fericire. Fișele medicale 
indică : „grav rănit în urma 
bombardamentelor cu bombe 
cu bile".

„Sînt lipsite de sens acuza
țiile referitoare la atacurile

deliberate ale avioanelor a- 
mericane contra populației 
civile" — declară Departa
mentul de Stat al S.U.A. Rea
litățile zguduitoare la care au 
fost martori oculari numeroși 
străini aflați aici, la Hanoi, 
dezmint declarațiile oficiale 
ale autorităților americane, de
monstrează cinismul acestor 
declarații.

însăși utilizarea bombei cu 
bile acuză. O mică grenadă 
cu pereții extrem de sensibili 
la șocul exploziei răspîndește 
în jur 300 de bile. Raza lor 
de acțiune este foarte întin
să, acționează la cel mult 50 
cm de la suprafața pămîntu- 
lui și pătrunde cu ușurință în 
corpul omenesc. Sînt folosite, 
de asemenea, rachete cu un
da de Șoc echivalentă cu cea 
a unei bombe de 250 kg, 
precum și proiectile reactive 
umplute cu mii de cuburi de 
oțel.
, Aceste arme inumane, des

tinate în mod special 
rii oamenilor care nu

ucide- 
se pot

apăra, au făcut multe, foarte 
multe victime. La spitalul din 
cartierul Hoan Kiem am vă
zut numeroase paturi cu aș
ternutul încă pătat de singe 
omenesc, de sîngele celor ca
re au murit în urma rănilor 
căpătate, deși medicii au fă
cut eforturi disperate pentru 
a-i salva. Unele dintre victi
mele pe lîngă care trecem se 
află încă în comă, zbătîndu- 
se undeva la marginea vieții. 
Cu ochii noștri am văzut peste 
200 de victime ale bombar
damentului american din 25 
octombrie. Și aceasta în- 
tr-un singur spital. Nici o de
clarație a guvernanților ame
ricani nu poate ascunde răfu
iala barbară a aviației ame
ricane cu locuitorii orașului 
Hanoi. Faptele vorbesc grăi
tor. Ele au fost consemnate 
de un mare număr de cores
pondenți de presă și diferiți 
cetățeni străini aflați la Ha
noi, care au văzut victimele 
bombelor americane, au stat 
de vorbă cu cei cu care se 
putea vorbi.
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Generala a O.N.U. a adoptat a reintrat în actua-

0 rezoluție impotriva
regimului de la Salisbury

Adunarea Generală a 
O.N.U. s-a întrunit vineri 
după-amiază , sub preșe
dinția lui Comeliu Mănes
cu, pentru a examina ra
poartele unora din comite
tele principale.

Examinîndu-se raportul Comi
tetului pentru problemele econo
mice și financiare cu privire la 
rolul Națiunilor Unite în pregă
tirea de personal tehnic națio
nal pentru accelerarea industria
lizării țărilor în curs de dezvol
tare, s-a aprobat fără obiecții un 
proiect de rezoluție în acest 
sens. In proiect se cere ca în 
raportul care va fi înaintat vii
toarei sesiuni a Adunării Ge
nerale să se includă și proble
ma scurgerii de cadre tehnice 
spre țările avansate din punct de 
vedere economic.

Trecîndu-se la discutarea ra
portului Comitetului politic cu 
privire la colaborarea internațio
nală pentru folosirea pașnică a 
spațiului cosmic, au fost, de a- 
semenea, aprobate fără obiecții, 
două proiecte de rezoluție: li
nul referitor la măsurile concre-

te pentru intensificarea cooperă
rii spațiale, iar celălalt în legă
tură cu convocarea în august 
1968, la Viena, a unei conferin
țe a Națiunilor Unite pentru 
explorarea și folosirea pașnică a 
Cosmosului.

A mai fost examinat și rapor
tul comitetului pentru teritoriile 
sub tutelă și neautonome cu pri
vire la problema Rhodesiei de 
sud, cuprinzînd un proiect de 
rezoluție care recomandă ca A-

dunarea Generală să afirme că, 
pentru a-și atinge țelul, sancțiu
nile contra regimului de la Sa
lisbury trebuie să fie „atotcu
prinzătoare, obligatorii și spriji
nite pe forță".

