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Mesajul adresat de tovarășul 
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secretar general al C.C.alP.C.R., 
președintele Consiliului de Stat
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Făurirea statului unitar
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a poporului român
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Stimați tovarăși,

potențiale ale producției
Nicolae TĂBÎRCÂ

prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R. 
președintele Consiliului popular județean provizoriu

ia
C.C.

cuvîntarea rostită la plenara 
__  al P.C.R. din 19 iunie a.c., to

varășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
.Rezultatele bune obținute pînă în 
prezent în creșterea producției in
dustriale, precum și perspectivele de 
depășire a planului în toate ramuri
le economiei naționale. învederează 
rezervele mari de care dispune in
dustria noastră socialistă, posibilită
țile pe care le oferă pentru sporirea 
cantității de bunuri materiale, pen
tru creșterea produsului social și a 
venitului național". Această aprecie
re, precum și toate celelalte docu
mente ale plenarei amintite au dat o 
orientare și mai clară activității or
ganelor șl organizațiilor de partid, 
de stat și economice în mobilizarea 
colectivelor de întreprinderi din ju
dețul nostru pentru valorificarea șl 
mai accentuată, în interesul produc
ției, a resurselor interne și în pri
mul rînd a celor din industrie. De 
remarcat este că atragerea în circui
tul economic a acestor resurse și 
posibilități nu s-a făcut la întîmpla- 
re, ci prin intermediul planului de 
producție — instrument de bază în 
organizarea și conducerea științifică 
a activității din fiecare unitate eco- 
rtMnică.

Este o realitate de necontestat că 
numai în acest fel, oglindind în tot 
mai mare măsură potențele tehnice 
și umane concrete din întreprinderi, 
planul de producție se afirmă ca o 
puternică forță motrice în creșterea 
continuă a volumului valorilor mate
riale, a eficienței întregii activități e- 
conomice. Suplimentarea prevederilor 
lui, în verigile importante — spori
rea producției și productivității mun
cii, ridicarea calității produselor, re
ducerea cheltuielilor materiale și ob
ținerea de economii și beneficii — a 
fost dictată nu numai de necesitățile 
binecunoscute din acest an, dar și de 
faptul că la elaborarea planului nu 
pot fi depistate în întregime toate 
elementele tehnice și economice, 
toate rezervele care există și apar în 
întreprinderi în procesul realizării 
sarcinilor. Viața impune ® adaptare 
permanentă a planului, corelarea 
prevederilor lui cu resursele investi
gate, cu modificărilo obiective alo ce
rințelor interne ale economiei, ca și 
ale pieței externe Am prezentat a- 
ceste considerații ntr ca un scop în 
sine, ci pentru a arăta că nimic nu 
justifică reținerile unor conduceri 
de întreprinderi dîmbovițene în lua
rea și realizarea angajamentelor spo
rite de a suplimenta planul produc
ției Industriale. Colectivul Uzinei de 
utilaj petrolier Tîrgoviște s-a anga
jat să dea peste prevederi economii 
în valoare de 3 milioane lei. Numai 
în semestrul I, această unitate‘in
dustrială a obținut economii de 4,3 
milioane lei. La întreprinderile „Bu- 
cegi" și „Trainica“-Pucioasa, angaja
mentele anuale 
au fost de asemenea 
primul semestru al

Tocmai de aceea, 
lean de partid și-a 
turile către sprijinirea diferențiată și 
concretă, la fața locului, a organiza-

privind economiile 
depășite încă în 
anului.

comitetul jnde- 
îndreptat efor

(Iilor de partid și conducerilor teh- 
nico-administrative, pentru a nu se 
scăpa din vedere problemele legate 
de operativitatea și profunzimea 
studiilor în descoperirea rezervelor 
interne, de aplicarea lor eficientă — 
în cadrul planului și prin interme
diul ' lui. Prin aceasta, acțiunea de 
normare și organizare a muncii, de 
folosire maximă a potențialului teh
nic și uman din fiecare loc de mun
că nu s-a despărțit și nu s-a diso
ciat nici un moment de procesul în
deplinirii sarcinilor complexe ale 
planului, ci dimpotrivă s-a asigurat 
o unitate a intervențiilor comitete
lor de direcție cȘftre promovarea ce
lor mai adecvate măsuri menite să 
permită rezolvarea competentă a 
multiplelor aspecte impuse de crește
rea eficienței activității economice a 
întreprinderilor. Numai în primul se
mestru din anul curent au fost apli
cate peste 50 de studii, al căror efect 
economic reprezintă 36 la sută din 
întreaga producție globală industrială 
obținută peste plan.

La Fabrica de ciment din Fieni, 
un asemenea mod de a acționa a asi
gurat realizarea suplimentară a 11 100 
tone ciment și 1309 000 lei beneficii. 
Dintre soluțiile aplicate cu succes 
amintim raționalizarea alimentării 
morilor de ciment cu materie primă 
prin montarea unor benzi cu descăr
care la fiecare buncăr, mecanizarea 
și îmbunătățirea transporturilor in
terne, mărirea capacității de conca- 
sare a ghipsului în cariera Pucioasa. 
Cît privește Uzina de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște, ea a consemnat un 
plus la producția globală de 1 053 000 
lei. Prin reproiectare și perfecționări 
tehnologice aduse agregatului de iri
gat prin aspersiune s-au realizat 
pesta prevederi sute de astfel de uti
laje destinate agriculturii. Aici se 
distinge în mod deosebit intervenția 
comitetului de direcție, a organiza
ției de partid pentru folosirea mai 
deplină a capacităților de producție 
și utilizarea judicioasă a metalului. 
Este suficient să arătăm că, pe 
calea modernizării mașinilor-unelte 
și folosirii lor judicioase, colectivul 
atelierului mecanic din uzină a spo
rit de trei ori productivitatea muncii 
la aceste mijloace tehnice.

Nu s-a scăpat din vedere nici ne
cesitatea stringentă a lichidării pier
derilor planificate, a altor surse de 
ineficientă economică. In acest sens, 
recent, schela de extracție din Tîrgo
viște a anunțat rentabilizarea produ
sului de bază — țițeiul. Studierea a- 
tentă a structurii geologice, pentru 
găsirea posibilităților de reactivare b 
unor sonde, tratarea straturilor cu 
substanțe tensioactive, reduce
rea timpilor de oprire la sonde, îm
bunătățirea calității lucrărilor de in
tervenție sînt elemente care au în
lesnit nu numai sporirea producției 
de țiței, dar și a economicității ei.

Pornind de la aceste succese, care 
atestă posibilitățile practic 
tate ale întreprinderilor — 
cordanță cu schimbările ce

Există în viața popoarelor eveni
mente care împlinesc aspirații secu
lare și încununează lupte de veacuri. 
Există evenimente care repară ne
dreptăți istorice și justifică toate 
jertfele aduse pentru realizarea lor. 
Există evenimente care reprezintă 
momente do adevărată cotitură în 
dezvoltarea istorică a unui popor sau 
a unui teritoriu, și care devin ade
vărate simboluri prin semnificația 
ce au dobîndit-o în memoria gene
rațiilor contemporane și viitoare.

Un asemenea eveniment a fost ac
tul unirii Transilvaniei cu România. 
Nu peste mult timp, la 1 decembrie, 
poporul român va sărbători împli
nirea unei jumătăți de secol de la 
acest epocal moment. Unirea Tran
silvaniei cu România a reprezentat 
încununarea luptei seculare de elibe
rare națională a poporului român, 
încununarea procesului de creare a 
statului național unitar, proces de o 
mare complexitate, la care au concu
rat o mulțime de factori de ordin o- 
biectiv și subiectiv, de ordin econo
mic, politic și social, împrejurări spe
cifice internaționale. Fără a ne propu
ne analiza tuturor acestor factori — 
practic imposibil de realizat în ca
drul unui articol — dorim să ne o- 
prim în rîndurile de față asupra 
unor considerente de ordin general, 
dar de importanță esențială, funda
mentală, sub frontispiciul cărora,s-a 
defășurat acest întreg proces.' Este 
vorba de conștiința unității de neam 
și de limbă a întregului popor ro
mân de pe ambele versante ale Car- 
paților, de aspirația sa spre unifica
rea statală.

Act adine democratic, popular și 
progresist, unirea Transilvaniei cu 
România a reprezentat împlinirea 
unui deziderat fierbinte al poporu
lui român, care, asemenea unei flă
cări, a luminat întreaga istorie și 
care. în curgerea veacurilor, s-a con-

acad. C. DAICOVICIU

lui fiind întîrziată în țara noastră 
de dominația străină.

Privit în perspectiva secolelor, 
actul de la Alba Iulia consfințea, din 
punct do vedere politic, o comuni
tate profundă de viață, do lim
bă și de cultură care de veacuri și 
de milenii lega același popor aflat în 
ținuturile de dincoace și de dincolo 
de Carpați. Cercetările arheologice 
și istorice, cu deosebire cele din vre
mea din urmă, demonstrează fără 
putință de îndoială sau tăgadă ca
racterul străvechi al acestei comu
nități, ale cărei rădăcini se pierd în 
negura timpurilor, mult înainte de 
evul Istoriei scrise. Nici chiar în pe
rioade de frămîntare și replămâdire 
a civilizațiilor, munții n-au fost ho
tar despărțitor ; aceleași culturi neo
litice, din epoca bronzului sau din 
prima vîrstă a fierului se regăsesc 
de o parte și de alta a Carpaților șl 
nu ne putem îndoi câ în majoritatea 
cazurilor, dacă nu în absolut toate, 
acestei unități materiale și spirituale 
îi corespundea o identitate etnică și 
lingvistică.

Lucrurile devin și mai limpezi o- 
dată cu formarea poporului daco-get. 
In regiunile extra și intercarpa- 
tice s-a dezvoltat, în cea de a doua 
vîrstă a fierului, o civilizație uimi
tor de unitară. Unelte, vase, arme și 
obiecte de podoabă, locuințe și lăca-

ase- 
Tre- 
pro- 

au

nelimi- 
în con- 
intervin

turat și afirmat cu tot mai znultă 
claritate și din ce în ce mai impe
rios. Ea a fost opera maselor popu
lare de o parte și de alta a Carpa
ților, de veacuri luptătoare pentru 
scuturarea jugului social și națio
nal, a intelectualilor progresiști care 
cu vorba și cu fapta au ținut mereu 
vie în conștiințe ideea unității na
ționale, a luptătorilor revoluționari 
și a militanților socialiști; la înfăp
tuirea ei a contribuit întregul popor 
român, cu tot ce avea el mai bun, 
mai înaintat. Mărturie puternică în 
această privință stă marea adunare 
de pe Cîmpul lui Horia la Alba Iu
lia, în care cei 100 000 de partici
pant! au exprimat răspicat voința 
transilvănenilor de a se uni cu pa
tria mamă. Glasului lor îi răspun
deau peste munți glasul muntenilor, 
glasul moldovenilor, care în uriașe 
manifestări populare exprimau ace
eași voință de unire.

Aspirația seculară spre unirea în- 
tr-un singur stat, împlinită prin ac
tul istoric de la Alba Iulia, își tră
gea forța ei irezistibilă din faptul că _____ ... ~ __ _ . , .. .

. dădea expresie unor .necesitățu... o- . -șuri de cult asemănătoare și chiar 
biective ; unirea Transilvaniei cu 
România s-a înscris printre acțiunile 
săvîrșite în sensul celor mai firești 
și mai ineluctabile legi ale istoriei, a 
reprezentat rezultatul unui proces 
obiectiv, reclamat cu insistentă de 
viață, de mersul înainte 
In virtutea acestui 
pus capăt fărîmițărîl 
s-a realizat închegarea ___  . _
tionale în toate țările continentului 
nostru — în multe dintre ele încă 
din secolele trecute — desfășurarea

al societății, 
proces s-a 
feudale și 

statelor na-

O condiție esențială

a ocrotirii sănătății populației

Pregătirea și perfecționarea
cadrelor medicale superioare

prof. dr. Mihai DUCA
rectorul Institutului da medicină și farmacie din lași

Lucrările recentei plenare a C.C. 
al P.C.R. au subliniat o dată mai 
mult că una din problemele cen
trale ale ocrotirii sănătății popu
lației este pregătirea și utilizarea 
judicioasă a cadrelor medicale. For
marea viitorului medic începe cu 
examenul de admitere în învățămîn- 
tul medical superior și depinde, în 
ultimă instanță, de sistemul prin 
care este asigurată împrospătarea 
continuă a cunoștințelor după absol-(Continuare în pap. a Il-a)

virea facultății. Perfecționarea în 
continuare presupune însușirea per
manentă a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii medicale pe plan 
mondial, pornind de la ideea că 
orice descoperire nouă prezintă, in
contestabil, interes pentru practica 
ocrotirii sănătății.

în cuvîntarea ținută la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că : 
„Medicina este într-adevăr o pro
fesie, dar nu este o profesie ca toate 
celelalte. Ea cere nu numai multă 
pricepere, ci și multă dragoste pen
tru om, multă omenie, pasiune de a 
se dedica sănătății semenilor".

