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OBIECTIVELE
DE INVESTIȚII
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Pentru cauza pe

cit mai repede in 
circuitul economic!

Au mai rămas puține zile pînă la 
sfîrșitul anului, timp pe care șantie
rele de construcții din regiunea Cri
șana îl drămuiesc cu zgîrcenie și îl 
gospodăresc, oră cu oră, pentru a pu
tea consolida rezultatele bune obți
nute în îndeplinirea planului de in
vestiții. Din 19 obiective nominali
zate în planul de stat pe 1967, un 
număr de 17 vor fi puse în funcțiune 
pînă la sfîrșitul anului, unele fiind 
intrate chiar mai devreme. Este 
vorba despre noi secții de producție 
la fabricile „Crișul", „1 Mai" și 
„Arta", de cel de-al treilea grup de 
50 MgW la CET, de cea de a treia 
linie de producție a complexului 
porcin de la Palota și de o serie de 
alte obiective realizate în diverse în
treprinderi din regiune, așa cum sînt 
„Avîntul", I.R.I.C.-Oradea sau fa
brica de textile „Crișana". S-a cîști- 
gat un important avans și la lucră
rile de extindere a uzinei de alumină 
din Oradea. Deși etapa a doua de 
dezvoltare are ca termen de dare în 
exploatare sfîrșitul semestrului I 
1968, o mare parte din obiective au 
și fost puse în funcțiune.

In același timp, sînt necesare efor
turi sporite pentru a se recupera — 
unde este cazul — cît mai mult din 
rhmînerile în urmă și a încheia pre
gătirea frontului de lucru pentru 
1968. Dacă la obiectivele unde se va 
lucra, în continuare, în anul viitor, 
se pune problema accelerării ritmu
lui de execuție încă din primele zile 
ale lunii ianuarie, la cele care data 
de 31 decembrie înseamnă „punctul 
terminus", adică momentul punerii 
lor în funcțiune, necesitatea este cla
ră : nimeni și nimic nu trebuie să 
pericliteze respectarea acestui ter
men. Orice zi întîrziere înseamnă 
pentru beneficiar un minus de pro
ducție și pierderi la adresa economiei 
naționale.

Ca urmare, să concentrăm analiza 
•supra cîtorva din obiectivele indus
triale programate să fie puse în 
funcțiune pînă la sfîrșitul acestui an. 
DEPOZITUL DE DIATOMITĂ DE 
LA MINIȘ, raionul Ineu, de exem
plu, este unul din acestea. Este for
mat din două depozite, un uscător 
rotativ și alte cîteva anexe aferente, 
fiind menit să ajute la îmbunătățirea 
calitativă a diatomitei ce se livrează 
către „Izolatorul“-București și I.M.C. 
Bîrcea. El a fost proiectat pentru o 
producție de 20 000 tone anual, inves
tiția a fost evaluată la 5,4 milioane 
lei și prevăzută să intre în exploa
tare la sfîrșitul semestrului I 1965. 
Au trecut de atunci 4 semestre, fără 
a se asigura punerea în funcțiune a 
obiectivului. De unde această tărăgă
nare dăunătoare ?

— Deși construcția era ridicată, 
lucrările au fost sistate în 1966 din 
dispozițiile C.S.P. Motivele nu se cu
nosc. La insistentele Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
regional Crișana, lucrările s-au re
luat, ne preciza Dumitru Sîrbu, șe
ful serviciului finanțare-credit de la 
filiala Sebiș a Băhcii de Investiții. 
Așa s-a ajuns ca unele lucrări să fie 
terminate. Pe parcurs s-au ivit însă 
o serie de greșeli de proiectare și 
beneficiarul (secția regională de in
dustrie locală) a cerut refacerea lor.

— Beneficiarul respectiv. I.R.I.L. 
Ineu. a întreprins ceva ?

— Avînd tot interesul să-1 vadă in
trat în funcțiune cît mai repede, 
I.R.I.L. Ineu a pus Ia dispoziția con
structorului (T.R.C. Crișana) o serie 
de materiale aduse de la Cărei sau 
din alte părți. Unele din aceste ma
teriale însă zac și astăzi aruncate 
prin colțurile halei, așa cum este ca
zul grătarelor de protecție. Neavînd 
posibilități de contractare, s-a inten
ționat ca unele utilaje să se realizeze

cu forțe proprii. De pildă, în dotarea 
depozitului de diatomită intră și un 
uscător rotativ, care s-a contractat 
în 1965 cu uzinele „Progresul“-Brăila. 
El nu a fost executat. După un an 
de bîjbîială, proiectantul (I.P.I.M.C. 
București) și beneficiarul au încer
cat realizarea lui la I.R.I.L. Cărei, 
care s-a angajat să-1 confecționeze 
cu materialul clientului. O dovadă 
în plus a nepăsării secției regionale 
de industrie locală. în toamna lui 
1966 s-a ajuns din nou la „Progre- 
sul“-Brăila, întrucît I.R.I.L. Cărei nu 
a fost capabilă să-1 execute. Uzina 
din Brăila a expediat uscătorul abia 
în octombrie a.c. Culmea este că și 
acum la uscător lipsește o piesă — 
reductorul — pe care trebuie să-1 li
vreze uzina „Neptun" din Cîmpina.

— înseamnă că nimeni nu s-a ocu
pat serios de urmărirea utilajelor 
tehnologice.

Ion PITICU
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a Il-a)

Marți, 12 decembrie a.c., la sediul 
C.C al PC.R a avut loc o ședință 
de lucru cu șefii misiunilor diplo
matice ale țării noastre acreditați 
în străinătate.

La ședință au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer. Paul Niculescu-Mizil și 
Mihai Dalea.

Au participat, de asemenea, lu
crători cu munci de răspundere din 
aparatul C.C. al P.C.R., adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe, di-

cure o promovează
partidul

Cele mai frumoase 
și liniștitoare momen
te le avem cînd ne 
dăm seama că viața 
poate fi obligată să 
asculte de voința o- 
mului, că i se poate 
da un profil și o di
recție care să inclu
dă armonios și opti
mist aspirațiile nobile 
ale societății. Astfel 
de momente confirmă 
valoarea rațiunii, pu
terea hotărîtoare pe 
care o poate avea în 
toate marile acțiuni 
omenești.
într-o epocă pe care 

omenirea o străbate 
chinuită de spectrul 
unui viitor incert, so
licitarea 
cluderea 
cipiu de 
ganizării 
ștești, creează 
misele optime pentru 
realizarea condițiilor

Ion VLASIU

rațiunii, in- 
ei ca prin- 
fond al or- 
vieții ob- 

pre-

proprii unei societăți 
civilizate.

Sub semnul acestei 
solicitări s-au desfă
șurat lucrările Confe
rinței Naționale a 
Partidului Comunist 
Român, lucrări încu
nunate de succes prin 
adoptarea unor ho- 
tărîri menite să îmbu
nătățească substan
țial viața economică 
și socială din țara 
noastră.

Timp de trei zile 
s-au perindat la tri
buna Conferinței, ca 
într-o supremă ăgoră 
a înțelepciunii, ingi
neri, economiști, chi- 
miști, oameni de ști
ință de toate catego-

riile, membri ai Co
mitetului Central sau 
conducători de între
prinderi, enunțînd, 
cu mare onestitate 
și competență, idei 
originale, dezbătînd 
raportul prezentat de 
tovarășul 
Ceaușescu, 
ment de bază al Con
ferinței. Aceste idei, 
ca și hotărîrile adop
tate, sînt cunoscute 
acum de întregul 
nostru popor și, fără 
îndoială, justețea lor 
va fi pe deplin dove
dită prin acțiuni și 
înfăptuiri concrete 
la care vor participa 
cu însuflețire toți 
cetățenii țării, adu- 
cînd prinosul hărni
ciei și al priceperii 
lor. Toți laolaltă sînt

Nicolae 
docu-

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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rectori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a subliniat importanța lu
crărilor Conferinței Naționale a 
partidului, principiile de bază ale 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, s-a ocupat de sarci
nile actuale ale misiunilor diploma
tice române în aplicarea acestei 
politici

• 13 DECEMBRIE 1918- 
IMPRESIONANTA MĂR
TURIE A SPIRITULUI RE
VOLUȚIONAR AL MUNCI
TORIMII ROMÂNE
• PAVAJUL, PARCAJUL 
SI GARAJUL - COPII VI
TREGI AI CIRCULAȚIEI 
RUTIERE ?

Au îndeplinit planul anual
• 30 de întreprinderi 
din regiunea Brașov

• 22 de întreprinderi 
din regiunea Crișana

BRAȘOV (corespondentul „Scînteii"). 
— In ultimele zile, noi întreprinderi din 
regiunea Brașov și-au îndeplinit planul 
de producție pe întregul an. Printre a- 
cestea se numără uzina „Elastic" din Si
biu, uzina textilă „Oltul” din St. Gheor
ghe și fabrica de ciment „Temelia". Pînă 
ieri seară, 30 de întreprinderi, din re
giune au raportat îndeplinirea planului 
anual. Pînă la această dată pe ansam
blul regiunii Brașov s-au dat peste plan 
produse în valoare de 820 milioane lei, 
dintre care mai mult de 600 autocami
oane de 5 și 3 tone, 248 tractoare, circa 
55 000 tone cărbune, aproape 4 000 tone 
îngrășăminte azotoase etc. Aproximativ 
80 la sută din sporul producției înre
gistrate în acest an s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii.

ORADEA (corespondentul „Scînteii"). 
— Pînă în ziua de 9 decembrie au ra
portat îndeplinirea planului anual un 
număr de 22 unități economice de 
interes republican, din industria locală și 
cooperația meșteșugărească din regiu
nea Crișana. Pe lista acestor unități se 
află Uzina de alumină și uzina „înfrăți
rea", întreprinderea minieră Oradea, 
fabricile „Miorița" și „Sinteza" și altele, 
ale căror colective au livrat importante 
cantități de produse peste sarcina pla
nificată pe 11 luni : 63 mașini-unelte,
48 800 tone cărbune, 5 100 tone alu
mină calcinată, 100 000 tricotaje pentru 
copii, 74 800 perechi încălțăminte și im
portante cantități de alte bunuri de larg 
consum.

PRESTIGIUL FUNCȚIEI
Tncredințîndu_i unul om 

o muncă de răspundere, 
societatea îi încredințează 
automat și prestigiul legat 
de această muncă. E lim
pede că, inițial, prestigiul 
există indiferent de om, 
prestigiul este al funcției, 
dar foarte repede el ia cu
loarea omului care ocupă 
funcția respectivă: presti
giul crește sau scade după 
cum omul respectiv își în
deplinește sau nu îndatori
rile, după cum profilul său 
procesional și moral este 
jau nu pe măsura postu
lui pe care îl deține.

Cunoaștem nenumărați 
oameni cu munci de răs
pundere, directori de între
prinderi, președinți de sfa
turi populare și de co
operative agricole, funcțio
nari, a căror activitate se 
desfășoară într-o atmosfe
ră de prețuire generală, 
oameni înconjurați de res
pectul și admirația tuturor. 
In jurul lor există atmos
fera tonică, sănătoasă, at
mosfera respectului pu
blic. Sinteză a raporturilor 
dintre om și muncă, dintre 
om și semenii săi, respec
tul public « constituit din-

totdeauna o coordonată de
finitorie a personalității 
umane.

Nu există om normal care 
să nu-și dorească un pres
tigiu propriu și care să nu 
vrea să și-l, păstreze, să-1 
apere. Atunci cînd indivi
dul devine reprezentantul 
unei colectivități conse
cința imediată e faptul că 
individul are de păstrat în

particulare. Recunosc, de 
asemenea, că am înstrăi
nat, pentru suma de 7.000 
lei mai multe hectare de 
pămînt. din lotul zooteh
nic". etc., etc. Iată un 
drum — invers și drama
tic — pe care s-au derulat, 
și s-au verificat totodată, 
calitățile morale, prestigiul 
unui individ considerat la 
un moment dat, de către

ancheta socială
afara propriului prestigiu 
și pe acela al instituției. In 
acest context infracțiunea 
față de tine însuti înseamnă 
de fapt infracțiune fată de 
ceilalți.

Iată și cîteva confirmări : 
„Subsemnatul Sava Ale

xandru, președintele Comi
tetului executiv al sfatului 
popular al orașului Vaș
cău, recunosc că am vîndut 
cîteva sute de kilograme de 
ciment și alte materiale de 
construcții unor persoane

semenii săi un om demn de 
a-i reprezenta.

Cine a fost Sava Ale. 
xandru înainte de a fi ales 
de cetățeni să-i reprezinte 
în autoritatea locală — 
sfatul popular în orașul 
Vașcău ? Era un cetățean, 
cotat ca un om capabil și 
cinstit. Caracterul real se 
manifestă însă și în funcție 
de tentații. Pînă la alege
rea sa ca președinte, n-a 
avut nici un butoi cu 
miere în care să-și bage

mîinile, dar de îndată ce a 
fost învestit cu o putere 
socială el a început să se 
confunde pe sine cu func
ția respectivă.

Metamorfoza — 
— are loc în 
țiile cînd omul, 
dorințe proprii și 
în loc să slujească obștea, 
începe să se slujească pe 
sine, ignorînd și încâlcind 
interesele celorlalți, intere
sele colectivității. Cînd 
aceste obligații nu sînt 
respectate o dată, de două 
ori. oamenii le observă si 
individul respectiv poate 
discredita în ochii cetățe
nilor însăși instituția.