Pus la vot, proiectul de rezo
luție a întrunit 92 de voturi pen
tru, două contra, 18 abțineri. A- 
ceastă majoritate covîrșitoare de 
voturi constituie o lovitură grea 
dată adepților colonialismului 
practicilor apartheidului.
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FRANCE PRESSE: Impas
în Consiliul de Securitate

Membrii nepermanenți ai Consiliului de Securitate au ajuns la 
un impas în încercările lor de a găsi o soluție de compromis între 
diversele proiecte prezentate în legătură cu situația din Orientul 
Apropiat — informează agenția France Presse. Președintele în 
funcțiune al Consiliului de Securitate, Mamadou Kante (Mali) a 
cerut în consecință membrilor permanenți ai Consiliului să preia 
eforturile celor zece membri nepermanenți pentru a se ajunge la 
un proiect de rezoluție susceptibil de a fi adoptat în unanimitate. 
Motivînd hotărirea sa, președintele a declarat că în prezent s-a 
atins o nouă etapă, deoarece membrii nepermanenți ai Consiliului 
de Securitate consideră că în consultările lor nu se mai poate 
ajunge la o variantă care să întrunească unanimitatea.

Congo _ 
litate odată cu loviturile de 
tun de la Bukavu. La Kinsha
sa s-a decis extirparea can
grenei. Mercenarii pînă de 
curind aroganți au ceva din 
disperarea animalului prins în 
cursă. Mesajele lor transmise 
în Angola dezvăluie dificul
tatea în care se găsesc. Pozi
țiile lor au fost străpunse și 
unități ale armatei naționale 
congoleze au pătruns în Bu
kavu. Știrile din Kinshasa

• LA SOFIA a fost semnat, 
la 4 noiembrie, protocolul pri
vind schimbul de mărfuri și plă
țile pe anul 1968 între Republica 
Socialistă România, și Republica 
Populară Bulgaria, care prevede 
o creștere față de anul trecut.

Potrivit acestuia, Republica 
Socialistă România va livra Bul
gariei locomotive Diesel electrice 
de 2100 c.p., mașini-unelte și 
mașini agricole, autoturisme de 
teren, rulmenți, utilaj petrolier și 
produse petroliere, produse ale 
industriei chimice, bunuri de 
larg consum și alte mărfuri.

La rîndul ei, Republica Popu
lară Bulgaria va livra țării noas
tre mașini-unelte, electrocare și 
electropalane, acumulatori, rul
menți, tractoare monoax, lami
nate din oțel, produse chimice, 
unele produse agroalimentare, 
bunuri de larg consum și altele.
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SUH

• CONSILIUL municipal al 
orașului New York a aprobat 
cu 26 de voturi pentru și 10 
împotrivă, un proiect de lege 
prin care se instituie controlul 
asupra armelor de foc.

• AGENȚIA France Presse 
relatează că vineri zece mii de 
cetățeni turci au organizat la 
Nicosia un marș de protest îm
potriva arestării lui Rauf Denk- 
tash, președintele Camerei co
munității turce din Cipru. Ma
sați în piața centrală a cartie
rului turc, manifestanții și-au 
terminat marșul în fața Amba
sadei Turciei la Nicosia. Ei pur
tau lozinci prin care cereau eli
berarea lui Rauf Denktash.

• AGENȚIA B.T.A. transmite 
că primul ministru al Noii Zee- 
lande, Keith Holyoake, și vice
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, Lîcezar 
Avramov, au semnat primul a- 
cord comercial între cele două 
țări.

Acordul, pe o perioadă de 
patru ani, conține clauza națiu
nii celei mai favorizate în toate 
domeniile comerțului dintre 
Bulgaria și Noua Zeelandă. In 
condițiile acordului se menține 
regimul preferențial 
către Bulgaria 
C.A.E.R. și de către 
landă membrilor 
wealthului britanic.

• POSTUL de radio Damasc, 
citat de agenția France Presse, 
anunță că sîmbătă, în portul si
rian Latakia, au sosit nave mi
litare sovietice într-o vizită de 
prietenie.

acordat de 
membrilor 
Noua Zee- 

Common-

cel de-alIn localitatea vest-germană Mainz s-a deschis vineri 
Vn-lea Congres internațional al entuziaștilor farfuriilor zbură
toare. Cei aproximativ 400 de delegați veniți din diverse țări 
și-au început lucrările intr-o notă dezamăgitoare : speranța pe 
care o nutreau ca o farfurie zburătoare sosită din spațiul cosmic 
să onoreze congresul lor a fost spulberată. Și nici măcar pămin- 
tenii de vază, ca secretarul general al O.N.U., U Thant, și can
celarul Kiesinger, invitați să la parte la deschiderea congresu
lui, nu și-au făcut apariția.