Afluența tineretului spre învăță- 
mîntul medical superior creează ne
cesitatea unei riguroase selecții a 
.•andidaților pentru profesia de me
dic. După părerea mea, conținutul 
tematic 
mitere 
mite o 
tivă a ...
eandidaților. Ar fi necesară o con
lucrare activă a comisiilor de exami
nare cu psihologii, cu specialiștii în 
orientarea profesională, nu numai în 
ce privește tematica concursului, ci 
și a însușirilor personale ale candi
datului. Cred că ar fi oportună in
troducerea unui an preparator la 
institutele medico-farmaceutice, la 
sfirșitul căruia cei care nu întrunesc 
condițiile să devină medici să fie 
orientați spre alte profesiuni. Aseme
nea corective ar putea aduce 
bunătățiri însemnate în întreg 
temui de ocrotire a sănătății.

Învățămîntul medical superior din 
tara noastră are o sarcină de mare 
răspundere pentru calitatea profesio
nală și morală a absolvenților, in- 
tîuențînd în mod evident, după în- 
mînarea diplomei de absolvire, ni
velul asistentei medicale. Sub acest 
aspect, senatele și consiliile profe-

identice au fost scoase la lumină în 
Moldova, Muntenia, Dobrogea, Olte
nia, Banat, Maramureș de strădaniile 
arheologilor. Unitatea etnică a me
leagurilor noastre în epoca dacică 
e confirmată și de izvoarele literare 
antice, de Pompeius Trogus, Dio 
Cassius și mai ales de Strabo, care 
afirmă fără ocol că „dacii și geții 
vorbesc aceeași limbă".

Ridicarea fulgerătoare a lui Bure- 
bista, în prima jumătate a secolului 
I î.e.n., exprimă pe plan politic un 
moment de înalte semnificații; mare
le rege înmănunchează sub sceptrul 
său toate ținuturile locuite de daco- 
geți și, murind, lasă succesorilor săi 
la tronul din Sarmisegetuza ideea și 
conștiința necesității unității statale. 
Decebal va fi acela care va reface 
unitatea politică a Daciei pentru a 
putea înfrunta primejdia romană.

Cucerirea romană n-a pus capăt 
acestei unități. E drept că unele din 
ținuturile Daciei n-au stat sub stă- 
pînirea Romei, dar provincia Dacia 
s-a întins 165 de ani pe ambele ver
sante ale Carpaților. Procesul de ro
manizare, cheie de boltă a etnoge
nezei românești, a transformat în
tregul pămînt daco-getic într-o au
tentică și viguroasă ROMANIA.

în veacurile ce au urmat, asupra 
țării noastre s-au abătut aspre 
furtuni. Ea a fost obiectul a nenu
mărate cotropiri, războaie și jafuri, 
în lupta împotriva cotropitorilor 
străini, forțele poporului român au 
fost slăbite de fărîmițarea teritorială, 
generată de dezvoltarea relațiilor 
feudale. Sute de ani românii au trăit 
împărțiți în formațiuni statale deo
sebite, ceea ce a înlesnit subjugarea 
străină, a frînat dezvoltarea e- 
conomică și socială și însuși pro
cesul de închegare a națiunii româ
ne ; la rîndul ei, dominația străină 
a acționat ca un factor de menține
re a acestei scindări teritoriale, s-a 
opus procesului de reunificare sta
tală. Dar nici vitregia împrejurărilor, 
nici străduințele stăpînirilor străine 
n-au izbutit să înăbușe aspirațiile 
spre unirea intr-un stat național a 
poporului român, 
teni 
casă 
parte

Ardeleni, mun- 
și moldoveni se simțeau a- 
între ai lor, ori de care 

a munților se vor fi aflat, 
iar călătorii șl cărturarii Evului me
diu subliniau latinitatea și unita
tea tuturor „valahilor" din spațiul 
carpato-danubian. Mai mult, conștiin-

(Continuare în pag. a III-a)

In holo noului laminor de 6 joii intrat anul acesta în funcțiune la Uzina „Republica" din Capitală 
Foto: M. Andreeseu

actual al concursului de ad- 
(anatomie. chimie) nu per- 
evaluare suficient de obiec- 
capacității și aptitudinilor

(Continuare în pag. a Il-a)

îm- 
sis-

Dintotdeauna poporul nostru a înconjurat cu deosebită atenție și 
căldură instituțiile sale de învățămînt, care au răspîndit în rîndul mase
lor lumina cărții, au păstrat și îmbogățit tezaurul de cultură al 'patriei, 
au cultivat la generații și generații de tineri setea de cunoaștere, dragos
tea de țară, idealurile nobile ale luptei pentru libertate și progres social.

Sărbătorirea împlinirii a 275 de ani de existență a Liceului „Gheor
ghe Lazăr" îmi oferă încă o dată prilejul de e evidenția munca plină 
de pasiune și dăruire a cadrelor didactice, care își consacră întreaga 
viață pregătirii elevilor, formării lor la nivelul exigențelor contemporane.

Leagăn al atîtor memorabile evenimente din istoria neamului, pu
ternic centru economic și cultural al țării, Sibiul se mîndrește cu o 
menea școală, pe băncile căreia au învățat Gheorghe Lazăr, August 
boniu Laurian, Axente Sever, Șt. O. Iosif, Aurel Vlaicu și alte figuri 
eminente ale științei și culturii noastre, patrioți înflăcărați, care
întreținut mereu vie în conștiința poporului român flacăra luptei pentru 
eliberarea socială și înfăptuirea statului național unitar

Valorificînd tradițiile înaintate ale școlii românești, folosind din plin 
condițiile create în anii construcției socialiste, Liceul ..Gheorghe Lazăr", 
în care învață astăzi — într-o atmosferă de înțelegere și frățească con
viețuire — elevi români și germani, aduce o contribuție de seamă la 
pregătirea unui tineret cult, cu o înaltă ținută etică, devotat fără margini 
cauzei partidului nostru comunist, hotărît să-și pună toată puterea de 
muncă, iscusința și hărnicia în slujba înfloririi României socialiste. 
Nu pregetați, dragi elevi, nici un efort pentru a vă însuși cuceririle știin
ței și culturii, pentru a fi la înălțimea epocii pe care o trăim.

Felicitîndu-vă din inimă pentru rezultatele obținute, mulțumindu-vă 
pentru invitația de a lua parte la această aniversare, urez cadrelor didac
tice și elevilor noi succese în activitatea viitoare, multă sănătate șl 
fericire 1

TEHERAN 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, aflat £ntr-o vi
zită neoficială în Iran, a fost pri
mit duminică de șahul Iranului,

Mohamad Reza Pahlavi, la palatul 
Niavaran.

Șahul Iranului a oferit apoi un 
dejun în onoarea premierului ro
mân, la care au luat parte primul 
ministru, Amir Abbas Hoveida, și 
alte persoane oficiale.

Șantierele „anului 51“

de la Revoluția din Octombrie
CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

Desigur, nu e posibil 
să prezinți în limitele 
unei corespondente toa
te șantierele pe care 
lucrează marea armată 
a constructorilor sovie
tici în acest an, al Si
lea de la Revoluția din 
Octombrie. Pentru că 
ele sînt mii : unele în 
ultima fază a lucrărilor, 
altele în plină construc
ție, altele abia inaugu
rate — cariere și mine, 
hidro și termocentrale, 
oțelării și laminoare, u- 
zine metalurgice, con
ducte petroliere și de 
gaze, întreprinderi ale 
industriei ușoare, car
tiere de locuințe și 
chiar orașe întregi. De 
aceea ne vom opri doar 
asupra cîtorva dintre 
ele.

„Anomalia magnetică 
de la Kursk" este — 
lucru știut — un depo
zit uriaș de minereu de 
fier, cel mai mare din

Telegramă

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Doresc să confirm cu mulțumiri primirea telegramei dv. 
de felicitare adresată mie și poporului Republicii Federale 
Nigeria cu ocazia fericită a celei de-a 8-a aniversări a 
independenței noastre Adresez cele mai bune urări și sin
cere salutări poporului României.

General-maior
YAKUBU GOWON

șeful guvernului militar federal 
și comandant suprem al Forțelor Armate 

ale Republicii Federale Nigeria

U.R.S.S. Pe o suprafață 
de 120 de mii de kilo
metri pătrați, în regiu
nile Kursk, Belgorod șl 
parțial Orlov, Briansk, 
Voronej și Harkov au 
fost prospectate zăcă
minte cu rezerve de 
circa 31 miliarde tone. 
Primele cantități de mi
nereu au fost extrase 
aici în deceniul al șa
selea. în anii următori 
au fost construite mine 
și fabrici de înnobilare 
de mare capacitate. Nu
mai la cariera Lebe
dinski exploziile care 
se produc în fiecare 
săptămînă aruncă din 
adîncul pămîntului cite 
o sută de mii de tone 
de minereu de fiecare 
dată. Aici se ridică a- 
cum un combinat de 
înnobilare care va da 
anual 13,5 milioane tone 
de concentrat. în pre
zent toate minele din 
zona „anomaliei" ex
trag anual circa 15 mi
lioane tone de minereu. 
Noi cariere și combi
nate de înnobilare vor 
fi date în exploatare în 
anii viitori. La Lisa- 
kovsk, în regiunea 
Kustanai, minereul de 
fier se află chiar la su
prafață. Aci a început 
amenajarea unei carie
re care va avea o lun
gime de trei kilometri 
și o lățime de aproape 
un kilometru.

în industria siderur
gică, planul pe anul a- 
cesta prevede 
în funcțiune a 
măr de cinci 
convertizoare 
gen. Dintre acestea, cea 
de la combinatul Ena- 
kievo din Donbass dă 
de acum oțel. în ultima 
fază a lucrărilor se află 
secțiile de convertizoa
re din Siberia occiden
tală și Krivoi Rog. In 
plină construcție este și 
secția de convertizoare 
de mare capacitate din 
Karaganda.

Combinatul siderur
gic din Novolipețk pro
duce în prezent 
2 400 000 de tone 
Construcția lui

intrarea 
unui nu- 
secții de 
cu oxi-

pe an 
metal, 
conti-

nuă, astfel îneît peste 
cîțiva ani va atinge o 
producție anuală de 7 
milioane și jumătate 
tone. în cadrul combi
natului se apropie de 
încheiere construcția 
unui laminor „2 000“, a 
cărui hală principală 
are o lungime de peste 
un kilometru. Un alt 
laminor pentru laminat 
tabla la rece se înalță 
la Combinatul siderur
gic din Magnitogorsk, 
iar un laminor de țevi 
se află în ajunul intră
rii în funcțiune la com
binatul Dneprope
trovsk.

Continuă pe un front 
larg construcția de cen
trale electrice. Puter
nice hidrocentrale.. se 
realizează pe Angara'șl 
Ienisei, Volga și Narin, 
Vahș și Zeia, și pe alte 
fluvii și rîuri. Despre 
gigantul energetic de la 
Krasnoiarsk (șase mi
lioane kilowați putere 
instalată finală), intrat 
parțial în funcțiune a- 
nul trecut, s-a scris 
mult în coloanele zia
relor. In prezent aici 
se lucrează intens la 
instalarea altor hidro- 
agregate, fiecare cu o 
putere de 500 000 kilo
wați. La hidrocentrala 
Ust-IIimskaia, 
cursul 
garei, 
putere 
ră cu 
4 milioane kilowați) se 
toarnă beton în corpul 
barajului, se lucrează 
Ia construirea unei căi 
ferate care să lege șan
tierul cu rețeaua fero
viară a Siberiei ; primii 
70 de kilometri de linie 
feroviară au și fost ter
minați și pe această 
porțiune a început 
transportul lemnului 
tăiat de pe fundul vii
torului lac de acumu
lare. Hidrocentrala Sa- 
lano-Șușenskoie, pe Ie
nisei, cu cele zece agre
gate ale sale avînd ®

de pe 
mijlociu al An- 
care va avea o 
instalată simila- 
Bratskul (circa

(Continuare 
in pag. a IV-aJ
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\CTUALITA TEA CUL TURALA
Spectacole teatrale (Urmare din pag. I)

• Teatrul din Constanta a prezen
tat, joi, premiera comediei ~ ‘
VESTI, de Aurel Baranga. 
principal este interpretat de 
Ploscatu. Regia spectacolului 
tine lui Ion Maximilian, iar 
grafia o semnează Ion Gănescu și 
Benedict Gănescu.

TRA- 
Rolul 

Ileana 
apar- 

sceno-

— Lilianei Referendaru, iar condu
cerea muzicală lui Joe Reininger. aj

SIBIU (corespondentul „Scînteii"). 
— In ultimele zile au avut loc nu
meroase manifestări consacrate săr
bătoririi a 275 de ani de la înfiin
țarea liceului „Gheorghe Lazăr" din 
localitate. în cadrul sesiunii de co
municări științifice organizate cu 
acest prilej au luat cuvîntul, între 
alții, prof. dr. docent Victor Preda, 
membru corespondent al Academiei, 
prof. uhiv. Ioan Nistor etc. Evenimen
tul a fost marcat, de asemenea, de 
o sesiune de comunicări ale cercu
rilor de elevi, un spectacol artistic- 
sportiv al elevilor și un concert sim
fonic susținut de Filarmonica de 
stat.