Cu ce garanții. în ce temei 
oamenii din comuna Vînă- 
tori, regiunea Crișana, ve
nind la sfatul popular, spe
rau în soluționarea compe
tentă și corectă a cererilor, 
atît timp cît în fruntea in
stituției se afla Vișan Petru, 
care, așa cum îl caracteriza 
recent Sfatul popular re
gional Crișana — prin acti-

de fapt 
situa- 

urmînd 
ascunse.

Mihai SOLIMAN

(Continuare în pag. a Ii-a)

Marți seara a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Moscova, o de
legație de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. va face o vizită 
oficială, de prietenie în Uniunea 
Sovietică.

Din delegație fac parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România ; Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri ; Gheorghe

Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor ; Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice ; Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma- w 
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

La plecare, la Gara Băneasa, de
legația a fost condusă de tovarășii 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules-

cu-Miziil, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Janos Fazekaș, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, membri supleanți ai Comi
tetului Executiv și secretari ai C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducătorii unor organi
zații obștești și instituții centrale.

Au fost, de asemenea, de față, 
I. S. Ilin, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al U.R.S.S. la București, 
și membri ai ambasadei sovietice.

Un grup de pionieri a oferit 
flori membrilor delegației.

(Agerpres)

Intrarea în funcțiune a unor 

noi statii de televiziune 
t

Ministerul Poftelor fi Telecomunica
țiilor anunță că In ziua de 14 decem
brie a.c. se Hor da Iri funcțiune 'sta
țiile de televiziune Bucegi fi Oltenia, 
care vor transmite programul studiou
lui de televiziune Bucurefti.

Stația de televiziune Bucegi va 
emite pe canalul 6, asigurînd recepția 
programului de televiziune în regiunile 
Bucurefti, Ploiefti, Argef, raioanele

Făurei fi Brăila din regiunea Calați, 
Rupea, Făgăraș, Sf. Gheorghe fi Tg. 
Secuie.ib dm regiunea Brăfov:

Stația de televiziune Oltenia va 
emite pe canalul 8, asigurînd recepția 
în regiunea Oltenia fi în zona de vest 
a regiunii Argeș.

Pentru recepționarea normală a emi
siunilor noilor stații este necesar ca 
posesorii de televizoare să aibă antene

corespunzătoare canalului respectiv fi 
orientate in direcția masivului Bucegi 
— în cazul stației de pe canalul 6 —• 
fi în direcția masivului Paring — în 
cazul stației de pe canalul 8.

Incepind cu aceeafi dată, translatoa
rele de televiziune Craiova, de pe ca
nalul 8, Pitefti, de pe canalul 3, îfi 
vor înceta emisiunile, urmînd ca pose
sorii de televizoare care vizionau pro- 
grufnul prin intermediul âceitor trans
latoare, să-fi adapteze fi să-fi orienteze 
antenele pentru recepția noilor stații.

Telespectatorii deserviți de stația de 
televiziune Bucurefti, de pe canalul 2, 
vor avea posibilitatea să recepționeze 
cu antene corespunzătoare atît canalul 
2 cît fi canalul 6.

In curîndj apare!
uALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1968

Investigații în problematica lumii contemporane

• Orizonturi noi ale culturii • Informație prac

tică, de uz cotidian, în domenii multiple • Cu

noștințe, idei, noutăți, recreare • Reportaje și

curiozități sportive • Distracție și umor

Din cuprins:
432 de pagini, bogat ilustrate, 
cu colaborarea a peste 100 de 

personalități renumite

• ROMÂNIA IN CONCERTUL CIVILIZAȚIEI; CODUL EXISTENȚEI OMULUI MODERN ; 
OMUL — FIINȚA NECUNOSCUTA ?; „ARTA" DE A REUȘI IN VIAȚA și alte mari 
anchete internaționale. • Călătorie fulger în „SANCTUARELE CULTURII UNIVER
SALE" : 148 de muzee celebre ale lumii. • „PORTHARTUL AUTOMOBILISTULUI": 
21 de hărți cu toate detaliile rutiere. • LISTA COMPLETA, pentru toți turiștii, a 
CAMPINGURILOR, HANURILOR ȘI MOTELURILOR. • PROFILURI CELEBRE : figuri 
remarcabile ale civilizației în peste 200 fișe sintetice. • RREVIAR 
acte și formalități necesare în diverse împrejurări. • CRONICILE 
anul științific și anul cultural. • MIC DICȚIONAR economic-politic. 
DUL DIETETIC: greutatea ideală, valoarea calorică a alimentelor,
menu-uri de slăbire, gimnastica pentru toată familia. MUȘCHII - ARMURA LON
GEVITĂȚII. • SPORT: performanțele olimpiadelor. Mexico '68. CAVALCADA 

RECORDURILOR SPORTIVE. Din colecția „clipelor supreme" ale campionilor
• ROMÂNIA INEDITA : enigme și curiozități ale naturii. • CODUL RELAXĂRII.
• CELE NOUA MUZE - în 9 careuri de cuvinte încrucișate. ® DIN ISTORIA 
CĂLĂTORIILOR - marea aventură a spațiilor. • SCHIȚE UMORISTICE, „perle

JURIDIC
ANULUI
• GUI-

regimuri.

caricaturi.

Întreruptei
între două raiduri din lungul șir 

ce nu mai contenește, aici, la Ham 
Rong, am avut în stirșit posibilita
tea să traversez fluviul Ma la înăl
țimea amețitoare a podului, prins ca 
un arc între două masive steiuri de 
munte. E o panglică de oțel ce mai 
vibra încă sub șocul ultimelor ex
plozii, contorsionată, sfîrtecată și re
făcută mereu, incit nici nu-ți dai 
seama dacă mai există vreo parte ori
ginală. Și totuși se trece. Deși pînă 
acum podul a suportat aproape 400 
de atacuri la care au luat parte.pes- 
te 2 000 de avioane! Căci ingeniozi
tatea constructorilor vietnamezi, 
eroismul lor își spun cuvîntul.

Mi s-a povestit un caz ieșit din 
comun, in legătură cu un alt pod si
tuat pe același fluviu. Un grup de 
ingineri și tehnicieni au studiat po
sibilitățile de reparare a acestuia.

CORESPONDENȚA 
DIN HANOI DE LA 
ADRIAN IONESCU

căci devenise clar pentru toți că mai 
devreme sau mai tîrziu el va fi ava
riat în urma asalturilor repetate ale 
aviației americane, cu toată apărarea 
densă pe care o asigurau, în jurul 
lui, ostașii și populația. S-au pro
pus, în acest sens, două proiecte, 
pentru înfăptuirea celui mai accep
tabil prevăzîndu-se minimum două 
luni. După ce a fost revizuit, în urma 
discutării lui cu populația, s-a fixat 
un termen de realizare de 20 de 
zile Proiectul a fost pus în 
practică efectiv la mai puțin de o 
jumătate de oră după sfîrșitul unui 
raid inamic care se încheiase cu 
distrugerea parțială a podului. în
treaga populație a venit, cu mic, eu 
mare, contribuind cu munca sa și cu 
materii prime adunate din timp, ast
fel încît a fost posibilă restabilirea 
legăturii peste fluviu în numai 14 
zile.

Asemenea planuri de reconstrucție 
sau de reparații sînt prevăzute pen
tru fiecare pod. Materialul de con
strucție e procurat în general din 
surse locale. Ceea ce i se cere este 
să fie simplu, practic și rezistent, 
în cele mai multe dintre cazurile ivi
te se folosește bambusul, care în
trunește astfel de însușiri. Am tre
cut de multe ori peste poduri flo
tante din bambus, sprijinite pe plute 
din același lemn, ce susțineau cu ușu
rință vagoane întregi de cale ferată 
sau autocamioane de 10 și 15 tone.

(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — miercuri 13 decembrie 1967

• Un bărbat șl o femele : PATRIA — •; 11,30; 14; 16,30; 10; 
21 30.
e’cînd tu nu ești : SALA PALATULUI (seria de bilete 2188 — 
ora 19,30), REPUBLICA (completare In căutarea timpului 
pierdut) — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, BUCUREȘTI 
(completare Mihail Kogălniceanu) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : FEROVIAR — 8,30; 10,45; 13; 
15,15; 17,45; 20,15, EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 18,30; 19; 21,15 
(la ambele cinematografe completare Permanențe), 
MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• cerul începe la etajul III : VICTORIA — »; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
• Martin soldat: LUCEAFĂRUL (completare A sosit va
canța mare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FESTIVAL 
(completare In căutarea timpului pierdut) — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• Contele Boby, spaima vestului sălbatic : GRIVIȚA (com
pletare A sosit vacanța mare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA (completare Douăzeci de ani de comerț) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MELODIA (completare Orizont științific 
nr. 10/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Cea mal lungă noapte : CAPITOL (completare Orizont 
științific nr. 10/1967) — 9,30; 12; 15; 17,45; 20,30.
• Romanță pentru trompetă : CENTRAL (completare Nicolae 
Kirculescu) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.

• Anna Zaccheo : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• Operațiunea Crossbow : LUMINA — 9—15,45 în continuare 
18,15; 20,45, Dacia — 8—21 în continuare.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
• Zorba grecul : DOINA — 11,30; 15,15; 18; 20,45.
• Moara cu noroc : UNION — 15; 17,30.
• Filme de animație : UNION — 20.

i

teatre
• Opera română : Don Juan —
19.30.
a Teatrul de stat de operetă : 
Mam’zelle Nltouche — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Romeo 
și Julieta — 19,30, (sala Studio) : 
Jocul adevărului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cu vișini 
— 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 
76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Henrlc al IV-lea —
19.30, (sala Studio) : Jaguarul 
roșu — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ca-n filme — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 16.
• Teatrul „Țăndărică" : Iarmaro
cul piticului Clip — 17.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Scandal 
la Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30.
• Circul de stat: Atracțiile ma
nejului — 19,30.

tv
13,25 — Fotbal : Rapid — Juventus 

(Cupa Campionilor Euro
peni).

18,00 — Telecronica economică.
18.30 — Pentru copii : Ala Bala

cu Horia Căciulescu și 
Radu Zaharescu. O poveste 
cu cartonașe.

19,00 — Emisiune pentru tineret : 
„AI cincilea anotimp, ti
nerețea !“.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.45 — Baschet masculin (Cupa

Cupelor) : Dinamo Bucu
rești — AII Onesta Milano 
(repriza a II-a).

20.30 — Reportaj : Anul XX. Am
fiteatre noi.

20.45 — Interpretul preferat:
Muzică ușoară la cererea 
telespectatorilor — Cintă 
Gică Petrescu.

21,00 — Avanpremieră.
21,15 — Telecinematecă s 

melodiilor eu Fred 
și Bing Crosby, 
de irvihg Berlin.

n,50 — Telejurnalul de

♦

cinema
• Numai șase secunde — Vacanța iul Bonlfaciu — Ostașii 
pădurii — Piccolo — Gigantul înaripat : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Slndbad marinarul : GIULEȘTI (completare Românii și 
marele Octombrie) — 15,30; 18; 20,30.
• O fată fericită : BUCEGI (completare Mihail Kogălniceanu) 
— 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30, VOLGA (completare In căutarea 
timpului pierdut) — 9,30; 11,45—14 în continuare; 16,15; 18,30; 
20,45.

• Ocolul : BUZEȘTI (completare Stîrcul, pasăre reptilă) — 
15,30; 18; 20,30.
• Sus mîinlle, domnilor polițiști : CRTNGAȘI (completare 
Vecinii) — 15,30; 18; 20,30.
• Loana : GLORIA (completare Mihail Kogălniceanu) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS (completare Vacanța mare)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, FLAMURA (completare In 
căutarea timpului pierdut) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Prostănacul : UNIREA — 14; 16; 18,15; 20,30.
• Salvele Aurorei : FLACĂRA (completare Orașul fără 
străzi) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Sfidarea: VITAN (completare Scuzați, atracții) — 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
0 Profesorul distrat : POPULAR (completare Tradiții) — 
15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Mlaștina tăcută) — 15,30; 
17,45; 20.
• Zece negri mititel : AURORA (completare Despre fumat)
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, RAHOVA (completare Douăzeci 
de ani de comerț) — 15,30; 18; 20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : ARTA (completare Viața plină de
surprize) — 9; 11,15; 13,30—16 în continuare ; 18,15; 20,30,
FLOREASCA (completare A sosit vacanța mare) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Cine va deschide ușa 7 : COTROCENI (completare Băiatul 
și cărbunele) — 15,30; 18; 20,30.

PAVAJUL, PARCAJUL
$/ GARAJUL — 
copii vitregi ai

circulației rutiere?

Hanul 
Astaire 
Muzica 

noapte.

De la o anumită intensitate și com
plexitate a traficului rutier circula
ția nu se mai poate organiza în con
diții optime de viteză, securitate și 
confort fără amenajări corespunză
toare. Prin natura sa, circulația ru
tieră implică trei factori distincți : 
factorul om (conducătorul auto), fac
torul vehicul (construcție, instalații 
și accesorii) și factorul cale (drumul 
cu întreg complexul de amenajări). 
Importanța respectării condițiilor 
impuse primilor doi a fost subliniată 
în repetate rânduri; s-a vorbit mai 
puțin despre factorul „cale". în do
meniul circulației rutiere acest fac
tor capătă însă o majoră și complexă 
însemnătate. Se pot lua în conside
rare în acest sens pînă și acele voci 
ale unor specialiști care afirmă că 
siguranța circulației rutiere crește 
proporțional chiar și numai cu as
pectul estetic al drumului.