Sensul unei declarații
o eventuală conferință interna
țională prin intermediul unei 
delegații a Vietnamului de 
nord.

Cît privește referirea lui Gold
berg la posibilitatea dezbaterii 
problemei în Consiliul de Secu
ritate, ea nu a surprins, întru- 
cît se știe că și în trecut ofi
cialitățile americane au preco
nizat un asemenea curs. De 
fapt, această declarație făcută 
membrilor Comisiei senatoriale 
menționate, pare a fi avut ca 
scop tocmai pregătirea opiniei 
publice pentru o nouă inițiati
vă americană în vederea adu
cerii problemei în fața O.N.U. 
Se știe însă că R. D. Viet
nam a declarat în repetate rîn
duri că problema vietnameză 
nu este de resortul Națiunilor U- 
nite și că se va opune oricărei 
încercări de discutare a ei în 
această organizație. In acest 
context, declarațiile lui Gold
berg apar și mai mult drept un 
îndoielnic balon de încercare.

In schimb, mulți comentatori 
consideră ca fiind mai semni
ficativă afirmația lui Goldberg 
că Statele Unite nu vor avea 
de obiectat împotriva partici
pării F.N.E. la o conferință lăr
gită de tipul celeia de la Ge
neva.

Afirmațiile făcute de repre
zentantul permanent al S.U.A. 
la O.N.U., Arthur Goldberg, în 
fața Comisiei senatoriale pen
tru afacerile externe și decla
rațiile purtătorului de cuvînt 
al Departamentului de Stat că 
Statele Unite nu se vor opune 
participării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud la o eventuală dezbatere în 
Consiliul de Securitate a pro
blemei vietnameze și că vor ac
cepta participarea F.N.E. la o 
conferință lărgită de tipul ace
leia de la Geneva, sînt inter
pretate de observatorii de la 
Națiunile Unite ca fiind desti
nate în primul rînd să contra
careze criticile la care este su
pusă in prezent, din diferite 
direcții, politica Administrației 
Johnson. Se remarcă însă și po
sibilitatea ca aceste declarații 
să reflecte totuși și o nuanțare 
a pozițiilor de pînă acum ale 
S.U.A., îndeosebi în ce privește 
participarea Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud la eventuale negocieri.

In trecut, oficialitățile ameri
cane au dat de înțeles că Fron
tul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud își va putea 
prezenta punctele de vedere la
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ținut de autoritățile algeriene. 
Punerea la punct n-a întîrzi- 
at. Fostul premier „se află 
în perfectă stare de sănătate 
și în afară de orice pericol" 
— s-a precizat din surse com
petente în capitala algeriană. 
Gălăgia despre Chombe s-a 
produs, însă, în momentul în 
care două coloane de merce
nari au pătruns in Congo prin 
Kisenge venind din Angola. 
Mercenarii au înaintat în 
Katanga îndreptîndu-se spre
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instrucție la frontiera cu Con
go și a permis mercenarilor 
să se dedea la repetate pro
vocări împotriva statului ve
cin. Faptul că Schramme a- 
flat în dificultate, cu detașa
mentele sale împresurate, a 
cerut ajutor Ia Luanda este 
explicabil. Atacul mercenari
lor urmărește, probabil, să 
îngreuneze sarcina armatei 
congoleze și să permită salva
rea resturilor de „îngrozitori" 
din Bukavu. Nu-i exclus ca

Bukavu, Angola și altele
consemnează avansul congo- 
lez și neputința aventurierilor 
conduși de faimosul Schra
mme de a găsi o ieșire din 
impas. Ucigașii cu simbrie, 
„îngrozitorii" sînt obosiți, 
și-au pierdut lăudata capa
citate de rezistență deși acum 

o 
sau 
lor.

este vorba nu numai de 
simplă bătălie ciștigată 
pierdută, ci de viitorul 
Autoritățile congoleze încearcă 
să procedeze cu energie pen
tru a încheia definitiv acest 
capitol.