în cursul după-amiezil de ieri la 
Teatrul de stat a avut 10c o adu
nare festivă la care au luat parte 
cadre didactice, oameni de știință și 
cultură, foști și actuali elevi ai șco
lii. Au participat tovarășii Nicolae 
•Gavrilescu, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid, președin
tele Consiliului popular județean Si
biu, Traian Pop, adjunct al minis
trului învățămîntului, Vasile Morea, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Floarea Ispas, secretar al 
C.C. al U.T.C. Adunarea a fost des
chisă de tov. Aurel Cristea, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal de 
partid, președintele Consiliului 
popular municipal Sibiu. A luat 
apoi cuvîntul 
prof. Gheorghe 
tiana Benchea 
au exprimat 
tință a tineretului 
de partid și guvern, 
nifestă o grijă 
tru dezvoltarea 
creează condiții 
vățătură elevilor 
prinsul țării. în 
levi a luat cuvîntul prof. univ. loan 
Nistor. Corpul profesoral și elevii 
liceului sărbătorit au fost salutați 
din partea Ministerului învățămîntu- 
lui, precum și a numeroase școli din 
țară. Totodată, 
ret a liceului i 
si diploma de 
U.T.C.

Participanțil 
au primit cu 
sajul adresat i 
Ceaușescu cadrelor didactice, elevi
lor, organizației de partid și orga
nizației U.T.C. de la liceul „Gheor
ghe Lazăr". (Textul mesajului 
se publică în pag. I-a a ziarului).

La încheierea adunării, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, ca
drele didactice- și elevii liceului săr
bătorit au adresat o telegramă 
COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, în care se 
spune, printre altele:

directorul școlii, 
Bodea. Elevii Ta- 
și Heinrich Heidel 
profunda recunoș- 

școlar față 
care ma- 

deosebită pen- 
învățămîntului șl 
optime de în

de pe întreg cu- 
numele foștilor e-

organizației de tine- 
s-au înmînat steagul 
onoare a C.C. al

la adunarea festivă 
îndelungi ovații me
de tovarășul Nicolae

„Nol, profesorii acestui liceu, in 
frunte cu comuniștii, încredințăm 
conducerea partidului, pe dv. tova
rășe secretar general, că vom de
pune toată energia și capacitatea 
noastră creatoare pentru a transmite 
tinerei generații cuceririle științei și 
culturii naționale și universale, pen
tru a educa elevii noștri în spiritul 
dragostei nețărmurite față de scumpa 
noastră patrie Republica Socialistă 
România, față de partidul nostru. 
Vom cultiva zi de zi în mintea și ini
mile elevilor noștri, români, ger
mani, maghiari și de alte naționalități, 
sentimente de prietenie și frățietate 
pentru ca în viitor ei să muncească 
laolaltă, ca și părinții lor, pentru ri
dicarea patriei noastre pe noi culmi 
ale progresului.

de concert
© Miercuri, 6 noiembrie, în Sala 

Mică a Palatului va avea ioc un con
cert de trlo-url cu pian. Iși dau con
cursul Sofia Cosma — pian, Gheor
ghe Jalobeanu — vioară. Alfons Ca- 
pitanovici — violoncel.

e Filarmonica de Stat „Banatul"- 
Timișoara prezintă sîmbătă, 9 no
iembrie, un concert simfonic extra
ordinar cu concursul violonistului 
sovietic Semion Snitkovski. Dirijor : 
Mircea Popa. în program : uvertura 
Leonora III și Concertul în re ma
jor pentru vioară și orchestră de 
Beethoven. Preludiu simfonic de 
Scheletti-Mezzetti și „Don Juan" de 
R. Strauss.

O La sfîrșitul acestei săptămîni 
(vineri 8 și sîmbătă 9 noiembrie), Fi
larmonica „George Enescu" va sus
ține, în sala Ateneului, un concert 
simfonic dirijat de Paul Popescu, 
în program : lucrări de Ceaikovski. 
Solist : Ștefan Ruha.

întregul colectiv al școlii, profesori 
șl elevi, toți participant!! la această 
solemnitate își exprimă adeziunea 
deplină față de politica înțeleaptă 
și clarvăzătoare a partidului nostru, 
care asigură dezvoltarea multilatera
lă a țării noastre șl creșterea presti
giului ci în lume.

însuflețiți de înalta prețuire ex
primată in cuvintele calde adresate 
de dv. școlii noastre în aeesi mo
ment solemn, vă asigurăm că vom 
munci cu și mai mare hotărîre și 
dăruire pentru a ne aduce o contri
buție mereu sporită la măreața Operă 
de ridicare pe tot mai luminoase 
culmi a României socialiste".

După adunarea festivă a avut loc 
solemnitatea dezvelirii unei plăci co
memorative în localul școlii. S-a 
inaugurat apoi o expoziție documen
tară care înmănunchează stampe, ma
teriale didactice și lucrări științifice, 
fotografii ale foștilor elevi și profe
sori. Cu aceeași ocazie a fost scoasă 
de sub tipar o monografie a școlii, 
precum și primul număr al revistei 
elevilor de la liceul „Gheorghe 
Lazăr". intitulată „Lyceum".

ffl Teatrul de stat din Oradea a 
prezentat, sîmbătă 2 noiembrie, pre
miera pe țară a piesei „T 
SCURTA" de Maria Foldes 
ba maghiară).

,VARA E 
i (în lim-

• Astă seară, la studioul 
„I. L. Caragiale", va avea _ _ 
miera piesei .,DON QUIJOTE' 
Yves Jamiaque, susținută de studenții 
clasei de actorie (anul IV) condusă 
de prof. Moni Ghelerter. Decoruri : 
Mircea Rîbinski, costume : Zoe An- 
ghel Stanca, ilustrația muzicală : ing 
Lucian Ionescu.

I.A.T.C.
loc pre- 

de

e> Teatrul „Matei Millo" din Ti
mișoara prezintă, marți 5 noiembrie, 
premiera „MICUL INFERN" de Mir
cea Ștefănescu, în regia Mariettei 
Sadova și scenografia Emiliei Jiva- 
nov. In distribuție : Elena Simiones- 
cu, Florina Cercel, Emil Reus, Viorel 
Iliescu, Angela Costache. Victoria 
Suchici și Camil Georgescu.

® In aceeași zi, Teatrul „C. Tă- 
nașe" anunță premiera revistei „ME
XICO MELODY", în regia lui Nico
lae Dinescu și decorurile lui Puiu 
Ganea, după un scenariu de Alecu 
Popovici. Coregrafia aparține Iui 
Sandu Feyer și N. Sever, costumele

EXPOZIȚII
• Excelenta inițiativă a Muzeului 

Șimu, de a pune în valoare cele mai 
Importante colecții românești de artă 
plastică, este continuată prin pre
zentarea unei selecții de lucrări a- 
parținînd colecției de pictură și gra
fică Dr A. I. Siligeanu. Cuprinzînd 
30 din cele 100 de piese pe care le 
cuprinde colecția, expoziția, deschi
să recent în sălile muzeului, îmbină 
lucrări de prestigiu ale artei româ
nești și universale.

• Prim» expoziție personală 
pictorului Dorian Szasz, rezultat 
activității artistului în anii 1967 
1968. s-a deschis duminică 3 noiem-

a 
al 
și

brie la Galeriile de 
Magheru nr 20.

Artă din Bd.

« Vernisajul primei 
sonale de tapiserie a 
rlca Iacob a avut loc duminică, 3 
noiembrie Constituită din 13 lucrări 
expoziția poate fi vizitată la Gale
riile de Artă din Bd N. Bălcescu.

expoziții per- 
artistei Vio

• Sala Dalles adăpostește expo
ziția proiectelor de diplomă ale pro
moției de arhitecți 1968. absolvenți 
ai Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu“. Sînt reunite, cu acest pri
lej, circa 25 de proiecte ce poartă 
semnificația primului contact pro
ductiv și direct cu viitoarea activi
tate profesională.

• Vineri, 8 noiembrie, Teatrul din 
Bîrlad va susține două reprezentații 
in Capitală, în sala teatrului „Barbu 
Delavrâncea", cu piesa „SOSESC 
DISEARA" de Tudor Mușatescu, în 
regia și scenografia lui Mircea Her
ford. Distribuția cuprinde pe Elena 
Petrican, Smaranda Herford, Maria 
Tivodaru, Mircea Herford, Constan
tin Petrican. Constantin Doljan.

® La sfîrșitul acestei săptămîni, 
sîmbătă 9 noiembrie, Teatrul muzi
cal din Brașov va prezenta, pe scena 
Sălii Palatului, opereta lui Johan 
Strauss „VOIEVODUL ȚIGANILOR" 
montată de regizoarea Stela Feri- 
ceanu. In rolul titular va apărea Cor
nel Stavru. solist al Operei române. 
Din restul distribuției amintim pe 
Georgeta Gava-Dragoș, Florica Ta- 
lianu, Maria Păunescu, Gh. Popoiu, 
Jean Penciu și alții. Conducerea 
muzicală : Norbert Petri. Coregrafia : 
Mercedes Pavelici.

Premiere
cinematografice

Anna Karenina — producție 
a studiourilor sovietice, reali
zată de regizorul Aleksandr 
Zarhi. Este o ecranizare a cu
noscutului roman al lui Tolstoi. 
In rolurile principale vor apă
rea o serie de cunoscuți actori : 
Tatiana Samoilova, Nikolai Gri- 
țenko, Vasili Lanovoi, A. Ver- 
tinskaia, I. Saavina, M. Pliset- 
kaia etc.

Noaptea — cel de-al doilea 
film (în ordinea turnării) din 
tripticul realizat de Michelan
gelo Antonioni. în distribuție : 
Jeanne Moreau, Monica Vitti și 
Marcello Mastroianni.

Hombre — western realizat în 
studiourile americane. Regizo
rul Martin Ritt a condus o e- 
chipă de actori din care amin
tim pe Paul Newmann, Fre
deric March și Richard Boone.

Heidy — producție în culori 
a studiourilor austriece, în re
gia lui Werner Jacobs. Povestea 
melodramatică a prieteniei în
tre două fetițe — una orfană, 
cealaltă paralizată.

„Carmen Saeculare
IN STUDIOUL DE POEZIE AL RADIOTELEVIZIUNII

Aflată sub semnul unei 
continuități remarcabile, 
punînd în lumină arii de 
distinsă rezonantă ale sen
sibilității poetice românești 
și universale, activitatea 
Studioului de poezie al Ra- 
dioteleviziunii ne-a solici
tat recent — pentru a doua 
oară. în această a 
stagiune a sa — sub suges
tiva emblemă a 
„Carmen Saeculare", Ia un 
recital ale cărei piese lirice 
au fost selecționate din 
poezia de dragoste a lumii.

Am ascultat la acest re
cital poezii frumoase, foar
te frumoase, și nu odată — 
față de lectura anterioară 
a textelor — am pătruns, 
datorită unor voci de alea
să valoare interpretativă, 
într-o intimitate mai pro
nunțată a poeților. în re
constituiri parcă ale trăirii- 
geneză, ale clipelor de în
ceput ale fiecăreia dintre 
poezii. Actori, mai adecvat 
poate spus interpreți, ca 
Emil Botta (cu Eminescu) 
sau Ionescu Gion (cu 
Shakespeare), și nu numai 
ei, au fascinat și au 
cucerit, cum ne-au fas
cinat și ne-au cucerit 
întotdeauna, printr-o tran
șantă capacitate 
sușire și stăpînire 
lui, fiecare dorind 
tind — în nota sa 
— nu o simplă etalare de 
text, ci o autentică recon
stituire de structuri poeti
ce complexe. Binecunoscut) 
publicului obișnuit al Stu
dioului de poezie, ei au su
gerat într-adevăr cîteva 
altitudini necesare. într-un 
relief interpretativ nuanța’

dour
acelui

de în- 
a textu- 
și izbu- 
distinctă

și de alte prezențe edifica
toare, aparținînd îndeosebi 
„valului" mai „tînăr" al 
actorilor interpreți de poe
zie Și cum, prin specificul 
lor, repertoriul și interpre
tarea în cadrul Studioului 
de poezie nu pot fi apre
ciate decît într-o strînsS 
întrepătrundere, a fost pen
tru noi o bucurie să con
statăm că valori contempo
rane ale poeziei românești 
au găsit acele voci pe mă
sură, menite să sublinieze 
— în concertul universal al 
poeziei de dragoste, cîteva 
accente ale acestui timp, 
ale acestor .locuri. Ne refe
rim în primul rînd la ver
surile lui Radu Stanca 
(„Doti"), Geo Dumitrescu 
(„Madrigal răsturnat"). Ion 
Alexandru („Dar florile") 
care și-au aflat mesageri 
deosebit de dotați în inter
pretarea inteligentă, pro
fundă, lipsită de „actorism" 
a Evei Pătrășcanu și res
pectiv a lui Ion Marinescu 
Vădind o constantă apro
piere de sufletul intim al 
poeziei, interpretări valo
roase au realizat, de ase
menea, Ludovic Antal (cu 
Vtnea și Nichita Stănescu), 
Leopoldina Bălănuță (cu 
Voiculescu), Elena Se
reda (cu Magda Isanos), 
Mihai Dogaru (cu Emines
cu și Arghezi). îmbucu
rătoare. prezența numeroa
să în recital a celor mai ti
neri actori ai teatrelor 
bucureștene a conferit 
serii de poezie o alură de 
prospețime, vădită fiind 
străduința multora dintre 
ei de a realiza o transmi- 

directă. nealterată.

timbrată emoțional, a cîntu- 
lui de dragoste din versu
rile poetului încredințat. 
Prezenta lor în spectacol 
s-a simtit însă — deocam
dată — ca o înmugurire, ca 
o posibilă școală, tînără și 
contemporană, a interpre
tării de poezie, la noi. O 
prezență care, de bună sea
mă, prefigurează, mai mult 
decît atestă, deocamdată, o 
preocupare nobilă, de un 
larg ecou în rîndul iubi
torilor de poezie din Capi
tală. Printre succesele serii 
am consemna, din unghiul 
unor făgăduințe mai mult 
decît sigure, îndeosebi reci
tările realizate de Nicolae 
Pomoje — din Rilke — și 
respectiv Adela 
cu din vechea 
meriană.