Pentru a face față cerințelor unei 
circulații moderne intense, cu flu
xuri mari și viteze ridicate, condu
cătorul auto trebuie să beneficieze 
de posibilitatea de a urmări atent și 
continuu ansamblul circulației, miș
carea celorlalte vehioule și a pieto
nilor, multitudinea indicatoarelor și 
semnalelor aflate pe parcurs, „situa
țiile de circulație" care se schimbă 
cu repeziciune de la o clipă la alta 
și multe alte elemente pe a căror

ing. Nicolae MĂRGĂRIT 
consilier la Institutul de proiectare 

pentru gospodăria comunală

„stare normală" ar trebui să con
teze. Dacă la o viteză de 80—100 
km/h, în fața automobilului apare o 
defecțiune gravă și imprevizibilă a 
șoselei (o groapă, o denivelare etc.), 
probabilitățile producerii unui ac
cident, mai mult sau mai puțin grav, 
sînt foarte mari.

De fapt, condiția tehnică legată de 
starea căii conține mai multe ele
mente. în primul rînd, este acest ele
ment al calității suprafeței, de care 
am amintit. Mai sînt de menționat 
însă, ca deopotrivă de importante, 
modul de delimitare laterală, ame
najarea și demarcarea în intersecții, 
în ultimul timp, trebuie recunoscut, 
s-au întreprins si se continuă o se
rie de măsuri menite a îmbunătăți 
condițiile tehnice din această cate
gorie. Din păcate, însă, nu întotdea
una aceste măsuri sînt duse consec
vent pînă la capăt.

Starea pavajelor pe drumurile pu
blice și cu deosebire în orașe lasă 
încă foarte mult de dorit. Este sur
prinzător faptul că și pe artere de

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII
(Urmare din pag. I)

la bun

capătul 
dat in

— Este perfect adevărat. Pe lîn- 
gă utilajele amintite, obiectivul ne
cesită o listă întreagă de piese care, 
în cea mai mare parte, se realizează 
acum pe apucate și pe unde se poa
te. După ce s-a încercat pe la Arad, 
Beiuș și Chișineu-Criș, în ultimele 
luni s-a hotărît ca tot I.R.I.L. Ineu 
să realizeze a doua bandă transpor
toare. Cînd și cum va reuși 1 Iată, 
deci, că necazurile se țin lanț și ter
minarea obiectivului se tărăgănează. 
Și toate acestea, pentru că secția re
gională de industrie locală s-a apu
cat de o treabă serioasă, fără a avea 
însă asigurate cele mai elementare 
condiții pentru ducerea ei 
sfîrsit.

— Cel puțin s-a ajuns la 
drumului ? Obiectivul va fi
folosință în acest an ? — am întrebat 
pe Gh. Pop, directorul I.R.I.L. Ineu.

— Poate la începutul lunii ianua
rie 1968 vor începe probele tehnolo
gice. Dar nu este sigur. In primul 
rînd, pentru că T.R.C. Crișana negli
jează aproape total această lucrare, 
avînd pe șantier doar... cîțiva oameni, 
iar în al doilea rînd pentru că aici se 
întîmplă ca în legenda meșterului 
Manole, cu o mică diferență. Ceea ce 
s-a realizat nu se dărâmă de la sine, 
ci tot de către cei care au executat 
lucrările, dar prost. Recent, s-a con
statat că pentru a se putea monta 
cuptorul trebuie dărâmat un stîlp de 
la acoperișul stației de desprăfuire. 
Sau, fiind proiectată fără izolație, 
cuva pentru alimentarea uscătorului 
a intrat sub un strat de apă, prove
nită din infiltrații, de aproape 2 m, 
distrugîndu-se astfel motorul și toată 
instalația electrică.

Ar mai fi de amintit și greșelile 
făcute la amenajarea rețelei elec
trice și altele, pentru a căror refa
cere se cer timp și muncă, ca să nu 
mai vorbim și de alte pagube prici
nuite economiei. De-a lungul vremii 
s-au efectuat aici sute de deplasări 
de la Oradea și București. Au răs
puns de aceste probleme doi vicepre
ședinți ai sfatului popular regional. 
S-au încheiat „minute" cu diverși 
factori interesați, s-au cheltuit mii 
de lei pe convorbiri telefonice și te
legrame trimise la I.P.I.M.C. Bucu
rești (șef de proiect V. Vasilache) și 
diverșilor furnizori. Totul a fost însă 
zadarnic. Cariera de la Miniș 
în fiecare trimestru aproape 
lei din beneficiile scontate, și 
pediază, în continuare, spre 
rești mii de tone de diatomită
litate inferioară. Oare împotriva a- 
celora care au permis și mai încu
viințează asemenea fenomene păgu
bitoare nu există nici un fel de 
antidot ?

Iată și alte cazuri. La FABRICA 
„VIITORUL" DIN ORADEA s-a pre
văzut pentru acest an înfăptuirea 
unor investiții de circa 7 milioane 
lei. destinate creșterii capacității de

producție la articolele de uz casnic, 
perii, articole de menaj din mase 
plastice. Nici aici, însă, lucrurile nu 
merg cum ar trebui. Am cerut ex
plicații de la ing. Victor Trattier, 
șeful serviciului mecanic șef al fabri
cii, care ne-a spus :

— Execuția lucrărilor a fost îm
părțită între trei antreprenori, dintre 
care doi (I.C.I.M. Brașov și „Elec- 
tromontaj" Cluj) și-au respectat obli
gațiile. Al treilea, respectiv Trustul 
regional de construcții, mai are de 
executat un mare volum de lucrări. 
Pentru decembrie a mai rămas de 
executat un plan valoric de lucrări 
de peste 1 milion lei, cele mai multe 
fiind finisaje. Noi sîntem pregătiți 
pentru montajul mașinilor și execu
tarea racordurilor, dar așteptăm ca 
constructorul să termine lucrul. 
Trustul ne-a garantat în scris că se 
va încadra în termen, numai că cu 
vorbe, chiar pe hîrtle, nu se poate 
accelera ritmul lucrărilor. Așteptăm 
fapte și nu hîrtii sau promisiuni de
șarte, lipsite de acoperire practică.

Chiar dacă termenul de punere în 
funcțiune este anul 1968, situația e- 
xistentă în prezent, la alte două 
mari obiective aflate în construcție, 
obligă la cîteva semnale critice, pen
tru a evita unele consecințe. Bună
oară, după unele „prognoze" planul 
de construcții-montaje la Fabrica de

zahăr din Oradea va înregistra la 
sfîrșitul acestui an o rămînere în 
urmă de circa 4 milioane lei. Din 
vina executantului, a unor furnizori 
și chiar a beneficiarului, pe șantier 
lipsesc o serie de materiale de pri
mă necesitate (ciment, nisip. I 
construcții metalice) și nu s-au 
minat pregătirile pentru iarnă, 
consideră drept o rezolvare 
derea spatiilor de lucru cu 
polietilenă.

Situații asemănătoare se ______
și la fabrica de mobilă (pentru 3 mi
lioane lei) și la complexul de sere O- 
radea. Beneficiarii justifică cu : sla
ba aprovizionare a șantierelor, proas
ta organizare a muncii, lipsa de pre
ocupare pentru asigurarea frontului 
de lucru 1968. Actualele rămîneri în 
urmă și eventualele stagnări în lunile 
de iarnă ar putea afecta puternic 
munca brigăzilor de montaj și ar 
reduce timpul probelor tehnologice. 
Este clar că toate cazurile descrise 
se datorează unor cauze subiective, 
care își au izvorul pe șantierele res
pective. Nu mai trebuie subliniată 
însemnătatea respectării termenului 
de punere în funcțiune a acestor o- 
biective. Ceea ce se impune subliniat 
este mobilizarea judicioasă și cu răs
pundere a tuturor forțelor pentru 
ieșirea din impas, valorificarea ori
căror posibilități existente în scopul 
preîntâmpinării pagubelor.

mare importanță cum sînt, de exem
plu, magistrala Nord-Sud din Capi
tală (între Piața Bălcescu și Piața 
Unirii) sau Calea Bucureștilor din 
Brașov (între Fabrica de bere Dîrste 
și str. Carpați), dăinuie de mult timp 
pavaje de o calitate submediocră, 
care obligă autovehiculele la traiec
torii cu totul anormale și unde vi
tezele ridicate admise pe porțiunile 
respective pot deveni o sursă sigură 
de accidente.

La rămînerea în urmă în ceea ce 
privește modernizarea, acestor căi se 
adaugă faptul că nici pînă în pre
zent nu s-a găsit o formă operativă 
de lichidare a degradărilor care pot 
apare la un moment dat pe suprafața 
carosabilă. în alte țări, organele de 
supraveghere a circulației, „patrulea
ză" drumurile publice nu numai în 
scopul depistării abaterilor de la nor
mele de circulație (incluzînd și con
trolul situației tehnice a autovehi
culelor), dar și pentru a semnala 
orice anomalie ivită în starea dru
mului, a indicatoarelor și semnale
lor etc. Sesizarea organului de su
praveghere se transmite direct unui 
serviciu de întreținere al adminis
trației locale și are caracter obli
gator de remediere într-un timp ex
trem de scurt (1—2 ore.' după gravi
tatea Situației).

Rețelele de străzi din orașe mai 
mari impun un efort de întreținere 
dificil și laborios. Dar el trebuie în
treprins metodic și urmărit cu con
secvență. Uneori credem că se ac
ceptă cu prea mare ușurință ideea 
de a se amîna reamenajarea unor 
străzi, invocîndu-se drept motiv lipsa 
unei schițe de sistematizare „defini
tive". Există trasee de circulație de 
primă importanță, ale căror condiții 
tehnice submediocre nu pot fi admi
se la nesfîrșit.

Un alt element tehnic care intervi
ne este numărul „benzilor" de circu
lație efectiv disponibile si modul di
mensionării lor. în această privință, 
nici zgîrcenia, nici spiritul prea larg 
nu sînt recomandabile, ambele deve
nind sursă de accidente. Astfel, a 
prevedea benzi de 4,50 m lățime acolo 
unde nu sînt necesare decît de 3.50 
m. nu conduce la o mai mare sigu
ranță a circulației ; dimpotrivă, su
pradimensionările nefunctionale pot 
determina impresii false si derutante 
la conducătorii auto. Pe de altă parte, 
a prevedea drept modul 3.0 m pentru 
benzi de circulație destinate trafi
cului greu și de viteză înseamnă a 
realiza o economie greșit înțeleasă. 
Uneori apare o tendință de a supra
dimensiona cu gîndul că spațiul ex
cedentar rezultat va fi reutilizat în 
mod spontan ca loc de oprire, spațiu 
de staționare, stație de oprire pen
tru autobuze etc. Sîntem de părere 
că nu este nimic mai dezavantajos 
pentru circulație decît asemenea spa
ții care nu sînt destinate unei funcți
uni reale bine precizate. în același 
spirit apare necesar ca benzile de 
circulație afectate circulației să ră- 
mînă efectiv disponibile acesteia și 
să nu fie grevate de diferite alte 
funcțiuni. Astfel, cu un serios efort, 
s-a obținut dublarea carosabilului pe 
Calea Victoriei din Capitală. Această 
dublare, făcută în scopul de a crea 
cîte două benzi de circulație pentru 
fiecare sens, rămîne însă iluzorie

atâta timp cît pe porțiunea dintre str. 
Lemnea și sediul Academiei trotua
rul a dispărut pentru moment, iar 
pietonii circulă pe carosabil, si
tuații extrem de periculoase. La 
fel, se fac mari eforturi pentru a 
lărgi carosabilul unor șosele națio
nale intens folosite. Aceste eforturi 
rămîn însă nefructificate atâta timp 
cît opririle autobuzelor transportu
lui în comun se fac pe una dintre 
benzile de circulație, blocînd-o mi
nute în șir ; atîta timp cît pietoni, 
tractoare, căruțe cu diferite încărcă
turi pot utiliza carosabilul drumu
rilor naționale, anihilînd literalmen
te circulația pe respectiva bandă. 
Deci, crearea de mici platforme la
terale pentru stațiile de oprire a au
tobuzelor, căi laterale pentru pietoni 
și — separat — pentru tractoare și 
căruțe se impun cu mare urgență. 
Pentru asemenea amenajări nu sînt 
necesare investiții deosebite, ci mai 
ales o bună valorificare a posibili
tăților locale.