împușcăturile de la Bukavu 
au stîmit (coincidență ?) prin 
niște ziare apusene o zarvă cu 
privire la pericolul în care 
s-ar afla Moise Chombe de-

Kolwezi, unul din centrele 
miniere de primă importanță 
ale Congoului. Deci, iarăși 
Katanga, iarăși mercenarii și, 
prin Kolwezi, iarăși celebra 
„Union Miniere" al cărei nu
me chiar dacă nu a fost po
menit, reamintește tuturora 
de sursa sîngeroaselor frămin- 
tări pe care le cunoaște 
go în ultimii ani.

Invazia mercenarilor 
reprezentat o surpriză, 
care urmăresc evenimentele 
din Congo au consemnat în 
repetate rînduri concentrarea 
oamenilor Iui Chombe pe te
ritoriul angolez cu bunăvoin-

a
de

planul să aibă obiective mai 
ample care să vizeze mai 
mult decît despresurarea lui 
Schramme.

Guvernul de la Kinshasa a 
acționat cu promptitudine pe 
două planuri. Concentrind u- 
nități din diferite provincii 
ale țării, încearcă să blocheze 
coloanele de mercenari. Pri
mele ciocniri au avut loc. 
Concomitent, Congo a denun
țat în fața opiniei publice ac
tul săvirșit de mercenari cu 
sprijinul Portugaliei și a cerut 
convocarea Consiliului de 
Securitate. Acest organism al 
O.N.U. va lua în discuție 
plîngerea congoleză în după 
amiaza de luni.

M.RAMURĂ• ••• ••••••••
„Tineretul Americii Latine 

condamnă cu hotărîre agre
siunea americană din Viet
nam și cere retragerea ime
diată a trupelor americane 
din Vietnamul de sud“ — se 
spune intr-o telegramă a- 
dresată președintelui S.U.A., 
Johnson, de participanții la 
Forumul de solidaritate al 
tineretului din America La
tină cu poporul vietnamez, 
reunit la Santiago de Chile. 
Telegrama subliniază că ti
nerii și tinerele din America 
Latină sprijină intrutotul 
lupta eroicului popor viet
namez.

Al 7-lea
diamant
• De la 4 dolari la... 257.000

• Petrus Ramoboa preferă
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Stagiunea politică de toamnă îl găsește pe domnul Wilson 

împovărat de griji. Indiscreția, calculată sau nu, a lordului 
Chalfont a declanșat un scandal agravat de frazelo prea 
puțin diplomatice rostite la un banchet de George Brown. 
Atacurile din coloanele ziarelor și frămîntările care le-au 
acompaniat și-au vădit efectele în momentul întîlnirii cu 
urnele. Colaboratorii premierului Wilson nu și-au făcut iluzii: 
înfrîngerile în alegerile parțiale au devenit o obișnuință pen
tru laburiști. Dar scrutinul de joi a adus statului major 
laburist o dezamăgire de proporții neașteptate. Unii comen
tatori nu s-au ferit să utilizeze cuvintele „dezastru electoral", 
deși, poate, ele conțin o anumită doză de exagerare într-un 
fel firească în condițiile relațiilor încordate dintre laburiști 
și o parte a ziarelor ce văd lumina tiparului pe malurile Ta- 
misei. Oricum, înfrîngerea suferită de laburiști este severă 
și toți cei care o comentează sînt de acord că ea nu poate fi 
pusă doar pe seama a ceea ce in mod curent se numește 
„uzura popularității" în perioada de guvernămint. Se constată 
o deplasare în masa alegătorilor care defavorizează partidul 
domnului Wilson. Mulți dintre cei care de decenii — prin 
convingeri sau prin tradiție — au votat cu laburiștii au făcut 
de astă dată o schimbare radicală în privința opțiunii lor 
electorale. Ilustrativă pentru acest proces este răsturnarea 
produsă în circumscripția Hamilton socotită de laburiști 
drept o poziție sigură (justificat: de 40 de ani în această cir
cumscripție urnele asigură victoria candidatului laburist cu 
o majoritate comodă). Hamiltonul n-a mai ales, insă, un 
laburist. Majoritatea de 16 000 de voturi de la ultimele alegeri 
s-a pulverizat. în circumscripția Gorton a fost nevoie de a 
doua numărătoare a voturilor pentru ca laburiștii să obțină 
577 de voturi care să le permită adjudecarea mandatului. Dar 
același Gorton dăduse laburiștilor la alegerile generale o 
majoritate de peste 8 000 de voturi. Miile de simpatizanți ai 
laburiștilor au preferat fie să se abțină de Ia vot, fie să voteze 
impotriva partidului condus de Harold Wilson. Ziarul 
MORNING STAR releva că „rezultatul alegerilor parțiale 
arată din nou că cu cît guvernul urmează o politică ce în 
esență este conservatoare, cu atît el pierde mai mulți adepți". 
Ideea revine în GUARDIAN care amintește „sentimentul de 
dezamăgire pentru faptul că partidul laburist aplică remedii 
conservatoare și folosește metode conservatoare". Pentru 
TIMES pierderile laburiste reflectă „un puternic curent de 
opoziție".