Numit — încă __
nea trecută — și pe bună 
dreptate „Casă a poeziei". 
Studioul liric al Radio- 
televiziunii și-a dobîndit 
deopotrivă meritul de' a 
găzdui — într-o ambiantă 
actîvă — muzica, dansul, 
artele plastice. Se pare însă 
că, spre deosebire de ante
riorul recital („Dragoste 
supremă — România") care 
a beneficiat, pe lîngă par
ticiparea a peste 20 de 
poeți contemporani ce au 
citit din creația lor închi
nată patriei, și de un ex
celent microconcert al Co
rului Radio, de astă dată 
și Muzica și Dansul s-au 
complăcut într-o simplă, 
stîngace figurație. Personal, 
prefer modulațiile unui 
flaut, ale unui pian sau

Mărcules- 
poezi? su-

din stagiu-

«2®

Din peisajul orașului Piatra Neamj
Foto : Dan Er. Grigorescu

Reînnoit! abonamentele la revista ANALELE INSTITUTULUI
V

Revista publică studii, arti
cole, comunicări cu un pro
fil tematic mereu mai va
riat din domenii fundamen
tale ale științelor social- 
politice — istoria mișcării 
muncitorești din România de 
la începuturile sale și pînă în 
zilele noastre, momente cru
ciale din istoria modernă și 
contemporană a patriei, poli
tica științifică, internă și in
ternațională, a partidului și 
statului nostru, mișcarea co
munistă și muncitorească — 
precum și o largă problema
tică de actualitate din dome
niile filozofiei, istoriei, so
ciologiei, politologiei. istoriei 
economiei naționale, metodo
logiei cercetării istorice etc.

La rubrica „Discuții" vor 
fi publicate părerile unor 
specialiști privind problema

ragătirea și
✓✓

(Urmare din pag. I)

națiunii în socialism, concep
tul și sarcinile științei poli
tice marxiste

în coloanele revistei se pu
blică medalioane ale militan- 
ților de seamă ai mișcării 
muncitorești și revoluționare 
din România, ale unor perso
nalități progresiste de vază 
din epoca modernă și contem
porană a României

Revista acordă un 
mai mare prezentării 
tării critice a celor 
cente și mai reprezentative 
lucrări din aceste 
apărute în țară și 
tare.

Abonamentele se 
teazâ la toate oficiile poștale 
prin factorii poștali Prețul 
unui abonament anual — 36 
de lei

spațiu 
și discu- 
mai re-

domenii, 
peste ho-

contrac-

violoncel. însoțind în sur
dină tânguirea sau exaltă
rile versului, decît gîjîie- 
lile aproximative, ale mag
netofonului ; după cum 
prefer spectacolul jocului 
de lumini (...„sunet și lu
mină") alături de culmile 
sensibilității poetice 
meridianelor, decît 
turile — lăudabile de 
— ale unor balerine 
pătoare de a crea 
dru sugestiv 
dragoste.

Deși în optica asupra 
repertoriului ca atare al re
citalului. ca și în privința 
calității traducerii unor 
texte, pot exista puncte de 
vedere diferite de ale or
ganizatorilor. să remarcăm 
ca pe un merit deosebit — 
relevat convingător încă o 
dată zilele acestea — se
riozitatea și diversitatea 
preocupărilor pentru culti
varea poeziei — implicit 
pentru spectacolul de poe
zie — în cadrul Radiotele- 
viziunii române. Preocupări 
multiple. în florilegiul că
rora s-a adăugat, de cu- 
rînd. editarea și difuzarea 
pc lîngă obișnuitul pro
gram de sală — a unei ex
celente partituri lirice și 
critice, în 8 pagini, pe foiță 
extra și într-un format mo
dern. cu colaborări presti
gioase. Un veritabil oma
giu adus poeziei, pe ca
re îl luăm cu plăcere a- 
casă, ca pe o invitație im
plicită la viitoarele recita
luri ale Studioului de poe
zie din Strada Nuferilor

ale 
el'or- 
altfel 
înce-

un ca- 
poeziei de

Mihai NEGULESCU

sorale sînt preocupate de rezolvarea 
unei problematici foarte complicate, 
în care locul dominant îl ocupă de
finirea conținutului 
litice în cei 6 ani 
conținut trebuie să 
lizarea unui raport 
rie și practica medicală. între spe
cializare și temeinica pregătire me- 

I dicală în general, în acord cu dezvol- 
I tarea necontenită a cunoștințelor 

medicale pe plan mondial.
Progresul actual în medicină este 

atît de rapid, îneît cu greu i-ar tine 
pasul un manual de învățămînt su
perior sau o programă analitică. De 
aici șl necesitatea unei continue 
completări a informației științifice, 
avînd ca scop verificarea datelor 
noi, evaluarea și folosirea lor în ac
tivitatea didactică din institutele de 
învățămînt superior. Medicul trebuie 
format ca personalitate încă din pri
mul an de practică medicală. Cunoș
tințele lui se cer în permanentă îm
prospătate. Numai în acest fel cu
noștințele lui teoretice si. în special, 
activitatea lui practică de zi cu zi 
vor avea calitatea și își vor demons
tra pe deplin eficiența. în pregătirea 
medicului, datorită caracterului par
ticular al relației medic-pacient, a- 
tentia este îndreptată spre fixarea 
unor coordonate morale proprii so
cietății noastre socialiste. Bolnavul 
beneficiază de condiții optime de 
diagnosticare si tratament atunci 
cînd medicul este înarmat cu sol’de 
cunoștințe profesionale și cînd re
prezintă o personalitate de o înaltă 
ținută morală și de o vastă cultură. 
Discordantele într-un sens sau altul 
generează anomalii. De aceea, rapor
tul între specializare și cultura 
generală constituie o preocupare de 
stringentă actualitate și ea trebuie 

- să stea în centrul atenției tuturor ca
drelor didactice, a tuturor medicilor

In ultimul timp s-au născut o serie 
întreagă de snecfalitătî. unele duse 
pînă la exagerare, ceea Ce 
ca rezultat practîc o diluare 
tentei medicale. Iată de ce 
nune o reducere a numărului 
cialitSti medicale. Sub acest

programei ana- 
de studii. Acest 
urmărească rea- 
optim între teo-

a avut 
a asis- 
se im- 
de spe- 
asnect.

crearea „specialității" denumite „la
borator clinic", realizată din conto
pirea artificială a unor domenii di
ferite ale științelor medicale, nu co
respunde în prezent,/ după părerea 
mea. necesităților diferențiate ale 
cercetării științifice, învățămîntului 
superior și ocrotirii sănătății. Micro- 
biologia (constituită din bacteiiolo- 
gie, virologie, imunologie și cel mult 
parazitologie) cred că trebuie să ră- 
mînă așa cum Pasteur, Babeș, Can- 
tacuzino și întreaga istorie a medi
cinii o confirmă ca specialitate de 
sine stătătoare.

Pentru remedierea lacunelor care 
mai există, fără îndoială, în pregăti
rea practică a studentului, ar fi utilă 
crearea unor unități medicale model 
în jurul orașului de reședință a insti
tutelor medico-farmaceutice, unde 
studentul, sub îndrumarea cadrului 
didactic, să ia contact cu toată gama 
de solicitare profesională a unui me
dic. în acest fel s-ar rezolva, impli
cit, și unele aspecte negative ale asis
tenței medicale în aceste zone. Un 
început bun la Iași îl constituie sta
bilirea unor legături trainice între 
clinici și policlinici, cărora Institutul 
de medicină și farmacie și Direcția 
sanitară județeană le acordă o deo
sebită atenție.

Menținerea, consolidarea și dez
voltarea învățămîntului medical post
universitar. pe cît posibil la toate 
specialitățile din nomenclator, în toa
te centrele universitare este o nece
sitate atît centru creșterea nivelului 
activității didactice, a celei de cerce
tare cît șl pentru practica ocrotirii 
sănătății. Trecerea la intervale de 
?—5 ani a medicilor practicieni prin 
cursurile de împrospătare a cunoș
tințelor va permite menținerea unui 
nivel corespunzător al activității 
practice.

Consider necesar să subliniez că 
în mare parte pregătirea și perfec
ționarea profesională depind mult 
de conștiinciozitatea fiecărui cadru 
medical. Toate cadrele medicale. în 
special cele cu pregătire superioară, 
trebuie să studieze în permanență 
pentru perfecționarea lor continuă 
cerută de sarcinile tot mai mari ce 
revin sectorului ocrotirii sănătății.

V cinema

17.30 — Pentru noi, temelie I Din cuprins : ® Cine știe meserie eiștlgâ
(Cea de-a doua parte a concursului de croitorie organizat de emi
siunea noastră). * Noutăți pentru femei pregătite de Industrie șl 
comerț. ® Sfaturi pentru tinerele mame. • Arta populară a femeilor 
din Romoș — Orăștie.
Actualitatea industrială, tn cuprins : e Pașii maturității petrochi
miei. ® Al II-lea 1 700 — reportaj filmat la noul furnal de la 
Combinatul siderurgic Galați. ® O poartă modernă deschisă Bucu- 
reștiulul — reportaj din cel mai tînăr cartier de locuințe : Colentina 
© Breviar industrial.
Curs de limba franceză.
Aima-Mater — emisiune pentru studenți : expoziția 1968 a studenți
lor ele la Institutul de Arhitectură, — 50 de zile Ia drum — re
portaj filmat.

19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00
20,10
20.30
20,55

18,00 ~

18,30 —
19,00 —

— Buletin meteorologic. — Publicitate.
— Miniaturi folclorice.
— Ce-ați dori să revedeți 7 Clntfi Nana Mouskouri.
— Tele-universitatea. Istoria civilizațiilor : Dacii (II). Emisiune prefa

țată de acad. C. Dalcoviciu.
21,25 — Film artistic „Un drac de fată* — comedie muzicală cu Brigitte 

Bardot. Premieră pe țară.
22,50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

a Anna Karenina (ambele serii) : PATRIA — 10
13.30 ; 17 ; 20,15.® Hombre : REPUBLICA - 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 
18,45; 21,15, FESTIVAL — 8; 10,30; 13; 15,15; 18; 20,15 ® Heidy : CINEMATECĂ — 10 ; 12 ; 14; 16, CAPITOL
- 9 ; 11 ; 13 , 15 ; 17 ; 19 ; 21, SALA PALATULUI
- 17,15 (seria de bilete - 2 611) : 20.15 (seria de 
bilete - 2 607).
® Vera Cruz: LUCEAFĂRUL - 8,45 ; 11 ; 13,3015.30 ; 17.45 : 20. MODERN - 9.45 ; 12 : 14,15 : 16.30
18.45 ; 21.
0 Heroina : Victoria — 9 ; 11 ; 13 ; 15 , 17 ; 19 ; 21 
FEROVIAR - 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 , 17,45 ; 20MELODIA - 8,45 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 20,45 
o Lustragiul : EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30
18,15 . 20,30, VOLGA — 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 : 18,15 20,30, MIORIȚA - 9.30 ; 11.45 : 14 : 16,15 : 18.30 ; 20.45 
® Prințesa : CENTRAL - 8.30 : 11 . 13.30 : 16 ■ 18.30 
21.
® Ultimul voievod : LUMINA - 8.45—15.30 in con 
tlnuare , 18.45 20.45
8 Operațiunea San Gennaro : DOINA
13.45 . 16 ; 18,15 20,30, MOȘILOR - 15,30 ; 18.© Singurătatea alergătorului de cursă lungă : MO 
SILOR - 20,30.
O Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
8 Week-end cu Anna: UNION - 15,30; 18; 20,30 
A Un dans din Munții codrului — Vechi momi-

mente romanești din Transilvania — Cutia cu do, 
re, mi — Soarele negru — Floarea uitată — Valul— Orizont științific nr 9/19611 i TIMPURI NOI - 
9—21 în continuare.0 Căderea imperiului roman : GRIVIȚA — 9 ; 12.30 
16 , 19,30.O Duelul lung ; ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Minunata călătorie a lui Nils Holgersson : BU- 
ZEȘTI - 15,30 ; 18.O Zorba grecul : BUZEȘT1 — 20,30.
® suflete tari (ambele serii) : GIULEȘTI — 15,30 ; 
19, DACIA — 8,45—19,30 în continuare.« . . .. ... -------- -
16
18
e
o
•
o

a Răpirea fecioarelor șl Răzbunarea haiducilor : 
VITAN - 15,30 ; 19.
• Viva Maria : RAHOVA — 15,30.• America, America (ambele serii) : RAHOVA - 18. 
O Zoltan Karpathy ; CRINGAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Marysia și Napoleon : COSMOS — 16; 18; 20,15.
• Winnctou (seria a IlI-a) : PACEA — 15,30 : 13 : 20,30, PROGRESUL - 15,30 ; 18.
• Tom Jones 1 PROGRESUL - 20,30.• Samuraiul : FLOREASCA - 15,30 ; 18.