Ce se întîmplă cu autovehiculele 
care staționează cu acest „trafic în 
repaus" ? într-o formă sau alta, 
staționarea autovehiculelor trebuie 
să nu aibă loc pe suprafața liberă, 
utilă circulației. Prin aceasta se 
pune din ce în ce mai serios 
problema creării spațiilor extra- 
stradale necesare cuprinderii „par
cului în repaus". Pentru vehiculele 
aflate în circulația de zi sînt nece
sare parcaje în diferite zone ale ora
șelor, legate de obiective polariza- 
toare de trafic : gări, centre comer
ciale, stadioane, săli de expoziție sau 
de sport, instituții, în general în a- 
propierea unor locuri de muncă mai 
concentrate. Numeroase locuri de 
parcare sînt necesare în centrele ora
șelor. Staționarea „de cazare" 
domiciliu poate fi atît în aer 
(ea trebuie asigurată prin 
dul de amenajare a terenului 
jurul clădirilor noi), cît și de 
fort mai ridicat — în garaj. Subliniem 
că locurile de parcare pe lingă 
blocurile de locuințe se proiectează 
încă subdimensionate, ceea ce deter
mină de pe acum, sau va determina 
într-un viitor apropiat, parcări la 
întâmplare, cu dezagramente pentru 
circulație. Cît privește garajele, 
uneori soluțiile găsite sînt ur
banistic acceptabile sau chiar reușite 
(de exemplu, grupurile de garaje din 
ansamblul de blocuri de pe str. 19 
Decembrie din Brașov), daT în cele 
mai multe cazuri ele sînt inestetice 
și răpesc orașului o suprafață de te
ren utilă, fie un spațiu verde, fie 
un spațiu utilizabil mai eficient: De 

. aceea, credem că și in această direc
ție trebuie îndreptat un efort susți
nut în sensul fie al utilizării mai 
bune a subsolurilor blocurilor noi 
de locuințe, fie al creării de garaje 
colective. Mă gîndesc, bunăoară, la 
garaje subterane de circa 80—100 de 
mașini, construite pe un singur nivel, 
din elemente prefabricate și situate 
sub spatiile de joacă pentru copii, 
cum se obișnuiește în multe țări.

Măsurile în toate aceste direcții 
trebuie privite nu numai ca o ce
rință de sporire a siguranței și eco
nomicității transporturilor, respectiv 
ca un cadru tehnic obligator ce tre
buie oferit conducătorilor de vehi
cule, ci și ca un deziderat major de 
care sînt legate acțiunile de înfru
musețare și de modernizare a ora
șelor noastre.

lîngă 
liber 
mo
ri in 

con-
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impresionantă mărturie
a spiritului revoluționar 
al muncitorimii române

Scriitori și poeți, pictori și gazetari 
ai vremii au imortalizat în diferite 
lucrări zguduitoarea scenă petrecută 
cu aproape o jumătate de secol în 
urmă, în Piața Teatrului Național 
din București. Trupuri de muncitori 
și muncitoare, vîrstnici și tineri, 
frîngîndu-se secerate de gloanțe. 
Singe înroșind caldarâmul și înecînd 
strigătul celor mulți: „Vrem pîine", 
„Jos starea de asediu și cenzura", 
„Trăiască libertatea!"... Episod eroic 
în șirul marilor lupte revoluționare 
din clocotitoarea noastră istorie. Im
presionantă mărturie a spiritului de 
jertfă al clasei muncitoare, al po
porului român pentru o viață mai 
bună, prosperitate și progres social.

...Amuțiseră tunurile primului 
război mondial, dar țara întreagă era 
încă în suferință. Imensele distrugeri 
materiale și umane cauzate de ope
rațiile militare și de jaful Puterilor 
Centrale se repercutau grav asupra 
economiei și situației maselor. Creș
tea exploatarea, salariile erau mici, 
prețurile luau proporții, șomajul fă
cea ravagii. Clasele dominante adu
nau avide profituri tot mai mari. 
Contradicțiile sociale se adînceau 
continuu. In aceste condiții revolta 
maselor populare și în primul rînd 
a clasei muncitoare a luat o amploa
re nemaicunoscută pînă atunci în 
țara noastră. Un stimulent viu pen
tru clasa muncitoare din România îl 
constituia și victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, care fău
rise primul stat socialist din lume, 
inaugurînd o nouă epocă în istoria 
omenirii.

In fruntea forțelor revoluționare 
ale societății românești se afla Parti
dul Socialist din România. în „Decla
rația de principii" din 9 decembrie, 
partidul socialist a înscris ca țel final 
al luptei: „cucerirea prin orice mij
loace a puterii politice din miinile 
burgheziei române și întronarea dic
taturii proletare în vederea realizării 
idealului comunist".

Organizațiile Partidului Socialist 
din România în fruntea cărora se 
aflau militanți revoluționari ai miș
cării muncitorești ca I. C. Frimu, I. 
Moscovici, Gh. Cristescu, G. Popovici, 
D. Popp, Al. Dobrogeanu-Gherea, Gh. 
Niculescu-Mizil, Pândele Becheanu, 
Leonte Filipescu, Constantin Ivănuș 
ș.a. și-au intensificat activitatea. In 
întreprinderi se alegeau delegați, se 
formau comitete de fabrică. Tot mai 
mulți muncitori se organizau m sin
dicate.

Clasa muncitoare a început să des
fășoare acțiuni revendicative tot 
mai impunătoare, îmbinînd reven
dicările economice cu cele politice, 
manifestîndu-și solidaritatea cu Re
voluția Socialistă din Octombrie. 
In primele rânduri ale luptei se si
tuau detașamente ale proletariatului 
român, ca ceferiștii, metalurgiștii, 
minerii, petroliștii. Muncitorimea din 
București, cu vechi tradiții revoluțio
nare, se afla într-o continuă fier
bere. In luna decembrie 1918, tipo
grafii de la „Sfetea" și „Minerva" 
intraseră în grevă, și, sprijiniți de 
muncitorimea Capitalei, au impus 
recunoașterea unor revendicări pe 
care patronatul nu le-a respectat. In 
această situație, luptele au crescut 
în intensitate. „Sediul sindicatelor 
din Capitală — scria ziarul „Socia
lismul" din 6 decembrie — este a- 
proape zilnic asaltat de muncitori
mea din fabrici, ateliere și birouri. 
O puternică mișcare pentru îmbu
nătățirea soartei materiale s-a pornit 
din toate straturile de muncitori...

E duhul vremii care lucrează asupra 
muncitorimii, e preludiul care ves
tește o nouă viață, mai bună și mai 
frumoasă, pentru clasa muncitoare".

Apogeul acțiunilor revoluționara 
de la sfîrșitul anului 1918 l-au con
stituit luptele din 13 decembrie.

Frămîntările din timpul zilei de 13 
decembrie au început încă dimineața. 
Din toate colțurile Capitalei se în
dreptau către sediul Partidului So
cialist sute de muncitori. Inspăimîn- 
tate, autoritățile au scos armata în 
stradă. Străpungînd cordoanele de 
militari, manifestanții au străbătut 
Calea Victoriei pînă la Ministerul In
dustriei, cerînd cu energie satisface
rea revendicărilor lor. „Pe poarta 
mare a intrării era înfipt un imens 
steag roșu, scrie, relerindu-se la acest 
moment, Vasile Th. Canciov, fost mi
nistru și deputat conservator. Pe ușa 
de intrare în minister era fixată o 
placardă de cîțiva metri lungime, tot 
de pînză roșie, pe care sta scris cu 
litere de o palmă: „Trăiască republi
ca socialistă".

Discutarea memoriului de reven
dicări ale muncitorilor a fost însă 
amînată, în virtutea tacticii obișnuite 
a autorităților, pentru a doua zi. 
Drept urmare, s-a hotărît ca, în 
după-amiaza aceleiași zile, să fie 
organizată o nouă și puternică ma
nifestație muncitorească. Către prânz, 
muncitorii fabricilor și uzinelor 
bucureștene „Vulcan", „Arsenal", 
„Lemaître", „wolf", „Regie" etc., au 
părăsit lucrul și încolonați s-au în
dreptat, reclamîndu-și revendicările, 
spre clubul socialist.

Cercurile reacționare guvernante 
au hotărît atunci să înăbușe prin 
violentă demonstrația populară. în 
piața Teatrului Național, coloanele 
de manifestanți s-au aflat față în 
față cu armata masată din timp pe 
strada Cîmpineanu și împrejurimi. 
La un moment dat s-a ordonat dez
lănțuirea masacrului. Cu foc de 
puști și mitraliere au început 
Să fie secerate cu sălbăticie rândurile 
muncitorimii. Au căzut peste o sută 
de morți și alte cîteva sute de răniți. 
Numeroși muncitori și militanți so
cialiști, în frunte cu I. C. Frimu — 
care a murit în scurt timp la spital 
— au fost arestați. Ziarul „Socialis
mul" a fost 
organizațiilor 
meroase orașe

Represiunea 
dit însă incapabilă să înfrîngă hotă
rârea de luptă a muncitorilor. Dim
potrivă, combativitatea lor revolu
ționară s-a intensificat și mai mult. 
Clasa muncitoare și-a regrupat rân
durile, s-a organizat tot mai temeinic, 
lărgindu-și considerabil acțiunile, 
care au culminat cu greva generală 
din 1920. In focul luptelor de clasă 
din acei ani s-a plămădit partidul 
marxist-leninist al clasei noastre 
muncitoare — Partidul Comunist 
Român — a cărui creare, în mal 
1921, a constituit un moment de cea 
mai mare importanță în istoria pro
letariatului din România. în viata 
întregului popor.

Puternica demonstrație din iarna 
lui 1918 a muncitorimii bucureștene, 
jertfele date de ea cu acest prilej, 
cît și viguroasele bătălii purtate de 
proletariatul român în deceniile ce 
au urmat, rămîn înscrise pentru tot
deauna în memoria poporului român, 
care cinstește cu venerație și recu
noștință faptele eroice săvîrșite în 
lupta pentru libertate și socialism.

suspendat, iar sediile 
muncitorești din nu- 
închise.
sîngeroasă s-a dove-

Ion SPĂLAȚELU

balast 
i ter- 

Se 
închi- 

folii de

constată

Foto : Gh. Vințilă

Prestigiul funcției
(Urmare din pag. I)

Mărfuri cu plata

Noul restaurant, deschis de curînd la Turnu Mâgurele

pierde 
200 000 
se ex- 
Bucu- 
de ca-

vitatea și comportarea sa 
a încălcat prevederile le
gale făcînd abuz de funcție 
și săvîrșind o serie de aba
teri grave ?

Vișan Petru a folosit 
funcția sa împotriva intere
selor celor care i-au dat 
mandatul. Iată cum teme
iurile în virtutea cărora a 
fost ales, în loc să devină 
obligații pentru el și ga
ranții pentru cei care l-au 
ales, au luat drumul invers. 
Prin actele săvîrșite el a 
creat și o imagine strâmbă 
asupra instituției pe care 
o reprezenta.

Desigur, cînd observă 
răsturnarea raporturilor 
normale oamenii sesizează, 
iau poziție, judecă pe cel 
vinovat. Ei știu că aici 
poate greși doar persoana. 
Dar se poate întîmplă și 
invers. Și nu numai prac
tic, dar nici măcar sub 
forma unui gînd nu trebuie 
ca oamenii să ajungă la 
confundarea funcției, a in
stituției. cu individul din 
cadrul ei care se pretează 
la fapte necinstite.

Discutând despre aceste 
aspecte la Comitetul pen
tru Problemele Adminis
trației Locale, tovarășul 
Dumitru Hoit, secretar ge
neral în acest comitet, pre
cizează :

— Ajuns la acte incom
patibile cu funcția și în-

crederea acordată, omul 
respectiv trebuie înlocuit 
urgent din funcție și sanc
ționat sever pentru că a 

o ordine bine 
Sanctionarea vi- 
nu poate fi însă 
atât timp cît ea

răs turnat 
stabilită, 
novatului 
eficientă 
se rezumă doar la scoate
rea din funcția 
Cînd un astfel 
duce prejudicii 
instituției, cînd 
se înscrie ca 
trebuie să intervină și le
gea. Clemența oamenilor și 
a legii nu ar face decît să-i 
perpetueze practicile în alte 
ipostaze.

Dacă cazurile relatate 
pînă acum înscriu abuzul 
ca factor de știrbire 
a prestigiului instituției, nu 
înseamnă că alte greșeli, 
alte tare, nu pot avea re
percusiuni la fel de nocive. 
Omul investit cu o funcție 
socială nu încetează a o 
reprezenta o dată cu termi
narea orelor de serviciu. 
Funcția pe care o deține îl 
obligă la o comportare pe

respectivă, 
de om a- 

prestigiului 
abuzul său 

rău social,

măsura încrederii și res
pectului ce i se arată în 
toate împrejurările. A fi 
grosolan sau a te îmbăta 
prin cîrciumile orașului și 
comunei sînt fapte care 
nu-ți dau dreptul să mai 
ceri respectul cetățenilor. 
Dacă un oarecare individ 
se îmbată și merge împleti
cit pe ulița satului, comite 
un act degradant, dar nu
mai pentru el. Cu totul 
alta este imaginea, cînd cel 
care se împleticește prin
tre cetățeni, este cel care 
a fost ales să-i reprezinte 
în sfatul popular al comu
nei.

— Constantin Tismănaru 
a fost președinte al Comi
tetului executiv al sfatului 
popular comunal Ocna de 

Fier, raionul Reșița. A fost 
schimbat din funcție pen
tru beție repetată — ne 
spune tovarășul Ion Beligă. 
secretarul sfatului popular 
regional Banat. Nici cetă
țenii, și nici noi, nu putem 
avea încredere într-un ast
fel de om.