Necazuri
de toamnă
Liderii laburiști nu-și pot îngădui iluzii. Dacă s-ar des

fășura alegeri generale în acest moment, conservatorii ar 
redobindi puterea. Echipa Wilson a promis însănătoșirea 
economiei engleze și in numele acestui obiectiv a cerut en
glezilor să facă sacrificii. Bilanțul este totuși, palid pe lîngă 
promisiuni. Bilanțul acesta l-au întocmit — la urne — chiar 
alegătorii...

Cu cele 356 mandate de care dispun în Camera Comunelor, 
laburiștii pot să guverneze liniștiți. Aritmetica parlamentară 
ar putea să scutească de necazuri pe premier. Grijile provin, 
însă, din alte surse. Redresarea economică nu se produce pe 
măsura optimismului din declarațiile oficiale. Aderarea la 
Piața Comună se află sub un marc semn de întrebare, pen
tru că chiar dacă Couve de Murville n-a opus la Luxemburg 
un veto categoric el a prezentat în schimb o listă de condiții 
care echivalează cu un refuz de a deschide poarta tratative
lor. Parisul nu pare dispus să accepte în actualele împreju
rări o prezență britanică în Piața Comună. „Indiscrețiile" 
lordului Chalfont produse în camera unui hotel din Lausanne 
au fost apreciate în unele cercuri drept un balon de încercare 
lansat de Londra. Scandalul produs și oferta de demisie 
a lordului n-au înlăturat pe deplin bănuiala că declarațiile 
lui Chalfont au fost făcute cu consimțămintul lui Wilson. 
Londra a adresat, prin canalele diplomatice, asigurări în 
sensul că nu ar intenționa să procedeze la o dramatică re
vizuire a atitudinii ei față de problemele Europei occiden
tale. Asigurările au fost date în special Bonn-ului. Indiferent 
de mobiluri — observa LE MONDE — „cuvintele spuse de 
lordul Chalfont au demonstrat o oarecare nervozitate". Suita 
de dezmințiri din surse oficiale a provocat reacția furioasă 
a unor ziare britanice care au acuzat guvernul „de a ascunde 
adevărul".

Un dineii oferit la hotelul „Savoy" de lordul Thomson, 
magnatul presei britanice, a prilejuit un incident de pe urma 
căruia a rezultat o noua campanie de presă, de astă dată 
împotriva conducătorului Foreign Office-ului. George Brown 
a vorbit despre presa britanică într-un limbaj puțin obișnuit 
la conducătorii diplomației londoneze. Banchetul s-a încheiat 
într-o atmosferă de tensiune și ecourile lui au putut fi regă
site a doua zi în coloanele ziarelor care, în cor, l-au atacat pe 
Brown, cerînd înlăturarea lui. Chiar și ziarul SUN, de ten
dință laburistă, scria despre „tragedia lui George Brown". 
Dacă dăm crezare unor informații publicate de FINANCIAL 
TIMES relațiile dintre Brown și Chalfont ar traversa un 
moment de neîncredere, ministrui suspectîndu-1 pe lord că 
ar promova

Toamna 
nenumărate griji. Sondajele instituțiilor de tip „Galup" pre
zic o înrăutățire a pozițiilor laburiste. Conservatorii au sen
timentul că un vînt prielnic le conduce corabia spre țărmu
rile puterii. Va găsi Wilson, cu recunoscutul său optimism, 
ieșirea din labirintul dificultăților ?