Veșnicul întîrzlat : BUCEGI — 9 ;
; 18,15 : 20.30. ARTA - 0—15.45 tn
; 20,15.Piramida Zeului Soare : UNIREA 
Lenln In Polonia : UNIREA - 20,30.
Totul pentru rîs : LIRA — 15,30; 18Magazinul de pe strada mare : LIRA — 20,80. 
Mesteacănul : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,45 ; 20. 
Un dolar găurit : FLACĂRA — 15,30, FERENTARI 
15,30 ; 18.
Cenușă : FLACARA - 10.
Podul : FERENTARI — 20,30.
Oscar : COTROCENI - 15,30 ; 18.
Să nu ne despărțim : COTROCENI — 20,30. Frumoasele vacanțe • VIITORUL - 15.30 : 18

11,15 ; 13,30 ; 
continuare ; ta t r

LI,30

S8»
s20,30.O Planeta maimuțelor : GLORIA - 9 ; 11.15 : 13.30 
16 . 18,15 , 20,30.
t, Roata vieții : AURORA - 8.45 ; 11,15 ; 13,30 : If 
18,30 : 20.45.
a Neînțelesul : POPULAR - 15.30 ; 18.a Beata : POPULAR — 20,30.
® Prin Kurdistanu! sălbatic : MUNCA - 16 ; 18 ; 20 
® Tarzan, omul-maimuță și Fiul lui Tarzan : TOMIS 
- 8—14 în continuare : 17 : 20. FLAMURA — 9 12,30: 16: 19.30.

• Filarmonica de stat „George Enescu" (Sala Mică a Palatului) : Concert dat de orchestra „Cameratta" 
a Conservatorului „Ciprlan Porumbescu" Dirijor 
Dumitru Pop.
9 Opera Română : Liliacul — 19,30.• Teatrul de Operetă : My fair lady — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Ucigaș fără simbrie — 19,30 
țj Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str Alex. Sahia) : Sfîntul Mitică Blajinii — 20.
® Teatrul Mic Vrei să fii nevasta mea 7 (spectacol 
3.S.T.A.) - 20.
» Teatrul Ciulești (in sala Teatrului „C. I. Notta- ra) : Martorii se suprimă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Manglieriada — 20 
9 Studioul I.A.T.C. ,1. L. Caragiale" : Don Quljote 
- 20.
® Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) comici vestiți ai revistei — 19.30.

necontenit în procesul producției, ca 
și al satisfacerii cerințelor interne și 
de export — o plenară din iulie a.c. 
a comitetului județean de partid a 
analizat profund fiecare unitate in
dustrială în parte și a stabilit o serie 
de măsuri politice și organizatorice 
menite să asigure creșterea, în con
tinuare, a volumului produc
ției. în semestrul II, volumul produc
ției planificate este mai mare cu 
40 milioane lei, iar peste acest 
nivel întreprinderile județului s-au 
angajat să obțină un plus de 
27 milioane Ici, din care 12 mi
lioane lei în industria locală. Evi
dent, s-a trecut la aplicarea neîntîr- 
ziată a acestor măsuri, studii și con
cluzii. Astfel, la întreprinderea tex
tilă „Bucegi“-Pucioasa, prin gospo
dărirea judicioasă a spațiilor de pro
ducție s-a creat posibilitatea montă
rii a încă 5 mașini de răsucit, iar 
prin transformarea a 84 războaie cu 
spată fixă în spată mobilă se vor ob
ține suplimentar 10 000 mp țesături. 
Reducîndu-se orele de stationarț a 
mașinilor de țesut pentru monta ea 
urzelilor și pe calea diminuării de
șeurilor și bonificațiilor, îmbunătă
țind tehnologiile de fabricație, va
loarea producției globale va înregis
tra, pînă la sfîrșitul acestui an, o 
creștere de peste 1 000 000 lei.

Asemenea obiective și-au propus și 
uzina de utilaj petrolier, cu o supli
mentare a producției destinate atît 
industriei cît și agriculturii de peste 
17 milioane lei, colectivele fabricii 
„Steaua, electrică" din Fieni, ale mi
nelor din Sotînga, ale celor 5 schele 
petroliere din județ. S-au urmărit, 
concomitent, atît amplificarea produc
ției industriale, cît și diversificarea 
ei, în conformitate cu cerințele ex
prese ale beneficiarilor. Pînă în pre
zent au fost asimilate peste 50 sorti
mente noi, livrările de produse fiind 
realizate ritmic și la un nivel calita
tiv corespunzător. în aceste eforturi 
convergente ale tuturor întreprinde
rilor, accentul a căzut pe creșterea 
cantitativă și calitativă a produselor 
destinate exportului, precum și pe re
ducerea importului. înlocuirea unor 
produse prevăzute a fi achiziționați* 
de la furnizori străini. In trei tri
mestre, s-au depășit prevederii?"îa. 
export cu 1,3 milioane lei, iar, fam’ 
de contractele scadente, realizările 
întrec sarcinile cu 3,9 milioane lei.

S-a dovedit în această acțiune de 
suplimentare a producției pentru ex-f 
port că atunci cînd inițiativa și spi
ritul de răspundere acționează 
prompt, așa-zisa „barieră" a impo
sibilității extinderii exportului dis
pare. De pildă, unele întreprinderi 
din județ nu aveau sarcină de plan 
în acest domeniu. Cercetîndu-se 
atent cerințele pieței externe, colec
tivele lor au realizat o serie de pro
duse solicitate de unii importatori. 
Așa a procedat întreprinderea 
„Steaua electrică“-Fieni, care a ex
pediat în trei trimestre beneficiari
lor externi produse în valoare de 
peste 4,5 milioane lei. S-a mărit, 
deci, contribuția unităților industria
le ale județului la afirmarea econo
miei întregii țări în schimbul inter
național de valori materiale, în 
realizarea programului stabilit în 
acest domeniu de conducerea de 
partid și de stat.

Dacă în trimestrul III din acest an 
rezultatele se situează la un nivel 
superior, acestea se datorează și ac
tivității unei brigăzi a C.C. al P.C.R., 
care în cursul lunii august a analizat/' 
munca organelor și organizațiilor cH 
partid în legătură cu realizarea 
dicatorilor de plan în industrie și a 
indicat măsurile necesare pentru ac
tivizarea colectivelor în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. S-a insistat 
asupra înscrierii în planul de, pro
ducție a tuturor resurselor existenta 
în fiecare unitate economică, ceea ce 
dă posibilitatea factorilor de condu
cere să urmărească unitar, pînă la 
ultima rotiță a angrenajului produc
tiv, toate măsurile și efectele lor 
practice. Pînă nu de mult se înce
tățenise obiceiul de a se manifesta o 
exigentă mai mare doar față de 
planul de producție propriu-zis, ini
țial, și cu totul altă atitudine față 
de celelalte posibilități și măsuri 
stabilite ulterior. Unii conducători 
de întreprinderi nu „vedeau" resur
sele certe de amplificare a sarcini
lor stabilite prin plan, considerîn- 
du-le facultative, iar în cazurile cele 
mai fericite — cînd se ocupau totuși 
de valorificarea lor — țineau cu tot 
dinadinsul ca acestea să fie consi
derate ca' depășiri... întîmplătoare.

Acum, o asemenea optică este pe 
cale de a fl abandonată de majorita
tea comitetelor de direcție. Ca ur
mare, în tot mai multe întreprinderi, 
nu numai că s-au descoperit și mo
bilizat prin pian numeroase rezerve 
interne, dar s-au putut efectua uncie 
prognoze asupra îndeplinirii planului 
mărit pe întregul an. Practic, pe an
samblul județului, prevederile de 
plan vor putea fi depășite la unii 
indicatori, după cum urmează : la 
producția globală se prelimină un 
surplus de 21 milioane lei, la pro
ducția marfă vîndută și încasată 
— de circa 32 milioane lei. Cifrele 
acestea ne dau si posibilitatea de a 
îmbunătăți pregătirea condițiilor pen
tru ca din prima zi de muncă a anului 
1969 activitatea din toate unitățile in
dustriale ale județului să se desfă
șoare, în continuare, pe linia coordo
natelor superioare, impuse de sarci
nile sporite de plan.

încă de pe acum, colective de stu
diu formate din comuniști, cadre cu 
experiență, specialiști, investighează 
noi resurse și soluții, pentru ca pla
nul de producție pe fiecare unitate 
să oglindească în modul cel mai co
rect posibilitățile maxime de creștere 
a producției materiale. Se impune 
însă un sprijin mai substantial, la 
fața locului, din partea forurilor tu
telare. a ministerelor de resort. Este 
vorba de asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale, corespunzător pla
nurilor de producție ; în acest dome
niu sînt încă anumite neajunsuri care 
creează perturbații în îndeplinirea o- 
bligațiilor contractuale față de bene
ficiari. Dar nu numai atît. Mai stăruie 
unele anomalii, ca cele generate de 
Ministerul Economiei Forestiere, care 
în loc să aprobe repartiții pentru 
unitățile din județ de la sursele mal 
apropiate, le dau din localități de
părtate, ca Vatra Dornei, Gura Hu
morului, practică folosită și de Mi
nisterul Industriei Ușoare. De ase
menea, este nevoie ca organizațiile 
de comerț exterior să faciliteze în 
mai mare măsură și detaliat cunoaș
terea de către întreprinderi a cerin
țelor pieței externe, a observațiilor 
și exigentelor partenerilor străini.

Sînt întrunite toate condițiile nece
sare ca județul Dîmbovița, a cărui 
pondere industrială a crescut șl care 
beneficiază de bogate resurse mate
riale și umane, să-și aducă o contri
buție și mai însemnată la creșterea 
producției industriale a țării.

16



SCÂNTEIA — luni 4 noiembrie 1968 PAGINA 3

Cronica zilei vremea
Duminică după-amiază a părăsit 

Capitala o delegație culturală con
dusă de președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Pompi- 
liu Macovei, care va face o vizită în 
Republica Irak, la invitația minis
trului culturii și informațiilor din 
această țară, Abdulah Salloum Al- 
Samarrai.

Duminică au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii științifice festive organizate 
la Institutul politehnic cu prilejui 
aniversării a 150 de ani de la înfiin
țarea în București a primelor cursuri 
de inginerie în limba română. în cele 
33 de secții de specialitate ale se
siunii, la care au participat cu lu
crări numeroși academicieni, profe
sori universitari, cercetători științi
fici și specialiști în producție, au 
fost dezbătute probleme importante 
ale științei și tehnicii contemporane. 
Sesiunea s-a remarcat prin comuni
cări ce evidențiază atît activitatea 
științifică a predecesorilor cît și con
tribuția actualei generații de ingi
neri și cercetători în rezolvarea di
feritelor probleme ridicate de prac
tica industrială.

In județul Vaslui au avut loc sîm- 
bătă și duminică manifestări consa
crate împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea savantului Emil Racoviță.

Sîmbătă a fost organizat un pele
rinaj la muzeul și casa memorials 
„Emil Racoviță" din satul Surănești. 
O mulțime de oameni din orașul 
Vaslui și din multe alte localități 
ale județului au vizitat cu acest 
prilej exponatele din muzeu și din 
casa memorială, amenajate în fosta 
locuință părintească a lui Racoviță. 
Exponatele reflectă pasiunea fier
binte a savantului român pentru ști
ință, importanta contribuție pe care 
el a adus-o Ia dezvoltarea științelor 
naturii în general, la întemeierea 
biospeologiei.

Duminică, în sala festivă a Consi
liului popular județean a avut loc 
simpozionul „Emil Racoviță". în ca
drul acestei manifestări oameni de 
știință din București și din Iași au 
prezentat comunicări științifice pri
vind viața și opera lui Emil Raco
viță.

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a fost căldu
roasă, cu cer variabil, mai mult no- 
ros în vestul țării, unde pe alocuri 
și ceața a persistat. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, din sectorul su
dic, cu intensificări locale în Banat. 
Bărăgan, Dobrogea și Moldova. Tem
peratura aerului a înregistrat, o ușoa
ră scădere în vest. La ora 14 oscila 
între 7 grade la Joseni și Bechet și 
23 de grade la Gurahonț. In Bucu
rești : Vremea a fost călduroasă, cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat în ge
neral slab. Temperatura maximă a 
fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 noiembrie. în țară : Vremea 
se răcește ușor și treptat. Cerul va fi 
noros. Vor cădea ploi în cea mai mare 
parte a țării. Vîntul va sufla potri
vit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 0 și 10 grade, iar maxi
mele între 7 șl 17 grade. Ceață dimi
neața și seara. în București : Vre
mea se răcește ușor și treptat, cerul 
va fi noros. Vor cădea ploi tempo
rare. Vîntul va sufla slab pînă Ia 
potrivit. Temperatura în scădere u- 
șoară. Ceață dimineața și seara, mai 
ales în primele zile.