în colectivități, oame-

nii se cunosc între ei 
și de la bine și de la 
rău. Pentru aceștia, „to
varășul președinte" nu în
cetează să se numească și 
„badea Gheorghe" sau 
„nenea Marin". Găsești aici 
și respectul pentru răs
punderea ce-i revine aces
tui om, dar și căldura cu 
care se adresează prietenu
lui sau vecinului. A te pre
zenta însă oamenilor în- 
tr-o ținută neglijentă nu 
poate însemna o dovadă 
de intimitate și respect, ci 
mai curînd o lipsă de 
considerație pentru cel care 
te solicită.

Să fii apropiat de oameni 
înseamnă a-i asculta cu 
atenție, a le rezolva pe cît 
posibil cererile. înseamnă, 
în ultimă instanță, să-ți 
justifici funcția. Cînd nu 
reușești să te porți astfel, 
omul nu ți se mai adresează 
a doua oară, din simplul 
motiv că nu i-ai dat dovada 
capacității morale și pro
fesionale în care a crezut.

Ion C„ profesor de ma-

tematică la un liceu 
Jimbolia, a fost numit di
rector adjunct, apoi direc
tor de școală. „Funcția în
credințată — remarcă to
varășul Ladislau Dozsa, 
secretar al Comitetului ra
ional P.C.R. Timișoara — 
ar fi putut și trebuia să 
fie un permanent impuls 
pentru desăvîrsirea profe
sională și etică. Dar — pa
radoxal — directorul de 
școală s-a socotit în afara 
unor astfel de obligații. 
Privindu-și funcția nrin- 
tr-o optică deformată, el. 
cel căruia i se cerea să fie 
un exemplu de conduită, 
s-a îndepărtat de la nor
mele de comportare nor
mală. Băutura, scandaluri
le i-au măcinat prestigiul, 
în consecință, prin purtă
rile sale s-a pus singur 
in afara funcției.

Prestigiul se pierde și a- 
tunci cînd definind o func
ție de răspundere închizi 
■> . r1' ia abaterile altora.

V ' aprinderea regiona
lă balneoclimaterică ..Cri

șana". Aron Trâmbița® și

Iosif Csete. șefi de servicii, 
au comis o seamă de abu
zuri. Directorul întreprin
derii. Alexandru Popovici, 
le-a trecut însă cu vederea; 
se crease chiar impresia că 
cei doi subalterni îsi pot 
face de cap în voie fără 
să fie pedepsiți. Lucrurile 
n-au putut fi mușamaliza- 
te. Blamînd faptele celor 
doi. oamenii s-au întrebat 
însă pe bună dreptate : 
„Dar directorul ? Cu ce ar
gumente își poate el justi
fica o astfel de poziție ?“. 
Poți să fii și un om de mare 
probitate morală, de o de- 
săvîrșită corectitudine, atît 
față de tine însuți, cît și 
față de ceilalți, dar poți 
să-ți pierzi prestigiul și 
respectul oamenilor din 
lipsa priceperii, a capaci
tății profesionale. Oamenii 
te vor aprecia în continu
are pentru cinstea dovedită 
dar se vor îndoi că-ti vei 
putea îndeplini îndatoririle. 
Vei auzi pe unul și pe al
tul : „E un om tare cumse
cade, dar nu se pricepe..." 
„Are multă bunăvoință, se 
zbate, dar nu face fată !“ 
Atunci, nu-ți rămîne decît 
să te porti pe măsura co
rectitudinii de care ai dat 

, dovadă pînă atunci, să ieși 
din impas prin mobilizarea 
resurselor iar dacă nu reu
șești. să lași locul altuia 
care poate răspunde aces
tor cerințe.

în rate
O gamă largă de confecții de sezon 

pentru adulți și copii precum și alte ar
ticole pot fi procurate numai in cursul 
lunii decembrie, „Luna cadourilor" — 

cu plata in șase rate lunare, după achi
tarea unui aconto de 25 la sută din 
valoarea totală. Astfel, pe această cale, 
se pot cupăra diverse confecții (pentru 
adulți și copii) realizate din fire fine 
și din jerse : paltoane, costume, taioa- 
re, rochii, fuste, haine căptușite cu bla
nă naturală și artificială, hăinuțe de 
blană pentru copii, capoate etc.

Cei ce intenționează să-și înnoiască 
interiorul locuinței au posibilitatea în 
cursul acestei luni să cumpere stofe 
de mobilă și perdele cu plata în șase 
rate, cu aconto de 25 la sută din cost, 
în magazine există un sortiment variat 
din aceste articole

De reținut că avantajul de a cumpăra 
în rate aceste produse există in tot 
cursul lunii decembrie.
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUIc

NICOLAE CEAUȘESCU CU PRILEJUL
ALEGERII SALE CA PREȘEDINTE 

AL CONSILIULUI DE STA T
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Uecretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Scumpe tovarășe,
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România, vă rog să primiți urările 
mele de numeroase succese în îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră de 
răspundere, pentru bunăstarea poporului român.

ANTONIN NOVOTNY, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Stimate tovarășe președinte, »
Permiteți-ne să vă adresăm cordiale felicitări cu prilejul alegerii 

dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Vă dorim din toată inima, stimate tovarășe 
președinte, multă sănătate, mari și continue succese în activitatea dum
neavoastră de răspundere, spre binele poporului român, pentru con
struirea cu succes a socialismului în Republica Socialistă România

J. ȚEDENBAL 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

ULAN BATOR, 10 decembrie 1967.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul alegerii Excelenței Voastre ca președinte al Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, vă transmit urări cordiale. Fie 
ca activitatea dv. în noua funcție să fie încununată de succes spre binele 
poporului român.

HEINRICH LtBKE 
Președintele Republicii Federale 

a Germaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte 

al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vă prezint felici
tările și urările Consiliului Federal pentru fericirea dv. personală și pen
tru succesul importantei dv. misiuni.

ROGER BONVIN 
Președintele Confederației Elvețiene

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

(Urmare din pag. I)

Alegerea dumneavoastră. în suprema funcție de președinte ăl Consi
liului de Stat îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre 
cele mai vii felicitări și cele mai sincere urări de fericire personală și 
pentru prosperitatea țării dumneavoastră.

ZALMAN SHAZAR 
Președintele Statului Izrael

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Acceptați vă rog, Excelență, felicitări și sincere urări de bine din 
partea guvernului și poporului Ceylonului, precum și din partea mea 
cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Am toată încrederea că relațiile de prietenie și cooperare existente în 
prezent între cele două țări ale noastre se vor întări și consolida în 
viitorii ani

DUDLEY SENANAYAKE 
primul ministru al Ceylonului

Pentru cauza 
pe care o

(Urmare din pag. I)

chemați să contribuie fruc
tuos la desfășurarea dinamică 
a vieții, la elaborarea forme
lor și a metodelor organizatori
ce. menite să ne asigure un 
înalt nivel material și spiri
tual.

Unirea științei cu munca, 
punerea științei în serviciul 
cauzelor constructive ale so
cietății amplifică și definește o 
concepție politică esențială, 
pe care Partidul Comur-'st 
Român o dezvoltă continuu cu 
rezultate prestigioase, recu
noscute de lumen într''-"ă. 
Aplicînd formele ce’e n.ai a- 
vansate în organizarea mun

J. SAMBU
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

cii, partidul își dovedește 
încă o dată atașamentul de
plin față de aspirațiile po
porului nostru, dornic să-și 
înalțe viața pe culmile progre
sului.

Exemplul oamenilor de ști
ință, hotărîrea lor solemnă de 
a lucra umăr la umăr cu pro
ducătorii bunurilor materiale, 
aș vrea să-1 ridic în atenția 
artiștilor, ale căror străduințe 
le cunosc și știu că sînt în
dreptate spre bucuria poporu
lui nostru, atît de dornic de a 
se integra cu cinste și presti
giu în circuitul marilor acțiuni 
și inițiative care dau profil ci
vilizației umane.

Să nu fim mai prejos 1 Vir
tuțile talentului sînt imense. 
O operă de artă care oglin
dește entuziast aspirațiile po
porului este o sursă inepuiza
bilă de energie morală și spi
rituală ; ea are o funcție de 
seamă în circuitul valorilor 
culturale și face din artist uo 
e^ponert dinamic al ideilor și 
al senti " antelor mari de care 
este animată societatea noas
tră, sentimente și idei al căror 
ecou stimulator creează at
mosfera prielnică unei vieți de 
mare anvergură spirituală.

Operele noastre pot și tre- 
b să se îndrepte spre cau
za mere a vieții socialiste pe 
care o promovează partidul 
nostru.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stqt al Republicii Socialiste România 

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe președinte.
Cu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, vă rog să primiți în numele Pre
zidiului Republicii Populare Ungare și în numele meu personal sincere 
urări de sănătate și mari succese în munca dv de răspundere.

PAL LOSONCZI 
Președintele 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia alegerii dv. ca președinte al Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialiste România, am deosebita plăcere să transmit Excelenței 
Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări de succes în 
această nouă și înaltă funcție.

CEVDET SUNAY 
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul alegerii Excelenței Voastre ca președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, vă transmit cele mai calde 
felicitări, în numele guvernului și al poporului Pakistanului. Dorim Ex
celenței Voastre mult succes în înalta dv. funcție și progres și prosperi
tate continuă pentru poporul român. Avem convingerea că relațiile prie
tenești și cordiale existente într-un mod atît de fericit între țările noastre 
vor fi întărite sub conducerea dv. înțeleaptă și competentă. Primiți, vă 
rog, Excelență, bunele mele urări de sănătate, fericire și succes.

MOHAMMAD AYUB KHAN 
Președintele Pakistanului

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Felicitind pe Excelența Voastră cu prilejul alegerii ca președinte al 

Consiliului de Stat, îmi este plăcut să vă exprim urările mele cele mai 
sincere pentru fericirea dv. personală, precum și pentru prosperitatea 
poporului român

MOHAMMED ZAHIR ȘAH 
Regele Afganistanului

Și atunci cînd atacurile se succed 
atît de rapid, îneît împiedică utiliza
rea oricărui mijloc de trecere a u- 
nui curs de apă, în special peste ma
rile fluvii, apar inovații îndrăznețe 
de felul „podurilor" pe cabluri. Sînt 
pur și simplu două cabluri întinse 
paralel, peste suprafața apei, de-a 
lungul cărora sînt trase mașini că
rora le-au fost adaptate în prealabil 
la axele roților scripeți de macara. 
Aceleași cabluri pot fi utilizate, cu 
ajutorul unor pîrghii manuale, la 
propulsarea unor bacuri încărcate cu 
patru pînă la șase mașini.

E dificil pentru avioane de mare 
viteză de a detecta și a distruge ast
fel de sisteme de traversare a rîu- 
rilor. Personal, am avut ocazia să 
folosesc un astfel de mijloc. Trecu
sem prin Ninh Binh, un oraș înflo
ritor altădată, acum o localitate în 
ruine. Străbătusem străzi doar cu 
numele, străjuite din loc în loc de 
cite un zid stingher, a cărui formă 
și ale cărei dimensiuni te lăsau să 
întrevezi ce fusese înainte aici ■— 
un bloc de locuințe, un așezămînt 
public sau o întreprindere. Ruinele 
se întind pînă la malul fluviului Day. 
Aici, la cîteva sute de metri de ve
chiul pod, rupt la mijloc șl prăvălit 
cu cele două capete în apă, ne aș
tepta un bac ca cel descris mai sus. 
Nu ieșisem încă din umbra ocroti
toare a unei imense stînci ce domi
na malul, cînd au apărut avioanele. 
Chiar și de ne-am fi găsit în mijlo
cul apei, ar fi fost greu de reperat 
o plută îmbrăcată atît de bine în 
verdeață, îneît reprezenta și pentru 
un observator aflat la numai cîțiva 
zeci de metri depărtare o insuliță 
plutitoare, cum sînt atîtea. Deși au 
aruncat parașute luminoase, piloții 
n-au observat nimic. Avioanele s-au 
rotit îndelung deasupra noastră și 
apoi au plecat, nu înainte de a lan
sa cîteva bombe la întîmplare. Ne-am 
continuat trecerea și totul n_a du
rat decît cîteva minute. în acest fel 
sînt trecute de-o parte și de alta 
sute de autocamioane pe noapte.

La astfel de confruntări perma
nente între forța populară inepuiza
bilă și posibilitățile de distrugere 
a tehnicii de război americane, ai 
prilejul să fii martor la fiecare pas 
ce îl faci în R. D. Vietnam. E o a- 
devărată bătălie pentru asigurarea 
comunicațiilor, pe care am întîlnit-o 
pretutindeni. Am străbătut drumuri 
ce numai pe hartă mai pot fi de
numite astfel. Uneori ești pur și sim
plu nevoit să urmezi buza cratere
lor de bombă pentru a-ți urma ca
lea. Și chiar și în aceste condiții 
transporturile funcționează Nimic 
nu-i poate opri pe -oferi: vietnamezi 
d .n misiunea lor. Nici chiar situații 
deosebi! de dificile ca cea din dis
trictul Tinh Gria. Există aici o por
țiune extrem de dificilă de parcurs, 

într-un punet-cheie pe șoseaua ce 
duce la Thanh Hoa, spre sud. O por
țiune de drum de numai trei kilo
metri unde violența bombardamen
telor a atins un grad nemaipomenit 
(peste o mie de bombe au fost arun
cate asupra acestui tronson). Dar 
mașinile înaintează mai departe. în 
jurul acestui loc, o rețea șerpuitoare 
de drumuri suplimentare asigură de
vierea și deblocarea coloanelor prin
se în vizorul aparatelor americane. 
Astfel de porțiuni de drum sînt pe 
toate rutele, la sud sau la nord de 
Hanoi, spre Haifong sau spre munții 
Anamitici. Ele ți se anunță de de
parte prin imagini ce evocă peisaje 
lunare. Uneori am lăsat la întoar
cere un traseu abia parcurs în zori, 
pentru a ne continua călătoria pe

Comunicațiile nu 
pot fi intrerupte /
altul ce a fost amenajat de numai 
cîteva ore.