EUGENIU OBREA• • •••••••• • • • • •••••••••••
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ța Lisabonei. Portugalia 
pus Ia dispoziție tabere

o politică proprie.
care a început îi vestește premierului britanic
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O imagine din Cehoslovacia : construcții noi la Ostrava.
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Pe aeroportul inter
național din New York 
a coborît zilele acestea 
dintr-un avion care 
I-a adus din Londra 
un bărbat cu pielea 
măslinie, în vîrstă cam 
de 40 de ani, împreună 
cu soția și fiica lui. 
îmbrăcămintea lui des
tul de modestă, contra
sta în mod izbitor cu 
marele număr de foto
reporteri ce se îmbul
zeau la scara aparatu
lui pentru a le fixa 
chipurile pe pelicula 
fotografică. Cine erau 
personalitățile aștep
tate cu atîta nerăb
dare, a căror fotografie 
a apărut a doua zi în 
numeroase ziare din 
S.U.A. ? Numele lor 
nu spunea aproape ni
mic : Petrus Ramoboa, 
cetățean al recentului

stat independent Leso
tho, soția Iui, Ernesti
ne și fiica lor, Maria.

Ieșirea lor din ano
nimat a început în 
urmă cu citeva luni 
cînd Ernestine Ramo
boa, căutind pietre pre
țioase pe un teren 
muntos, situat la 90 
mile de locuința lor, 
a descoperit un dia
mant uriaș avînd 
601,25 carate. Piatra 
ocupă locul al 7-lea 
pe lista celor mai mari 
diamante din lume, în 
fruntea căreia se află 
diamantul „Cullinam" 
descoperit în 1905 în 
Transvaal (Republica 
Sud-Africană) care are 
3025 carate. în mo
mentul descoperirii, 
familia Ramoboa se 
afla în rîndul nenumă- 
raților căutători de

diamante săraci din 
Lesotho, întreaga lor 
avere fiind evaluată la 
suma de... 4 dolari. 
Imediat după ce s-a 
aflat despre scoaterea 
la lumină a diamantu
lui de 601 carate, gu
vernul statului Leso
tho a numit o comisie, 
alcătuită din trei per
soane, care să apere 
interesele familiei. 
Pînă Ia sfîrșit a fost 
acceptată oferta co- 
mercianților olandezi 
de diamante Eugene 
Serafini și J. W. Ver- 
mey care au oferit 
302 400 dolari, din care 
după ce au plătit ta
xele către guvernul 
statului Lesotho, celor 
trei Ramoboa le-au ră
mas 257 000 dolari. Se 
pare, insă, că intere
sele lor nu au fost

apărate chiar atît de 
bine cum s-ar fi cu
venit. Numai astfel 
poate fi explicat fap
tul că diamantul a 
fost revîndut bijutieru
lui new yorkez, Harry 
Winston, pentru 649 600 
dolari, acesta declarînd 
că prin tăierea lui și 
transformarea sa în 
briliante, valoarea pie
trelor va fi și mai 
mare. Se pare că toc
mai pentru a face să 
se treacă mai ușor cu 
vederea însemnatele 
profituri realizate, 
firma Harry Winston, 
a invitat acum pe Pe
trus, Ernestine și 
Maria Ramoboa să 
facă o vizită la New York.

înaintea sosirii lor 
în metropola ameri
cană, unele ziare de

scandal s-au lansat în 
tot felul de speculații 
și neadevăruri privind 
întrebuințarea dată de 
Petrus Ramoboa bani
lor primiți. Un ziar a 
scris astfel că el și-ar 
fi cumpărat... încă 
două soții precum și o 
uriașă cantitate de îm
brăcăminte. Toate a- 
cesțe zvonuri au fost, 
însă, dezmințite chiar 
de Petrus Ramoboa 
care a declarat Ia so
sire că este monogam 
convins. „Tot ceea ce 
au scris ziarele de 
senzație despre mine 
— a spus el — sînt 
zvonuri nefondate", 
„în schimb — a adău
gat el — am hotărît să 
folosesc banii pentru 
a ajuta țara mea, Leso
tho, să creeze o in
dustrie mică care să

ofere de lucru șomeri- 
lor".~

Diamantul care a 
fost asigurat pentru 
suma de un milion de 
dolari va fi prezentat, 
mai întîi, în cadrul 
unei _ expoziții la 
Washington, după care 
va fi transformat în 
briliante. întrebat de 
ziariști despre părerile 
sale privind orașul 
New York, Petrus 
Ramoboa, care nu a 
părăsit niciodată pînă 
acum regiunea munți
lor Letseng-Laterai 
unde lucrează de ani 
la căutarea de pietre 
prețioase, a răspuns : 
„Este un loc drăguț de 
a fi vizitat dar pre
fer să trăiesc în Lesotho".

I. RETEGAN
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