Vizitele delegației
Asociației de prietenie 

sovieto-română

Făurirea
statului unitar

(Urmare din pag. I)
BRAȘOV. — Delegația Asociației 

de prietenie sovieto-română condusă 
de S. M. Butusov, ministrul gospo
dăriei comunale a R.S.F.S.R., depu
tat în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., 
care, la invitația Consiliului General 
al A.R.L.U.S., participă la manifes
tările organizate în țara noastră cu 
prilejul celei de-a 51-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, a vizitat duminică dimineața 
Muzeul „Doftana" și orașul Brașov 
După un scurt popas la Poiana Bra
șov, unde a fost vizitat Complexul tu
ristic și hotelul sporturilor, oaspeții 
sovietici au plecat spre Cluj.

în cadrul manifestărilor consacrate 
zilei de 7 Noiembrie, la Casa muni
cipală de cultură din Oradea a avut 
loc duminică o seară literară „Dos
toevski". Despre personalitatea și o-

pera marelui scriitor rus a vorbit I 
profesorul Gelu Prențu. A rulat apoi e 
un film documentar pe teme cultu- E 
rale din actualitatea sovietică.

Casa prieteniei din Timișoara găz
duiește în aceste zile bogate mani
festări cultural-artistice, consacrate 
aniversării Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie. Un numeros public 
a vizionat filmul „Răzbunătorii" pre
zentat de scriitorul Horia Guia, pre
cum și alte producții ale cinemato
grafiei sovietice.

în programul acestor manifestări 
mai figurează expuneri despre com
batanții români în Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, realizările 
cosmonauticii sovietice, expoziții de 
fotografii cu imagini din Uniunea
Sovietică.

(Agerpres)

DUMINICA SPORTIVĂ
PENTRU MECIUL DE

MIERCURI

21 de candidați -to 
la 11 tricouri 

tricolore
După cum s-a mai anunțat, pe 

stadionul „23 August" din Capitală 
va avea loc miercuri un cuplaj fot
balistic internațional. Meciul-vedetă 
îl constituie confruntarea dintre re
prezentativele Angliei, campioană 
mondială, și României. Deși cu ca
racter amical, meciul este așteptat 
cu legitim interes și curiozitate de 
iubitorii fotbalului, ca și de specia
liștii din cele două țări. Oaspeții 
și-au anunțat sosirea la București 
pentru astăzi la amiază.

Selecționerii lotului românesc au 
convocat la București, în vederea a- 
cestei partide, un număr de 21 de 
jucători. Iată numele acestora : 
Gornea (U.T.A.), Datcu (Dinamo 
București) — portari ; Sătmăreanu 
(Steaua), Barbu (F. C. Argeș), Mo- 
canu (Petrolul), Deleanu (Politehnica 
Iași), Dinu (Dinamo București) — 
fundași ; Ghergheli (Dinamo Bucu
rești), Petescu (U.T.A.), Nunveiller VI 
(Dinamo București) — mijlocași ; Do- 
brin (F. C. Argeș), Pîrcălab, Dumi- 
trache, Lucescu (toți de la Dinamo 
București), Grozea (Petrolul), Dem- 
brovșki (Dinamo Bacău), Domide 
(U.T.A.), Oblemenco, Martinovici (am
bii c.?- la Universitatea Craiova), 
Țarălungă (Progresul), Năsturescu 
(Rapid).

PUPI 24 BE OBS

Progresul a susținut 
un nou meci

După ce sîmbătă disputase meciul 
de campionat cu Dinamo București, 
ieri Progresul a apărut din nou pe 
teren pentru a susține o altă partidă 
publică. Pe stadionul „Republicii" din 
Capitală, echipa antrenorului Drăgu- 
șin a întîlnit formația braziliană Bon- 
succeso din Rio de Janeiro. La în
ceput, fotbaliștii bucureșteni au avut 
inițiativa, au dominat, încheind pri
ma repriză cu un avantaj minim: 
2—1, prin punctele înscrise de Ma
tei și Țarălungă. Pentru brazilieni 
marcase Fifi. După pauză, oboseala 
acumulată încă în meciul (de loc ușor) 
de sîmbătă a influențat evident com
portarea echipei Progresul. Fotbaliș
tii brazilieni au atacat cu mai mul
tă vigoare și, în minutul 60, au egalat 
prin Gonzales. Scorul de 2—2 s-a 
menținut intact pînă la fluierul fi
nal, cu toate că echipa oaspeților a 
avut de vreo cîteva ori ocazia de a 
lua conducerea.

Remarcînd condiția fizică a fotba
liștilor de la Progresul pentru acest 
adevărat tur de forță, este de obser
vat ca fiind cu totul nefirească prac
tica aceasta de a programa două me
ciuri în interval de numai 24 de ore. 
Aseară, după meci, am aflat că ex
trema dreaptă a Progresului, Țară
lungă, a fost inclus în lotul repre
zentativ pentru partida de miercuri 
cu Anglia. Totuși, nu-i prea mult trei 
meciuri în cinci zile — sau selecțio
narea lui Țarălungă este o simplă 
formalitate?

Divizia B
SERIA I: Portul Constanța — Du

nărea Giurgiu 2—0; Ceahlăul P. 
Neamț — C.F.R. Pașcani 3—1; Glo
ria Bîrlad — Flacăra Moreni 2—0; 
Electronica Obor — Metalul Bucu
rești 1—3; Oțelul Galați — Progre
sul Brăila 1—1; Poiana Cîmpina — 
Politehnica București 2—1; Metrom 
Brașov — Politehnica Galați 3—1; 
Chimia Suceava — Steagul roșu 1—1.

SERIA A II-A: Medicina Cluj — 
Electroputere Craiova 5—1; Indus
tria sîrmei — C.F.R. Timișoara 1—0; 
Olimpia Oradea — Chimia Rm. Vîl- 
cea 3—1; Minerul Baia Mare — 
C.F.R. Cluj 1—3; Metalul Hunedoa
ra — C.S.M. Sibiu 2—0; Politehnica 
Timișoara — C.S.M. Reșița 1—0;Me 
talul Tr. Severin — Gaz metan 2—1; 
A. S. Cugir — C.FJt. Arad 0—0.

Ramsey și elevii săi
pleacă azi spre București

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

înainte de a pleca la 
București, în vederea 
întîlnirii de miercuri cu 
reprezentativa noastră, 
jucătorii englezi nu au 
făcut pregătiri și antre
namente speciale. In 
primul rînd. aici nu in
tră în obicei să se în
trerupă campionatul 
înaintea meciurilor in
ternaționale, 
de pildă, toți 
nații au jucat 
pele lor. știind 
o zi se vor 
spre România. în al doi
lea rînd. sir Alf Ram
sey, antrenorul lotului, 
și-a ales ca oameni de 
bază 7 din cei 11 care au 
cîștigat ediția cupei 
mondiale din 1966. Ceea 
ce confirmă intenția lui 
de a se bizui în conti
nuare pe aceeași con
cepție și același stil de 
joc care au adus echi
pei Angliei reputație și 
succese pe plan interna
țional.

Pentru Ramsey, prin
cipala problemă a con- 
stituit-o compartimen
tul apărării. Cei doi fai
moși fundași Wilson și 
Cohen lipsesc din lot. 
nefiind încă restabiliți 
după accidentări mai 
vechi. Au fost omiși, de 
asemenea, Jack Charl
ton și Bobby Stiles, pa- 
re-se din cauză că nu 
sînt în cea mai bună 
formă. Spun „pare-se", 
întrucît Ramsey nu-și 
dezvăluie niciodată rați
unea pentru care a ales 
pe X și nu pe Y. Po
trivit unuia din princi
piile sale, orice candi
dat care aspiră la un 

• loc în echipa lui de aur 
trebuie să dovedească 
in mod convingător că 
merită să ocupe postul 
deținut de un „senator". 
Au fost 
în lot 
mentați 
Hunter, 
au mai 
națională și care sînt

Sîmbătă, 
selecțio- 
în echi- 
că peste 
îndrepta

astfel introduși 
fundași experi- 

ca Newton. 
Labone. care 

făcut parte din

SHE

CAMPIONATE - COMPETIȚII |
La baschet, doar doua echipe neînvinse

în formă excelentă, dar 
a fost chemat și un tâ
năr fundaș stînga de la 
Arsenal, McNab, re
marcabil prin mobilita
te, reflexe la intercep
ție și tenacitate în lupta 
pentru balon. McNab, 
aflat la prima lui se
lecționare, n-are totuși 
șanse să figureze prin
tre cei 11, dar cert este 
că Ramsey l-a depistat 
ca pe un viitor înlocui
tor al lui Wilson, cu 
care se aseamănă ca 
stil. Este știut, de alt
fel, că în întreaga sa 
activitate de selecțio
nare și urmărire a ju
cătorilor, principala 
preocupare a lui Ram
sey o constituie contu
rarea și sudarea viitoa
rei echipe a Angliei 
pentru campionatul 
mondial din Mexico, 
peste doi ani.

în rest, nume de re
zonanță internațională : 
mijlocașul Bobby 
Moore, căpitanul echi
pei, selecționat de 63 de 
ori, Mullery, un emi
nent distribuitor de 
mingi la mijlocul tere
nului, Bobby Charlton, 
creatorul și tunarul e- 
chipei (de 87 de ori în 
națională), Ball, Hurst. 
Peters, Hunt, toți for- 
mînd un buchet de 
maeștri incontestabili ai 
fotbalului. Sînt convins 
că nu este un secret 
pentru jucătorii noștri, 
dar le reamintesc predi
lecția deosebită a engle
zilor pentru 
puternice în 
unde experți
lui Hurst și Peters reu
șesc sărituri prodigioa
se pentru a înscrie cu 
capul. De asemenea, o 
trăsătură
compartimentelor, 
elusiv a înaintării, este 
angajarea decisă, une
ori cam dură. în lupta 
pentru deposedarea ad
versarului de balon.

centrări 
careu, 

de talia

a tuturor
in-

Aspectul „atletic" al 
fotbalului englez a fost 
de altfel mult criticat 
în presa sportivă conti
nentală și poate tocmai 
de aceea constituie a- 
cum o preocupare pen
tru Ramsey, care do
rește ca băieții lui să 
se acomodeze treptat cu 
concepția de joc și în 
special cu arbitrii din 
alte țări. întîlnirea de 
la București urmează 
să ofere astfel pentru 
oaspeți un nou prilej 
de experiență în acest 
domeniu.

Urmărind mai demult 
preferințele lui Ramsey 
în formarea reprezen
tativei engleze, cred că 
„unsprezecele" la care 
se va opri ar fi urmă
torul : Banks, Newton, 
Labone, Hunter. Bobby 
Moore, Mullery, Ball, 
Bobby Charlton, Hunt, 
Hurst, Peters.

Miercuri, televizoare
le britanice vor recep
ționa întîlnirea de la 
București. în comenta
riul său de anticipație, 
redactorul de fotbal al 
postului de televiziune 
BBC 1, Kenneth Wols- 
tenholme, aprecia astfel 
apropiatul meci Anglia 
— România : „Probabil 
că românii vor oferi a- 
cel gen de fotbal care 
poate încurca chiar și 
pe cel mai bun parte
ner. Cel mai puternic 
atu al fotbaliștilor ro
mâni nu-i, poate, con
secvența, dar totuși a- 
tunci cînd își fac jocul 
pot obține unele perfor
manțe formidabile, în 
special cînd joacă acasă. 
Ei practică acel gen de 
joc atletic, robust, care 
caracterizează și jocul 
nostru. Iar din acest 
punct de vedere, consi
der că sir Alf Ramsey 
nici nu putea alege un 
prim meci internațional 
mai puternic pentru e- 
chipa sa".

Politehnica București a 
Universitatea Cluj cu 
Constructorul de Voința 
53—49.

SALA FLOREASCA. Clujenii înscriu 
un coș, dor... Steaua a cîștigat par-

Primul ciclocros cu participated alergătorilor fruntași a avut loc teri dimi- 
neafâ pe traseul din incinta complexuiui sportiv Metalul. Cîștigâtor : V Se- 

lejan (Dinamo)

și neînvinse, formațiile 
Steaua și Dinamo. în e- 
Steaua a învins Univer- 
cu 82—58, iar Dinamo, 

întrecut Universita- 
cu 93—83. Celelalte

După etapa a 8-a a campionatului 
național masculin de baschet, în frun
tea clasamentului continuă să se afle, 
la egalitate 
bucureștene 
tapa de ieri 
sitatea Cluj
în deplasare, a 
tea Timișoara 
întîlniri s-au încheiat astfel : I.C.H.F. 
— Politehnica Galați 73—63 ; Politeh
nica București — I.E.F.S. 66—62 ; Po
litehnica Brașov — Rapid 62—83.

în campionatul feminin, aflat la a 
2-a etapă, 
dispus de 
74—42, iar 
Brașov cu

Schimbare de

lider h rugbi
Ieri au fost reluate meciurile 

campionatului republican de rugbi. 
Iatâ rezultatele : Gloria — Universi
tatea Timișoara 3—3 ; Progresul — 
Politehnica Iași 3—6 ; Constructorul 
— Farul Constanța 6—8 ; Agrono
mia Cluj — Grivița Roșie 6—6 ; 
Rulmentul Bîrlad — Dinamo Bucu
rești 0—3 ; Știința Petroșeni — 
Steaua 8—8. De remarcat că în- 
tîlnirile egale reușite de gazde la 
Petroșeni (în fața Stelei) și la Cluj 
(cu Dinamo) preschimbă ierarhia 
în clasament. Conduc acum dina- 
moviștii cu 25 de puncta urmați de 
Steaua șl Grivița roșie, ambele cu 
cîte 24 puncte, Farul 20 puncte, 
Politehnica Iași 19 puncte etc.