Odată scăpat de asemenea sec
toare de drum, te așteaptă alte 
puncte la fel de primejdioase ; căci 
la fiecare pod, la fiecare ponton sau 
bac, chiar și la un podeț de cîțiva 
metri — și în această împărăție a 
orezului ele se numără cu miile — 
apar reactoarele americane. Și ele 
nu fac economie de bombe.

îmi aduc aminte că într-o zi, în- 
dreptîndu.ne spre Vinh, după pri
mele semne ale apropierii de trece
rea peste un curs de apă, s-a ivit 
un podeț pentru nimicirea căruia a 
fost pustiit tot ce exista pe kilome
tri întregi în jur. E în fond o sim
plă platformă de lemn peste un ca
nal de irigație, care însă, după fie
care bombardament, e rapid inlp- 
cuită cu alta. La mai put’n de un 
minut după ce am străbătut fîșia 
de apă, ne-au și surprins avioanele 
dușmane. Eram în plin cîmp, în mij
locul orezăriilor, pentru care însăși 
șoseaua reprezenta un dig. Cîteva 
fete ce făceau parte dintr.o brigadă 
de soc ne-au oprit mașina, anuntîn- 
clu-ne apropierea bombardierelor. 
Din fiecare gest al lor se vedea că 
trecuseră printr-o lungă experiență.

SOSIREA MINISTRULUI 
INDUSTRIEI CHIMICE 

AL R. P. POLONE
Marți seara a sosit în Capitală mi

nistrul industriei chimice al Republi
cii Populare Polone, Antoni Radlin- 
ski, însoțit de un grup de specialiști, 
pentru a face o vizită în țara noas
tră la invitația ministrului industriei 
chimice, Constantin Scarlat, și a mi
nistrului petrolului, Alexandru Boabă. 
Cu acest prilej vor fi vizitate unități 
chimice și petroliere și vor fi pur
tate discuții în probleme de interes 
reciproc privind posibilitățile de dez
voltare a colaborării și cooperării din
tre cele două țări în domeniile res
pective. La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîmpinat de 
Constantin Scarlat și Alexandru 
Boabă, de membri ai conducerii ce
lor două ministere. Au fost prezenți 
Jerzy Fidler, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Poloniei la București, 
și membri ai ambasadei.

Conducerile ministerelor industriei 
chimice și petrolului au oferit în cin
stea oaspetelui o masă la hotelul 
Athenee Palace.

în cadrul marilor aniversări cultu
rale recomandate de U.N.E.S.C.O., 
marți seara, în sala Dalles, a avut loo 
o festivitate consacrată aniversării a 
200 de ani de la nașterea marelui om 
de litere, de știință și gînditor german, 
August Wilhelm Schlegel. Festivitatea 
a fost organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunea scrii
torilor și Comisia națională română 
pentru U.N.E.S.C.O. După cuvîntul 
de deschidere rostit de prof. Șerban 
Cioculescu, membru corespondent al 
Academiei, prof. dr. docent Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, a conferențiat despre „Au
gust Wilhelm Schlegel — om de li
tere german, orientalist și traducător". 
Manifestarea s-a încheiat cu un reci
tal de poezie germană.

★
La Institutul de istorie „N. Iorga“ 

al Academiei au început marți dimi
neața lucrările Simpozionului româno- 
cehoslovac cu tema „Relațiile româ- 
no-cehoslovace la sfîrșitul secolului 
XIX și prima jumătate a secolului 
XX". Participă cercetători științifici 
români și cehoslovaci. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de acad. An
drei Oțetea, președintele Secției de 
științe istorice a Academiei, directo
rul Institutului de istorie „N. Iorga".

★
Marți a sosit în Capitală o delega

ție a Uniunii ziariștilor bulgari, con
dusă de Bogomil Nonev, vicepreșe
dinte al Uniunii, director al Comite
tului de radioteleviziune din Bulga
ria, care, la invitația Uniunii Ziariș
tilor din România, va face o vizită 
în țara noastră.

★
La Asociația cineaștilor din Româ

nia (A.C.I.N.) a avut loc marți di
mineața o întîlnire între membri ai 
conducerii asociației, ai Arhivei na
ționale de filme, redactori de specia
litate de la unele publicații bucu- 
reștene și delegația de cineaști din 
Turcia, care se află în țara noastră cu 
prilejul organizării în Capitală a „Zi
lelor filmului turc". Oaspeții au vor
bit pe larg despre activitatea cineaști
lor turci, despre preocupările lor ac
tuale.

★
Un ansamblu alcătuit din colectivele 

teatrelor de păpuși din Timișoara și 
Craiova a plecat marți într-un turneu 
de o lună de zile în R. P. Mongolă 
și R. P. Chineză, în cadrul planului 
de colaborare culturală cu cele două 
țări.

(Agerpres)

De fapt, viața lor se confundă cu 
însăși existența drumului pe care îl 
au în grijă; ele trăiesc în adăposturi 
construite de_a lungul lui, își asi
gură hrana cultivînd mici terenuri 
de pămînt situate în lungul traseului 
de care răspund; tot aici iau parte 
la lecțiile pe care le țin profesorii 
ce vin special, sau își petrec puținul 
timp liber citind sau cîntînd.

Cu gesturi măsurate, fiecare din 
ele și-a ocupat adăpostul — o gaură 
circulară întărită cu cărămizi și un 
val de pămînt — pregătindu-și cu 
mișcări ce denotă obișnuința, arma 
pe care o poartă, de altfel și în 
timpul lucrului. Deși cîteva fuzee 
începuseră să lumineze ca ziua îm
prejurimile, șoferul nu și-a părăsit 
mașina, conducînd-o cu viteză îna

poi, fără să mai întoarcă, sub co
roana protectoare a unui copac. A- 
ceeași manevră o făceau și ceilalți, 
ce se găseau la cîteva sute de metri 
mai departe. „Știți — îmi spune în
soțitorul meu. e bine să fim pru
denți. Se cunosc cazuri cînd chiar 
și un singur biciclist a fost vînat 
de avioane"

între timp, reactoarele patrulează 
de-a lungul drumului. Apoi, negă
sind nimic „suspect", se năpustesc 
asupra podețului lăsat în urmă. 
Două jerbe de foc. urmate imediat 
de alte cîteva. zguduie pămintul. Al
te fulgerări de explozii marchează 
în față locul unde se află un alt mic 
pod te fi ura în itinerarul nostru, 
în ciirînd. aveam să cunoaștem co
rect ce înseamnă cuvîntul de ordi
ne al acestor brigăzi : „Inamicul 
distruge, noi reparăm si trecem ; el 
distruge din nou. noi reparăm din 
nou si totuși trecem . Cînd peste o 
oră depășim și acest pod. rapid re- 
amenajat. doar gropile proaspete de 
bombe reamintesc atacul aerian. 
Puntea elastică de bambus, cu coa
ja încă verde, suportă cu bine tre
cerea autocamioanelor în al căror 
lung sir ne încadrăm. Comunicațiile 
nu pot fi întrerupte — este condu-

viața internațională

SEMNMEA PUNUlUi DE COUNRARE ȘIIINIIHCI
Mi ACAMIIli 1MIIA SI CHINEZA

PEKIN 12. (Corespondentul A- 
gerpres I. Gălățeanu transmite i 
La Pekin a fost semnat, la 12 de
cembrie, planul de colaborare 
științifică între Academia Republi
cii Socialiste România și Academia 
de Științe a Republicii Populare 
Chineze pe anii 1968—1969.

Din partea Academiei Republicii 
Socialiste România, planul a fost 
semnat de acad. Raluca Ripan, pre
ședintele filialei Cluj a Academiei, 
iar din partea Academiei de Științe 
a Republicii Populare Chineze de

Plenara C. C. al P. C. Bulgar
SOFIA 12 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc la 12 decembrie plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, la care au fost 
discutate proiectul planului econo
miei naționale și proiectul de buget 
pe anul 1968. Raportul cu privire la 
proiectul de plan a fost prezentat 
de Apostol Pașev, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, iar 
proiectul de buget de Dimităr Po
pov, ministrul de finanțe al R. P. 
Bulgaria.

Declarația secretarului 

general al P.C. din S.U.A.
NEW YORK 12 (Agerpres). — Se

cretarul general al Partidului Comu
nist din S.U.A,, Gus Hall, a dat pu
blicității o declarație în care a salu
tat hotărîrea Curții Supreme a S.U.A. 
de a califica drept neconstituțională 
prevederea legii McCarran prin 
care se interzice membrilor partidului 
comunist să lucreze în industriile de 
apărare. Această lege a fost folosită

ALGER REORGANIZAREA FRONTULUI
OE ELIBERARE NAȚIONALĂ

ALGER 12 (Agerpres). — Preșe
dinția Consiliului Național al Revo
luției a dat publicității un comunicat 
în legătură cu reorganizarea Frontu
lui de Eliberare Națională din Algeria. 
Ținînd seama de experiența obținută 
în prima fază a dezvoltării țării și de 
imensele sarcini pe care le avem de 
îndeplinit — se arată în comunicat 
•— a fost necesar să se ia o serie de 
noi măsuri așteptate de militanții or
ganizației noastre și vizînd reorgani
zarea instituțiilor partidului și statu
lui. Ahmed Kaid, membru al Consi
liului Revoluției, a fost însărcinat cu 

zia la care ajungi după ce străbați 
mii de kilometri pe drumurile R.D. 
Vietnam.

„E o încercare a răbdării. în care 
americanii pierd mereu" — sublinia
ză reprezentanții ministerului de 
resort pe care am avut ocazia să-i 
întîlnesc după reîntoarcerea mea la 
Hanoi. Rețeaua de drumuri, de căi 
ferate, gările, trenurile si autocami
oanele sînt obiectivele cele mai des 
căutate de inamic — spun ei. în
tregul popor vietnamez s-a angajat 
însă într-o mare bătălie a transpor
turilor. Populația adună în preajma 
sectoarelor cele mai des atacate pă
mînt. piatră, diverse materiale de 
construcție. Și cum drumurile nu 
pot fi bombardate 24 de ore din 24. 
rămîne întotdeauna timp pentru a a- 
coperi gropile și craterele bombelor 
într-un loc sau altul, restabillndu-se 
circulația. Am ajuns la asemenea 
recorduri — subliniază interlocutorii 
noștri — îneît sînt suficiente doar 
cîteva zile de muncă pentru a refa
ce chiar si o șosea ca cea din tre- 
cătoarea muntoasă Mu Gia. deasupra 
căreia s-au revărsat numai în ul
timele acțiuni aeriene ale dușmanu
lui. 700 de tone de bombe. Aici, mai 
multe tronsoane săpate în stînca 
muntelui și îngropate de piatra pră
bușită în urma bombelor pînă la o 
înălțime de 12 metri au fost deblo
cate în cîteva ore prin munca a mii 
de oameni înarmați doar cu coșuri, 
cobilite. răngi și lopeți. Un alt as
pect al bătăliei comunicațiilor îl re
prezintă noile șosele, cu numeroase 
deviații în locurile mai dificile, de-a 
lungul cărora s-au plantat zeci de 
mii de copaci și s-a săpat un nu
măr imens de adăposturi și tranșee, 
în 1966 și în acest an au fost con
struiri peste 100 000 de kilometri de 
astfel de drumuri. Totodată, pentru 
fiecare pod s-a creat un sistem de 
bacuri de rezervă si de pontoane".

Iar faptele acestea, aproape de ne
crezut. sînt recunoscute si de duș
mani. După cum declară ofițeri su
periori americani, din 5 000 de po
duri distrdse de aviația americană, 
majoritatea au fost reparate în 2—3 
săptămîni. „în ultimele 22 de luni — 
arată agenția Associated Press — a- 
vioanele americane au bombardat șl 
distrus căi ferate si rutiere. po
duri. centrale electrice, convoaie de 
camioane, ambarcațiuni, bacuri si 
depozite de combustibil. Aproape ime
diat după atacuri, aceste obiective au 
fost reconstruite, reamplasate. de
plasate. legate din nou. transferate. 
Trenurile nu au fost blocate mai 
mult de trei pînă la patru ore".

Declarații care vorbesc de la sine 
despre faptul Că după doi ani de ac
țiuni agresive, scump plătite, mai a- 
les în avioane doborîte și în pier
deri masive de oiloți. aviația ameri
cană nu a reușit să întrerupă sau să 
împiedice traficul în R.D. Vietnam. 
Este rezultatul muncii și al luptei 
eroice ale unui întreg popor.

U Iu-siun, vicepreședinte al Acade
miei.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Iorgu Istrate, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. S. România în 
R. P. Chineză, reprezentanți ai A- 
oademiei, Ministerului Afacerilor 
Externe și ai Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea.