Cinci seturi

d@ volei veritabil

în prezența a numeroși specta- 
meciul internațional de handbal

cu 4—o echipa Poloniei. în clasa- 
conducă echipa U.R.S.S.

O ÎN CADRUL OLIMPIADEI DE ȘAH DE LA 
LUGANO, echipa României a întîlnit formația Ar
gentinei. Meciul s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate : 2—2. Toate cele patru partide (Najdori- 
Gheorghiu. Panno-Clocîltea, Sanguinetți-Ghițeșcu 
și Rossetto-Ungureanu) s-au încheiat remiză. Echipa 
U.R.S.S. a învins * " 
ment continuă să

DIN LUMEA LARGA
• SELECȚIONATA MASCULINA DE BASCHET 

A IUGOSLAVIEI, care se află în turneu în Spa
nia, a jucat la Barcelona cu echipa Picadero. Bas- 
ehetbaliștii iugoslavi au obținut victoria cu scorul 
de 94—71 (43—29).

cu scorul

A CANA- 
întîlnit la

e LA BERLIN, 
tori, s-a disputat 
dintre echipa masculină a orașului Berlin și o se
lecționată a Bucureștiului. Berlinezii au repurtat 
victoria cu scorul de 
Zeitler (5) au marcat 
gazdelor. Din echipa 
Oțelea (4) și Costache

» ECHIPA DE HOCHEI PE GHEAȚA 
DEI, care se află în turneu în Europa, a 
Stockholm selecționata Suediei. Hocheiștii suedezi 
au jucat excelent repurtînd victoria cu scorul de 
5—1 (1—1, 3—0, l—0).

« ÎNTR-UN MECI AMICAL DE RUGBI DISPU
TAT LA EDINBURG?, echipa Scoției a învins cu 
9—3 (9—3) echipa Australiei. Aceasta este a -doua 
fnfrîngere suferită de rugbiștii australieni de la 
sosirea lor în Europa. în primul meci, desfășurat 
ia Dublin, ei au fost învinși cu 10—3 de echipa Ir
landei.

£
$

Etapa a IV-a a rupt șiragul jocu
rilor anoste din campionatul național 
feminin de volei ; confruntarea Ra- 
pid-Penicilina a oferit ieri un spec
tacol antrenant, cu faze de bună ca
litate. La capătul celor 5 seturi, cît 
a durat partida, succesul a surîs ra- 
pidist.elor, campioanele țării. Depă
șind momentul dificil — cînd au fost 
conduse cu 2—1 — bucureștencele au 
egalat și apoi au cucerit setul deci
siv. Așadar, 3—2 (6, —9, —10, 9, 7) 
după aproape două ore și jumătate 
de joc.

„Meritul feroviarelor — observa 
maestrul sportului M. Rusescu — 
este că au jucat la limita superioară 
a actualelor lor posibilități, mobili- 
zînd pentru reușită ultimele resurse 
de energie. Ieșencele au o impresio
nantă forță de atac care, conjugată 
cu buna mișcare în teren, putea să 
le aducă victoria. Le-au lipsit, însă, 
stăpînirea de sine, tăria de a lupta 
cu același potențial și 
de dificultate".

în celelalte întîlniri 
fășurat.e în Capitală, 
trecut cu 3—0 formația I.E.F.S. (re
zultatul le aduce pe dinamovlste la 
conducerea clasamentului) ; C.P.B. a 
pierdut surprinzător, pe teren pro
priu, întîlnirea cu Farul (scor 3—1), 
iar Medicina a învins tot cu 3—1 
Universitatea din Cluj. Meciul mas
culin Progresul București-Petrolul a 
revenit primei formații cu 3—1.

Alte rezultate din întrecerea mas
culină : Politehnica Galați — Rapid 
3—0 ; Politehnica Timișoara — 
Steaua 0—3 ; Tractorul — Dinamo 
0—3.

ța unității de neam s-a consolidat con
tinuu în decursul veacurilor, pe măsu
ra afirmării tot mai puternice a tuturor 
factorilor care determină formarea 
unei națiuni — fapt atestat de întrea
ga istorie medie și modernă a Româ
niei. în stadii mai înalte de dezvol
tare istorică, această conștiință a 
trecut de la forma- unui sentiment, 
a unei aspirații, la aceea de idee, de 
țel politic, exprimat cu claritate și 
multilateral argumentat de mințile 
cele mai înaintate. Șincai și Petru 
Maior. Kogălniceanu și Laurian. Băl- 
cescu și Alecsandri au subliniat 
prin întreaga lor operă credința în 
viitoarea înfăptuire a unificării sta
tale. Aceleiași credințe i-au dat 
glas cei care, la 1848, strigau pe 
Cîmpia Libertății de lingă Blaj : 
„noi vrem să ne unim cu țara".

încercînd să descifrăm fac
torii care au asigurat menține
rea și consolidarea acestei aspira
ții, se cuvine să menționăm per
manența legăturilor economice, po
litice și culturale dintre țările 
române. Carpații, care nu erau 
o barieră etnică, n-au putut constitui 
și n-au constituit nici în alte privințe 
un hotar : de-a lungul întregului Ev 
mediu, prin trecătorile și peste cul
mile munților au circulat oamenii, 
mărfurile, ideile. Aceste legături erau 
o cerință vitală pentru țările ro
mâne. Desigur, în primul rînd 
din punct de vedere economic. întru
cît economiile lor se completau re
ciproc. Mărturie sînt comerțul mul
tilateral, intensele schimburi de 
mărfuri între ele ; Țara Româneas
că șl Moldova își procurau pro
duse meșteșugărești din Transil
vania, în timp ce aceasta se a- 
proviziona din celelalte două pro
vincii cu produse agricole. Este 
ceea ce un dregător din Țara Ro
mânească, marele vornic Vintilă, a 
exprimat atît de plastic în scri
soarea sa adresată brașovenilor în 
1558 : „Știți bine că fără noi, voi 
nu puteți fi și țara voastră, Țara 
Bîrsei, fără țara noastră nu poa
te fi".

Nevoia unor legături strînse era 
resimțită și pe plan politic : aliate, 
țările române se apărau mai bine 
împotriva pericolelor din afară care 
le amenințau deopotrivă. Istoria E- 
vului mediu evidențiază ca un ele
ment caracteristic, mereu prezent în 
politica fiecăreia din țările româ
ne, preocuparea pentru încheierea 
de alianțe cu celelalte țări surori. 
De multe ori aceste alianțe s-au 
materializat în participarea laolal
tă la lupte ; în oștile muntene sau 
moldovene care se împotriveau in
vaziei otomane s-au aflat adesea 
luptători transilvăneni, iar la rîn- 
dul lor Țara Românească și Mol
dova au sprijinit nu o dată măsu
rile de apărare luate în Transil
vania.

Nu putem să nu amintim, de ase
menea, că pe fondul unității stră
vechi de neam și de limbă și sub 
influenta legăturilor economice și 
politice, întrețesute tot mai strîns 
în decursul istoriei s-a dezvoltat 
unitatea culturală, comunitatea 
de viață psihică. Se știe prea 
bine că de-a lungul Evului mediu 
scrierile în limba română, fie că se 
tipăreau în Transilvania, Țara Ro
mânească sau Moldova, erau desti
nate deopotrivă tuturor. Unitatea dc 
limbă și cultură a inspirat aseme
nea aprecieri — remarcabile prin 
profunzimea adevărului lor — ca 
ale lui Grigore Ureche, de pildă, 
care afirma că „Românii, cîți se 
află lăcuitori... la Ardeal și la 
Maramureș, de la un loc sînt cu 
Moldovenii și toți de la Râm se 
trag"; sau ca ale stolnicului Con
stantin Cantacuzino: „Rumânii în
țeleg nu numai ceștia de aici, ce 
și den Ardeal, carii încă și mal 
neoși sînt, și moldovenii, și toți cîți 
și intr-altă parte se află... tot unii sînt. 
Ce dară pe aceștia, cum. zic, tot romani 
îi ține, că toți aceștia dintr-o fintînă 
au izvorît și cură". Virtuțile stră
moșești. transmise din generație în 
generație — dragostea de patrie, do
rul de libertate, dîrzenia și curajul 
în fata dușmanului — evidențiate în 
atîtea grăitoare împrejurări istorice, 
în atîtea mari și decisive examene 
sociale, au constituit, fără îndoială 
încă unul din acei factori care i-au 
dat poporului român posibilitatea să 
reziste celor mai grele încercări, să 
rămînă neclintit pe teritoriul pe care 
s-a format, să-și păstreze și :-s: 
dezvolte ființa sa națională.

încă în plin Ev mediu, ca într-o 
străfulgerare, poporul a avut dovada 
că unitatea statală se poate realiza : 
atunci cînd bărbăția lui Mihai Vitea
zul a adus toate cele trei țări române 
sub sceptrul său. Chiar dacă împre
jurările interne și internaționale din 
acel timp au făcut imposibilă men
ținerea statului feudal român unitar.

încercarea de unificare statală în
treprinsă de Mihai a lăsat urme a- 
dînci în conștiința poporului, ca o 
adevărată prevestire a mersului is
toriei, a aprins și mai puternic nă
zuințele lui de unire și eliberare 
națională.

Apariția și dezvoltarea relațiilor 
capitaliste, închegarea națiunii ro
mâne au creat condițiile obiective 
pentru făurirea statului național uni
tar. Prima mare biruință pe această 
cale s-a cîștigat la 24 ianuarie 1859, 
cînd Țara Românească și Moldova 
devin Principatele Unite, pentru ca 
doi ani' mai tîrziu să se numească 
România. Acel mare moment al is
toriei naționale a prilejuit o puter
nică manifestare a voinței de a se 
uni într-un singur stat a tuturor ro
mânilor dintr-o parte și din- 
tr-alta a Carpaților. Numai îm
prejurările istorice vitrege au îm
piedicat atunci realizarea acestui 
deziderat. în conștiința poporului a 
rămas însă clară ideea că unirea din 
1859 era doar parțială, incompletă, 
că ea trebuie desăvîrșită prin unirea 
la Principatele Române a Transilva
niei. Solidaritatea și aspirațiile 
comune ale întregii populații ro
mânești aveau să-și găsească o 
puternică ilustrare în timpul răz
boiului de independență din 1877, cînd 
numeroși români din Transilvania și 
Bucovina au trecut granița spre a se 
înrola ca voluntari în armata română; 
ei erau animați de speranța că o dată 
cucerită independența, vor putea 
porni împreună cu frații lor spre 
împlinirea idealului național.

Clipa Unirii celei mari și totale a 
sosit la sfîrșitul primului război mon
dial, cînd în împrejurările prăbu
șirii imperiului țarist și ale triumfu
lui Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, care a dat o puternică lovi
tură întregului sistem mondial impe
rialist, ale sfărîmării imperiului habs- 
burgic, masele populare au izbutit 
să-și impună voința. Venind din toate 
colțurile Transilvaniei, cei peste 
100 000 de oameni adunați la Alba Iu- 
lia pe „Cîmpul lui Horia" proclamau 
solemn și unanim unirea Transilva
niei cu România. Declarația de la 
Alba Iulia mai prevedea liberta
tea deplină și egalitatea pen
tru naționalitățile conlocuitoare, 
votul egal și secret, sufragiul univer
sal, libertatea presei, libertatea de 
organizare și de întrunire, reforma 
agrară. Caracterul profund democra
tic al acestor revendicări a mobili
zat în favoarea actului unirii și mase 
populare ale naționalităților conlo
cuitoare.

împlinind o aspirație de veacuri 
a poporului român, unirea Transil
vaniei cu România a avut urmări 
de imensă însemnătate pentru în
treaga evoluție economică, politică 
și socială a țării. Acest act a reali
zat cadrul pentru dezvoltarea mai 
rapidă a forțelor de producție, pen
tru înmănuncherea energiilor po
porului român, a creat condițiile 
pentru Intensificarea activității forțe
lor progresiste, a mișcării muncito
rești, a stimulat lupta lor. Totodată, 
s-au manifestat efectele faptului că 
unirea s-a realizat în condițiile re
gimului burghezo-moșieresc, în con
diții cînd la putere se aflau clase 
exploatatoare, — care au folosit uni
rea pentru a-și consolida pozițiile de 
dominație economică și politică, n-au 
dat curs revendicărilor sociale ale 
maselor muncitoare, au înfeudat re
sursele țării străinătății și au menți
nut România în stare de dependență 
față de marile puteri imperialiste.