Cu prilejul încheierii tratativelor, 
care s-au desfășurat într-o atmo
sferă tovărășească, de prietenie, 
Iorgu Istrate a oferit o masă la care 
au participat membrii celor două 
delegații.

După discuții, plenara a aprobat 
în unanimitate principalii indici ai 
planului și ai bugetului care ur
mează să fie supuși spre discutare 
Adunării Populare a R. P. Bulga
ria.

La lucrările plenarei au partici
pat, de asemenea, membrii Biroului 
Comisiei Centrale de Control a 
P.C. Bulgar, miniștri, șefi de secție 
la C.C. al P.C. Bulgar, prim-secre- 
tari ai comitetelor regionale, mem
bri ai Comisiei centrale de revizie.

de cercurile de dreapta din S.U.A. 
pentru a împiedica numeroase per
soane cu convingeri progresiste să 
obțină o slujbă, pretextînd că între
prinderile sau secțiile în care solici
tau serviciu lucrau pentru apărare. 
„Hotărîrea Curții Supreme — se spu
ne în declarație — constituie o mare 
victorie pentru toți membrii sindica
telor și oamenii muncii".

realizarea acestei reorganizări, iar 
membrii secretariatului executiv, 
Cherif Belkassem, Tayebi MohamecL 
Mohand Ou El Hadj, Khatib YousseX 
Salah Boubnider, vor primi alte res
ponsabilități.

YEMEN

LA SANAA
SE RESTABILEȘTE 

LINIȘTEA
SANAA 12 (Agerpres). — Postul 

de radio Sanaa a transmis un apel 
al generalului Hassan Al-Amri, co
mandantul forțelor armate ale Re
publicii Arabe Yemen, în caro 
cheamă poporul să-și unească rîn- 
durile în apărarea regimului repu
blican. Deși la Sanaa este liniște 
și nu mai există vreun pericol de 
atac, postul de radio relevă că pe 
străzi continuă să patruleze deta
șamente de autoapărare. In unele 
puncte ale orașului sînt distribuite 
arme și muniții populației în sco
pul apărării. In același timp, ma
joritatea populației și-a reluat ac
tivitatea zilnică normală. Activita
tea comercială este treptat reluată.

vremea
Ieri în țară vremea s-a menți

nut umedă șl s-a încălzit ușor. 
Cerul a fost mai mult acoperit, au 
căzut precipitații sub formă de 
ninsoare în Banat și Transilvania. 
In celelalte regiuni precipitațiile 
au fost mai ales sub formă de 
ploaie și burniță. Vîntul a su
flat potrivit, cu intensificări locale 
în sudul țării. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între minus 
5 grade la Avrămeni, Rădăuți și 
Tg. Neamț și 10 grade la Manga
lia și Sf. Gheorghe-Deltă. Local 
în sudul țării ceața a persistat mai 
toată ziua. In București : vremea 
s-a menținut umedă, cu cerul 
acoperit. Au căzut precipitații sub 
formă de ploaie și burniță. Vîn
tul a suflat potrivit, cu intensi
ficări temporare. Temperatura ma
ximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 și 16 decembrie. In țară : 
vremea se va menține umedă și 
caldă la începutul intervalului, 
apoi se va răqi ușor, începînd din 
nordul țării. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea precipitații tem
porare. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 6 grade și plus 4 grade, 
iar maximele între minus 1 grad și 
plus 9 grade. Ceață dimineața și 
seara. In București : vremea se 
menține umedă și continuă să se 
încălzească ușor. Cerul va fi mal 
mult acoperit. Ploaie temporară. 
Vînt potrivit din sectorul sud- 
estic. Ceață dimineața.
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■ INIȚIAT DE ROMANIA, UN PROIECT DE REZOLUȚIE A FOST ADOPTAT 
IN UNANIMITATE DE COMITETUL PENTRU PROBLEMELE ECONOMICE Șl 
FINANCIARE AL ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.

Adoptarea în unanimitate, de către 
Comitetul pentru problemele economice 
fi financiare al Adunării Generale a 
O.N.U., a proiectului de rezoluție în 
problema cooperării economice intereu- 
ropene reprezintă, în mod incontestabil, 
un succes pe linia necesităfii dezvol
tării unor relații de bună vecinătate și 
colaborare în domenii multiple — po
litic, economic, cultural, tehnico-șfiinfi- 
fic — între fările „bătrînului continent*, 
Indiferent de sistemul lor social-politic. 
Vlăstar direct al documentului în acest 
sens, inifiat de Republica Socialistă 
România și adoptat de către Adunarea 
Generală în sesiunea din 1965, noul pro-
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DE LA R. CAPLESCU

lect se înscrie în eforturile menite să 
ducă la eliminarea obstacolelor din ca
lea colaborării economice internaționale, 
să promoveze și să accelereze progresul 
economic și social atît al țărilor conti
nentului nostru cît și al celor din alte 
zone geografice.

Dezbaterea a fost scurtă, dar cu atît 
mai semnificativă, ceea ce oglindește 
faptul că, practic, ideile sale nu au sus
citat obiecții, că s-au impus în mod a- 
proape axiomatic, după cum o dove
dește șl adeziunea unanimă pe care au 
întrunit-o. In intervenții substanțiale, 
vorbitorii înscriși la cuvînt au reliefat 
o serie de aspecte pregnante legate de 
această acțiune. Așa, de pildă, în afară 
de ceJe 9 state coautoare ale rezoluției 
„bunel vecinătăți’ — Austria, Belgia, 
Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Iugo
slavia, România, Suedia, Ungaria — și-au 
înscris numele ca sprijinitori ai noului 

H VOT UNANIM PENTRU PROIECTUL DE REZO
LUȚIE - PROPUS DE ȚARA NOASTRĂ 
VIND COLABORAREA ȘTIINȚIFICĂ $1 TEHNICĂ 
INTERNAȚIONALĂ

proiect alte nouă țări t Cehoslovacia, 
Grecia, Islanda, Luxemburg, Norvegia, 
Olanda, Polonia, Turcia, R.S.S. Ucrai
neană — ceea ce înseamnă o dublare a 
numărului inițial. Acest fapt confirmă 
odată în plus ceea ce s-a subliniat și 
cu alte prilejuri și anume că cele nouă 
state coautoare ale rezoluției adoptate 
la sesiunea XX nu constituie o grupare 
cu structură organică, că li se pot ală
tura, și este binevenit acest lucru, toate 
fările care o doresc.

Subliniind semnificația numărului mare 
de coautori, șeful delegației iugoslave 
l-a pus în legătură cu lărgirea crescîndă 
a spiritului de cooperare în Europa. Un 
alt aspect al proiectului de rezoluție a 
fost reliefat de delegatul Italiei, respec
tiv rolul Comisiei Economice pentru 
Europa în îmbunătățirea relațiilor est- 
vest, arătînd că actualele progrese în di
recția acordurilor interguvernamentale, a 
contactelor și legăturilor în domeniul 
tehnic și comercial, a tratativelor bi și 
multilaterale trebuie lărgite și Intensifi
cate. Colaborarea economică intereuro- 
peană, a declarat delegatul Belgiei, 
este unul din instrumentele cele mai 
eficace de transformare a fenomenelor 
de destindere de pe continentul euro
pean într-un climat permanent, în timp 
ce reprezentantul Franței a stăruit asu
pra contribuției pe care această colabo
rare o poate aduce la efortul națiuni
lor unite în domeniul industrializării și 
în alte domenii.

Cu deosebit interes a fost ascultat cu
vîntul șefului delegației române, Mircea 
Malița, care a evidențiat poziția de prin
cipiu și acțiunile concrete întreprinse de 
România pentru promovarea cooperării 
economice cu toate țările indiferent de 
regimul lor politic și economic, pe baza 
respectării principiilor suveranității, inde
pendenței, egalității în drepturi șl a- 
vantajulbi reciproc.

Acțiunile pentru a căror intensificare

se pronunfă proiectul de rezolufie a- 
doptat în unanimitate sînt chemate să 
contribuie la dezvoltarea legăturilor eco
nomice atît în beneficiul țărilor europene 
cit și al întregii comunități internaționale, 
la statornicirea unor relații sănătoase și 
a unei atmosfere prielnice rezolvării 
problemelor politice litigioase care mai 
întunecă încă orizontul politic.
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CUTREMURUL!
I • I I -

DIN INDIA
• 120 DE PERSOANE 
MURIT • UN ORAȘ 
TREG DISTRUS

AU
IN-

agen-Un ultim bilanț transmis de __
țiile de presă anunță că în urma cu
tremurului de pămînt înregistrat luni 
dimineață în partea de vest a Indiei 
și-au pierdut viața 120 de persoane, 
iar 2 000 au fost rănite. Hidrocentrala 
din Koyna, aflată în epicentrul cu
tremurului, a fost distrusă, iar orașul 
Bombay a rămas fără energie elec
trică. Căile ferate și aeroporturile 
din multe localități ale regiunii au 
fost profund afectate de cutremur. 
Cutremurul a afectat o regiune de 
800 kmp la sud de centrul industrial 
Bombay. Orașul Koynanagar, cu 
10 000 de locuitori, unul dintre cele 
mai mari centre hidroenergetice din 
India, a fost transformat în ruine.

Cerem refroceda-
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• 0 CUVÎNTARE A MINIS
TRULUI DE EXTERNE IZRAE
LIT • RELUAREA RELAȚII
LOR DIPLOMATICE INTRE 

ANGLIA ȘI R.A.U.

CAIRO 12 (Agerpres). — Diplo
mații arabi au mai bine de o 
lună la dispoziție pentru a pregăti 
viitoarea conferință la nivel înalt 
convocată pentru 17 ianuarie. Acest 
interval de timp ar urma să fie 
folosit și pentru îndepărtarea ezită
rilor unor state arabe, cum sînt 
Siria Și Arabia Saudită, care nu 
și-au dat încă adeziunea deplină 
pentru conferință. Secretarul gene
ral adjunct al Ligii Arabe, Noffal, 
a făcut cunoscut că ministrul de 
externe al Marocului, țara gazdă a

DECLARATIILE FĂCUTE DE 
MIKIS THEODORAKIS 
UNUI GRUP DE ZIARIȘTI

9

La Începutul acestei luni un grup de ziariști 
a primit autorizația să-1 viziteze pe Mikis Theo
dorakis in prezența unui reprezentant al autori
tăților, la infirmeria Închisorii Averoff din Atena. 
Sub semnătura lui Mario Cervi, trimisul său spe
cial, in capitala Greciei, ziarul Italian „Corriere 
della Sera" a publicat declarațiile făcute cu a- 
cest prile] de reputatul compozitor.

„Theodorakis — scrie 
corespondentul italian 
— și-a făcut apariția, 
înalt, slăbit, dar cu o 
privire mîndră*.

— Știți că absența dv. 
în procesul în care figu
rați ca acuzatul nr. 1 a 
fost justificată prin afir
mația că starea sănătă
ții dv. nu era bună. Ce 
credeți despre asta ?

Theodorakis : — Sînt 
sănătos. Am făcut greva 
foamei tocmai pentru 
voiam să fiu prezent 
proces.

Funcționarul (care 
sista la convorbire) : — 

viitoarea reuniuni, a fost însărcinai 
să convingă cele două guverne de 
utilitatea participării lor la confe
rință.

LONDRA 12 (Agerpres). — Marți 
s-au reluat în mod oficial relațiile 
diplomatice între Marea Britanie și 
Republica Arabă Unită. întrerupte 
din decembrie 1965.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în Knesset (Parlament), mi
nistru] izraelian al afacerilor externe, 
Abba Eban, a declarat că, deși se 
menține o stare de alertă militară, „nu 
este deloc necesar să se procedeze ca 
și cînd războiul ar urma să reînceapă 
în viitoarele luni". Referitor la căile 
de soluționare a conflictului din O- 
rientul Mijlociu, ministrul izraelian a 
declarat că țara sa „continuă să de
pună eforturi pentru a obține tratati
ve directe cu țările arabe". Knessetul 
a adoptat o rezoluție în care se spu
ne că „numai tratative directe între 
Izrael și vecinii săi vor permite să se 
găsească o soluție problemelor Orien
tului Mijlociu".

Domol, domol; ați fost 
supus unei encefalogra- 
me, sistemul dv. nervos 
nu funcționează bine și 
medicii au fost de părere 
să nu participați la pro
ces.

Theodorakis : — As- 
ta-i cu totul altceva. Eu 
unul cred una, medicii 
alta. Una din cauzele 
tulburărilor mele psihice 
se datorește tocmai fap
tului că n-am fost pre
zentat în fața justiției.

— Anumite mărturii la 
recentul proces și unele 
informații vagi au lăsat 
să se presupună că ați 
făcut revelații la poliție

și că v-ați fi denunțat to
varășii — este oare în
temeiată această acuza
re de trădare 7

Theodorakis : — Este 
o încercare nesăbuită de 
a mă defăima. Am trimis 
o scrisoare președintelui 
tribunalului pentru a 
dezminți aceste calom
nii, dar n-a adus-o Ia 
cunoștința instanței...

Funcționarul, tot mai 
nervos : — Theodorakis 
va admite poate că a 
vorbit despre dezacor
duri cu Filinis ?

Theodorakis : — Am 
fost tot timpul de acord. 
El rămîne mai departe 
prietenul meu.

Funcționarul, exaspe
rat : — Theodorakis
nu-și dă seama că este 
un instrument al comu
niștilor...

Theodorakis : — Nu 
mă faceți să spun ceea

BUDAPESTA 12. — Corespon
dentul Agerpres Al. Pintea trans
mite : Marți dimineața au început 
la Budapesta lucrările celei de-a 
21-a sesiuni a Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R. Delegațiile partici
pante la sesiune sînt conduse de : 
T. Țolov (Bulgaria), F. Krajcir 
(Cehoslovacia), G. Weiss (R. D. 
Germană), D. Gombojav (Mongo
lia), Z. Nowak (Polonia), Gheorghe 
Rădulescu (România), A. Apro (Un
garia), M. Leseciko (U.R.S.S.), vice
președinți ai consiliilor de miniștri. 
Delegația iugoslavă este condusă 
de A. Grlicikov, membru al Vecei 
Federale Executive. La sesiune ia 
parte ca observator reprezentantul 
R. D. Vietnam.

ce nu vreau să spun... 
Dacă pot răspunde, 
bine, dacă nu — răb
dare. Am de apărat o 
responsabilitate morală. 
Nu sînt un trădător. A- 
firmați că am comis o 
crimă ? Prezentați-mă 
în fața justiției poporu
lui grec.

„In mica încăpere — 
scrie mai departe co
respondentul — at
mosfera devine înăbu
șitoare. Mikis Theodo
rakis fumează nervos o 
țigară. Funcționarul se 
lansează într-o polemi
că ingrată și încearcă 
să înfrunte, fără a reuși 
însă, declarațiile nepre
văzute ale acuzatului*.

Funcționarul : — Sîn- 
teți un bun muzician, 
dar i-ați făcut un rău 
țării dv.

Theodorakis : — Prin 
muzica mea am sporit 
prestigiul țării mele șl 
sînt acuzat pe baza le
gii 509, care pedepsește 
orice ar aduce prejudi
cii Greciei...

Funcționarul : — Sîn- 
teți primejdios nu ca 
artist, ci ca om.

Theodorakis : — Să
nu-mi dați dv. lecții. Pot 
fi trimis la galere, dar 
tot Theodorakis rămîn, 
reprezint o valoare mo
rală, simbolizez o idee.

NEW YORK 12 (Agerpres). — Re
prezentantul țării noastre în Comite
tul pentru problemele economice și 
financiare, Costin Murgescu, a pre
zentat un proiect de rezoluție pri
vind colaborarea internațională în 
domeniul științei și tehnicii, proiect 
la care au aderat, în calitate de co
autoare, Algeria, Bulgaria, Canada. 
Chile, Franța, Iran, Mali, Pakistan și 
R.A.U. Vorbitorul a mulțumit coau
torilor. Trecînd la analiza proiectului 
de rezoluție, reprezentantul țării noa
stre s-a ocupat de programul de acți
une pe scară mondială, Inițiat de Co
mitetul consultativ, și s-a oprit asupra 
obiectivelor fundamentale care tre
buie să călăuzească acest program. 
In primul rînd, accesnl la cuceririle 
științei contemporane și progresul 
tehnologic sînt de neconceput fără 
un sistem național de cercetare, for
mare și difuzare, în concordanță cu 
nevoile concrete ale țării respective. 
Vorbitorul a conchis că unul din 
principalele obiective trebuie să fie 
sprijinirea statelor membre în crea
rea infrastructurii necesare progre
sului lor tehnico-științific. Un al 
doilea obiectiv trebuie să constea în 
perfecționarea mecanismului interna
țional de transmitere a cunoștințelor 
științifice și tehnice moderne exis
tente, către țările care doresc să uti
lizeze aceste cunoștințe. Iar un al

treilea — promovarea relațiilor de 
cooperare între oamenii de știință, 
în universitățile și centrele de cer
cetări din diverse țări, ceea ce poa
te contribui la întărirea sistemelor 
naționale de cercetare.

Au mai luat cuvîntul reprezentan
ții Algeriei, Republicii Chile, An
gliei, Izraelului, Iranului, U.R.S.S., 
Argentinei, precum și subsecretarul 
O.N.U. pentru problemele economice 
și sociale, Phillipe de Seynes, care 
au felicitat delegația României pen
tru inițiativa luată, scoțînd în relief 
importanța deosebită a propunerilor 
făcute pentru rezolvarea complexe
lor probleme care se pun dezvoltării 
economice contemporane.

Pus la vot, proiectul de rezoluție a 
fost adoptat în unanimitate.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Președintele Adunării Generale a 
O.N.U., Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al României, 
a ținut luni seara, la invitația orga
nizației americane Consiliul pentru 
afacerile externe, o expunere pe 
tema evoluției problemelor relați
ilor dintre Națiunile din Europa de 
est și cea de vest

agențiile de
• ÎNTRUNIREA miniștrilor apărării

DIN ȚĂRILE N. A. T. 0., CU EXCEPȚIA 
FRANȚEI • BUGETUL C. £ £ IN 
SUSPENSIE 0 NOUĂ FAZĂ IN
DISPUTA ASUPRA GIBRALTARULUI
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Guvernul cipriot este favorabil prelungirii manda
tului forțelor O.N.U. staționate în insulă — au declarat surse oficiale 
la Nicosia. Un purtător de cuvînt al comunității turce a declarat că 
prelungirea mandatului este indispensabilă dacă se dorește evitarea unor 
noi incidente grave. Marți dimineața a început la Famagusta îmbarcarea 
celui de-al doilea contingent de 500 de soldați și ofițeri greci.

La Madrid a fost publicată o nouă
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„Concorde 001“, prototipul pri
mului avion supersonic de pasa
geri din lume, construit de Franța 
și Anglia, a fost prezentat, în. 
premieră, publicului. De un alb 
imaculat, cu silueta lungă și în
gustă, cu botul de rechin și cu a- 
ripi în formă de delta, echipat cu 
patru reactoare, el a fost expus 
la uzinele „Sud-Aviation" din 
Toulouse reprezentanților firme
lor constructoare și echipajului.

Andră Turcat, directorul zbo
rurilor de încercare de la „Sud- 
Aviation", l-a urmărit, de altfel, 
zi cu zi chiar de la naștere. A și 
„zburat" cu el, dar numai la bor
dul simulatorului ce reproduce 
fidel toate reacțiile lui „Con
corde". împreună cu copilotul său, 
Turcat va efectua mai multe zbo
ruri de încercare peste Atlantic. 
Numai ei doi. Căci „Concorde" nu 
are nevoie de navigator, mecanic 
sau radio-navigator. Creiere elec
tronice asigură toate comenzile; 
avionul zboară „pe orb" cu aju
torul radarului.

„Concorde" va transporta 132 
pasageri și bagajele lor, de două

ori mai repede ca viteza sunetu
lui: cu 2335 km la oră. Plutind 
la limitele stratosferei — 19 km 
înălțime — pasagerii vor vedea 
cerul intr-o lumină nouă, violetă. 
„Concorde" va străbate distanța

Paris — New York în 3 ore ți 25 
minute, în loc de circa 7 ore cit 
durează zborul astăzi. El va 
executa două rotații zilnice pes
te Atlantic. Specialiștii sînt de pă
rere că această masă de 166 tone 
de metal, plastic, cauciuc și apa- 
rataj electronic, va putea zbura 
in total peste 45 000 ore.

„Concorde" este o îmbinare a 
electronicii și tehnologiei moder
ne. Soluții originale au fost găsi
te de experții francezi și englezi 
pentru o serie de probleme noi: 
încălzirea metalului in zbor, 
schimbările brusce de temperatu
ră, reacțiile la „oboseală". Fără

utilizarea mașinilor de 
electronice, calculele 
construirii avionului ar 
40 de ani.

Primul prototip, 001, a 
struit în Franța. Prototipul 002 e 
în curs de construcție în Anglia. 
Ambele prototipuri vor servi pen
tru sinteză în vederea punerii la 
punct a aparatului, după care 
va începe construcția lui în serie. 
Cele două prototipuri costă res
pectabila sumă de 7 miliarde de 
franci, sau de patru ori mai mult 
decît valoarea evaluată a cele
brului palat de la Versailles.

Pină la primul pasager se vor 
face peste 4 000 de ore de zbor 
de probă. 17 firme mondiale au 
și comandat 74 avioane ~ 
cor de", fiecare costînd 105 
ne franci.

Avionul are un avans 
puțin trei ani asupra 
său american. ..Boeing 
„Concorde" — scria revista „Ex
press" — „e mai mult decît un a- 
vion. Este o luare de poziție. 
„Concorde" afirmă voința de a 
înfrunta sfidarea americană".

La invitația C.C.
P.S.U.G. la Berlin a sosit o dele
gație a C.C. al P.C. din Finlanda, 
condusă de Viile Pessi, secretar ge
neral al P.C.F. Delegația va avea 
convorbiri cu reprezentanți ai C.C. 
al P.S.U.G. cu privire la probleme 
de interes comun.

al

Procesul celor 37 de afri
cani din Africa de sud-vest, 
acuzați de „activitate subversivă11 și 
,,terorism", a fost reluat la Pretoria. 
Membri ai partidului Swapo care 
se pronunță pentru independența 
reală a teritoriului, ei sînt pasibili 
de pedeapsa cu moartea.

„Carte roșie", 
care guvernul spaniol își reafirmă poziția în problema Gibraitarului, 

revendicînd trecerea coloniei britanice sub suveranitatea Spaniei. Docu
mentul apare într-un moment în care disputa în legătură cu viitorul 
Gibraitarului s-a accentuat, cele două țări acuzîndu-se reciproc de 
violarea apelor teritoriale.

Dezbaterile de luni ale Consiliului ministerial al 
C.E.E., consacrate proiectului de buget al organizației pe anul 1968, s-au 
încheiat fără ca „cei șase11 să fi putut adopta bugetul. Franța și Olanda, 
care au votat împotrivă, au insistat ca pînă la terminarea reorganizării 
administrative a C.E.E., necesară în urma fuziunii celor trei executive 
(comisiile C.E.E., C.E.C.O. și Euratom), bugetul să fie defalcat lunar. 
Președintele comisiei unice a C.E.E., Jean Rey, a respins categoric pro
punerea.

Miniștrii apărării din țările N.A.T.0. s-au întrunit marți 
la Bruxelles cu excepția Franței care s-a retras anul trecut din organis
mele integrate ale alianței. Cu acest prilej, ei au aprobat noua concep
ție strategică a N.A.T.O. Comitetul militar a acceptat planul de restruc
turare a forțelor terestre belgiene, care prevede retragerea a 12 000 mili
tari belgieni, din cei 36 000 staționați pe teritoriul R.F.G. Totodată, a 
fost acceptat planul de redesfășurare a forțelor britanice și americane de 
pe Rin, întrucît cele două țări și-au anunțat intenția de a retrage o parte 
din efectivele lor.

Aspect de la una din recentele demonstrații ale studenților spanioli a căror puternică mișcare revendicativă o 
creat o stare de tensiune la Madrid

Vă amintiți data de 5 august 
1964 ? In acea zi, numeroase a- 
vioane cu reacție, decolînd de 
pe nave port-avion aparținînd 
flotei a 7-a americane din Paci
fic, au bombardat localități de 
pe coasta nord-vietnameză în 
apropierea orașului Hong-Gai, 
provocînd pierderi în 
populației. Era primul 
chis de aviație asupra 
lui R. D. Vietnam.

Cum s-a încercat atunci „să 
se justifice" o asemenea flagran
tă și brutală violare a legilor 
internaționale ? S-a invocat așa- 
numitul „incident din golful 
Tonkin". Potrivit versiunii lan
sate de comandamentul flotei 
a 7-a. distrugătoarele „Mad
dox" și „Turner-Joy" ar fi fost 
supuse, la 4 august, unor „a- 
tacuri neprovocate" din partea 
unor torpiloare ale R.D. Viet
nam. în apele internaționale. 
Înaltul comandament al arma
tei populare vietnameze a ară
tat că pretinsul atac de la 4 au
gust nu este decît „o plăsmuire 
în scopuri provocatoare".

Zilele acestea fostul ofițer de 
marină, John W. White, într-o 
scrisoare adresată publicației 
New Haven Register, confirmă 
că vasele de patrulare nord- 
vietnameze n-au tras nici un o- 
buz, nici o torpilă împotriva 
distrugătoarelor „Maddox" și 
„Turner-Joy". White, care era 
pe atunci ofițer clasa I pe va
sul „Pine Island", primul bas
timent care a pătruns în zona de 
război după incident, a afirmat 
că a vorbit cu șeful serviciului 
de detectare prin sonor de 
bordul „Maddox-ului". și 
cesta i-a spus că aparatul 
indicat prezenta nici unei 
pile. White arată că incidentul 
din golful Tonkin a fost montat, 
cum se spune, piesă cu piesă, 
spre a servi drept pretext pentru 
începerea războiului aerian îm
potriva unei țări independente 
și suverane. De atunci, „escala
darea" a cunoscut numeroase 
trepte, inclusiv bombardarea 
Hanoiului și Haifongului.

Cu ce rezultat ?
In același număr din „Le 

Monde", care publică știrea cu 
revelațiile fostului ofițer White, 
citim si declarațiile făcute vi
neri în Senat de președintele 
Comisiei de afaceri externe. 
Fulbright : ..Războiul dus de 
S.U.A. este imoral și muții11.

rîndurile 
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teritoriu-
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a- 

n-a 
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