Deceniile următoare, perioada ce
lui de-al doilea război mondial au 
supus poporul român la noi și grele 
încercări, pe care el s-a dovedit 
însă capabil să le biruie, prin lupta 
sa eroică. Sub conducerea partidului 
comunist, clasa muncitoare, în ali
anță cu țărănimea, cu intelectuali
tatea, cu toate forțele progresiste, 
a răsturnat vechiul regim, a 
asigurat o reală independență a 
tării și integritatea ei teritorială, 
înfăptuirea unor transformări re
voluționare radicale în sinul socie
tății, încununate prin victoria de
plină a noii orînduiri, prin lichida
rea oricărei exploatări și asupriri 
a omului de către om. în con
dițiile socialismului, unitatea statală 
s-a ridicat pe o treaptă superioară, 
— aceea a comunității reale de inte
rese a tuturor claselor și păturilor 
sociale, a întregii națiuni, strîns uni
tă în jurul partidului, a unității mo- 
ral-politice a poporului. Și sub a- 
ceeași înțeleaptă îndrumare, astăzi în 
patria noastră națiunea română liberă 
și stăpînă pe soarta sa, umăr la umăr 
cu naționalitățile conlocuitoare, își 
croiește cu stăruitor elan viitorul 
luminos intr-o lume nouă, mai dreap
tă și mai bună, muncind și luptînd 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste, pentru victoria păcii și so
cialismului în întreaga lume

IU! ACEST SEZON —TARIFE REDUSE 
LA CASELE DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT

în momentele

feminine, des- 
Dinamo a în-

Confort, camere bine încăl
zite, liniște, aer tonifiant gă
siți în acest sezon la Borsec, 
Bușteni, Predeal, Păltiniș, 
Sovata, Sinaia, Tușnad, Căli- 
mănești, Căciulata, Bazna, 
Eforie Nord, Govora, Ocna 
Sibiului, Olănești, Sîngeorz, 
Slănic Moldova și Buziaș.

Dacă doriți să vă procurați 
bilete pentru odihnă sau 
tratament, adresați-vă agenți
ilor și filialelor Oficiului Na

țional de Turism. Pînă la 20 
decembrie a.c. pot fi alese, 
după preferință și necesități, 
locuri pentru odihnă și tra
tament în oricare dintre pito- 
reștile noastre stațiuni bal- 
neo-cli materice.

De menționat un amănunt 
foarte important: în această 
perioadă tarifele sînt reduse, 
iar costul transportului cu 
mijloace C.F.R. și auto este 
scăzut cu 50 la sută

„Lux demonstrațiilor practice"

24—23 (11—11). Muller (7) și 
cele mai multe puncte ale 
bucureșteană s-au remarcat 
II (5).

• A FOST RELUAT CAMPIONATUL MAGHIAR 
DE FOTBAL. Sîmbătă s-au disputat 3 meciuri în
cheiate cu următoarele rezultate tehnice : Ferenc- 
varos-Csepel 4—0 (3—0) ; Vasas-Dunajvaros 1—0 
(1—0) : Ujpest Dozsa-Pecs 5—0 (3—0).

• ÎN PRELIMINARIILE TURNEULUI U.E.F.A. 
selecționata de juniori a U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 3—1 (1—0) echipa Finlandei.

O PE VELODROMUL DIN MONTEVIDEO au 
început campionatele mondiale de ciclism rezer
vate amatorilor. Proba de 1 000 m contracrono- 
metru a revenit campionului mondial de anul tre
cut, medaliat cu argint la J.O. de la Mexico, dane
zul. Niels Fredborg, cronometrat în l‘09“87/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat Jackie Simes (S.U.A.) 
— 1TO”4O/1OO. Gianni Sartori (Italia) — 1'10” 
58/100 etc.

PRONOSPORT
noiembrieConcursul din 3

Cagliari-Lanerossi (3-0) 1
Fiorontina-Bologna (1-3) 2
Milan-Inieinazionalo (1-0) 1
Palermo-Verona (0-0) X
Pisa-Atalanta (1-0) 1
Roma-Sampdoria (1-0) 1
Torino-Napoli (0-0) X
Varese-Juventus (0-2) 2
Metrom-Politehnîca G1 (3-1) 1
Minerul B.M.-C.F.R. Cluj (1-3) 2
Metalul Tr. Sev.-G. metan (2-1) 1
Chimia Suceava-St. roșu (1-1) X
Ind. sîrmei-C.F.R. Tim. (i-o) 1

în cursul lunii noiembrie in 
magazinele metalo-chimice din 
Capitală și din întreaga țară 
vor avea loc demonstrații 
practice efectuate de către spe
cialiști furnizori și de perso
nal comercial calificat în 
scopul informării publicului a- 
supra calității unor mașini e- 
lectrocasnice și aparate elec
tronice./ Din categoria acesto
ra amintim aspiratoarele de 
praf, mașinile de spălat rufe 
Alba-Lux, frigiderele, televi
zoarele „Dacia", radiorecep
toarele Albatros, Mamaia, Nor
dic, Select. Vor fi efectuate, de 
asemenea, demonstrații privind 
întrebuințarea unor produse 
chimice de uz casnic-gospodri

resc ca Protex, Cromex, Stl- 
clin, Transpar, Clar.

Industria noastră prezintă 
nu numai asemenea articole ci 
și o bogată și variată gamă de 
produse cosmetice — apă de 
colonie „Cristal" cu atomizor, 
apă de colonie „Eva“ 1001 și 
1002, lacuri fixative pentru 
păr cu atomizor, lapte de toa
letă „Farmec", diverse nuanțe 
de roșu de buze „Sanda".

Programele demonstrațiilor 
practice vor fi afișate în ma
gazinele unde se vor desfășura 
asemenea acțiuni iar cumpără
torii vor putea solicita orice 
informații în legătură cu 
funcționarea și utilizarea pro
duselor.



viața internaționala
După intetarea bombardamentelor

S. U. A. asupra R. D. Vietnam
Guvernul Nigeriei

APELUL PREȘEDINTELUI
gata sa reia negocierile 
cu liderii biafrezi

DECLARAȚIILE GENERALULUI G0W0N

HO Șl MIN
HANOI 3 (Agerpres). — Agenția 

VLN.A. anunță că președintele R. D. 
Vietnam, Ho Și Min, a adresat com- 
patrioților și combatanților din în
treaga țară un apel în care se spu
ne: In fața marilor victorii obținute 
de forțele noastre armate și de po
porul nostru în cele două zone, în
deosebi în sud, de la începutul a- 
cestei primăveri și pînă în prezent, 
1 noiembrie 1968, guvernul Statelor 
Unite a trebuit să înceteze necondi
ționat bombardamentele asupra în
tregului teritoriu al Republicii De
mocrate Vietnam. în patru ani de 
luptă eroică, forțele noastre armate 
și poporul nostru au repurtat victorii 
glorioase: ele an doborît peste 3 200 
avioane, aii distrus 100 vase de război 
mari și mici, determinînd eșecul răz
boiului de distrugere dus de impe
rialiștii americani împotriva părții de 
nord a țării noastre.

Acesta este un succes al liniei parti
dului nostru, un succes al patriotis
mului și al unității întregii națiuni 
hotărîtă să lupte și să învingă, un 
succes al regimului socialist. Este un 
succes comun al forțelor noastre ar
mate și al poporului nostru atît din 
nord cit și din sud, al popoarelor 
din țările frățești și al prietenilor 
noștri din cele cinci continente.

în numele partidului și guvernului, 
declară președintele IIo Și Min, 
transmit felicitări călduroase compa- 
trioților și combatanților noștri din 
întreaga țară, mulțumesc sincer țări
lor socialiste surori, țărilor prietene 
apropiate și depărtate și popoarelor 
din lumea întreagă, inclusiv poporu
lui progresist din Statele Unite, pen
tru ajutorul, pentru simpatia și spri
jinul lor.

După ce arată că imperialismul 
nu a renunțat la intențiile sale agre
sive, președintele Ho Și Min declară: 
„Datoria întregului nostru popor în 
momentul de față este de a-și afir
ma hotărirea de a lupta și a învinge, 
de a elibera Sudul, de a apăra .Nor
dul, de a păși spre unificarea paș
nică a patriei. Atît timp cît mairă- 
mîne un agresor pe pămîntul nostru 
trebuie să continuăm lupta pentru 
a-l izgoni".

Poporul nostru, se spune în apel, 
aspiră fierbinte la pace pentru a con
strui țara. Dar aceasta trebuie să fie 
o pace reală, în independență și li
bertate. De aceea cerem cu fermitate 
ca guvernul Statelor Unite să pună 
capăt, războiului de agresiune din 
Vietnam, să renunțe definitiv la toa
te actele care încalcă suveranitatea 
și securitatea Republicii Democrate 
Vietnams toate trupele S.U.A. și ale 
sateliților lor să fie retrase din Viet

namul de sud; problemele interne ale 
Vietnamului de aud să fie rezolvate 
de populația sud-vietnameză însăși, 
potrivit programului politic al Fron
tului Național de Eliberare, fără nici 
un amestec străin; reunificarea Viet
namului să fie rezolvată de popu
lația din Sud și Nord, fără nici un 
amestec străin.

In încheierea apelului se arată: 
„Marea luptă a poporului nostru îm
potriva agresorilor americani, pentru 
salvarea națională, înaintează impe
tuos spre victorie. Patria ne cheamă 
să mergem cu liotărîre înainte pen
tru a obține victoria totală împotriva 
agresorilor americani. Imperialiștii a- 
mericani vor fi în mod inevitabil în
vinșii Poporul nostru va învinge!".

Declarația 
guvernului 
sovietic

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Gu
vernul sovietic a dat publicității o 
declarație în care se spune că la 
convorbirile de la Paris dintre re
prezentanții R. D. Vietnam și S.U.A. 
s-a ajuns la o înțelegere cu privire 
la încetarea de către S.U.A. a tutu
ror bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam și la începerea convorbirilor 
dintre reprezentanții R. D. Vietnam, 
ai F.N.E. din Vietnamul de sud. ai 
administrației de la Saigon și ai 
S.U.A. pentru căutarea unei regle
mentări pașnice a problemei vietna
meze.

Guvernul sovietic, se arată în de
clarație, consideră înțelegerea reali- 
'zată la Paris drept un succes im
portant pe calea spre o reglementare 
pașnică în Vietnam. Acesta este, în 
primul rînd, un rezultat al luptei 
Republicii Democrate Vietnam, a în
tregului popor vietnamez pentru li
bertate, independentă și unitatea pa
triei sale, cu sprijinul activ și aju
torul statelor socialiste, al forțelor 
progresiste și iubitoare de pace din 
lumea întreagă. Au triumfat bărbă
ția și dîrzenia poporului vietnamez, 
care s-a unit în jurul Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, și so
lidaritatea internaționalistă cu justa 
lui luptă eroică.

Convorbirile cu privire la soluțio
narea politică a problemei vietname
ze intră într-o nouă etapă, se spune 
în declarație. Progresul lor depinde 
de faptul dacă guvernul american va 
da dovadă de o atitudine realistă și 
serioasă față de poziția R. D. Viet
nam și de cea a F.N.E. din Vietnamul 
de sud.

LAGOS 3 (Agerpres). — Orice 
pronosticuri pesimiste în legătură 
cu posibilitatea unor noi negocieri 
nigeriano-biafreze au fost brusc 
înlăturate prin neașteptata decla
rație a generalului Yakubu Gowon, 
care a afirmat că „guvernul fede
ral al Nigeriei este oricînd gata 
să reia tratativele de pace cu lide
rii biafrezi". Gowon, care a făcut 
această declarație la întoarcerea 
sa din vizita făcută în Niger, a 
adăugat că a discutat cu Hamani 
Diori, președintele Nigerului, și cu 
Ismail Azhari, președintele Suda
nului, proiectul unei noi reuniuni a 
Comitetului celor șase țări mem

bre ale Organizației Unității Afri
cane, în legătură cu conflictul ni
gerian.

Declarația lui Gowon a fost in
terpretată ca un răspuns la cea 
făcută cu o zi înainte de liderul 
biafrez, Ojukwu, care preciza că 
„doar de guvernul de la Lagos de
pinde inițierea unor noi tratative de 
pace".

Perspectiva unei noi runde de 
tratative nigeriano-biaireze pare să 
îndreptățească speranța de a ss 
încheia la masa tratativelor acest 
război de peste 16 luni, căruia i-ă 
căzut în primul rînd victimă popu
lația țării.

agențiile de presă transmit:

ȘANTIERELE
Șanului 51“

Azi se deschide 
la Bruxelles

REUNIUNEA CONSILIULUI 
MINISTERIAL 
AL PILILI COMUNEw

PARIS (de la coresponden
tul nostru Al. Gheorghiu).— 

Reuniunea miniștrilor de ex
terne ai țărilor Pieței comune, 
care se deschide astăzi la Bru
xelles, se anunță destul de ani
mată. Consiliul ministerial va 
încerca încă o dată armonizarea 
pozițiilor divergente ale „ce
lor șase" în problema lăr
girii Pieței comune prin primi
rea de noi membri. în.» acest 
sens, vor fi supuse din nou dis
cuțiilor „planul Harmel", menit 
să faciliteze intrarea Angliei în 
C.E.E., precum și propunerile 
vest-germane pentru aranjamen
te comerciale cu Marea Brita
nic și celelalte state candidate 
la Piața comună.

Pe de altă parte, ministrul de 
externe al Franței, Michel De- 
bră, va înainta spre dezbatere 
un program „de relansare" a 
activității comunității vest-euro- 
pene. „Planul Debre". vizind 
consolidarea internă a Pieței 
comune, va insista asupra ne
cesității unor acțiuni care, în 
condițiile realizării între „cei 
șase", la 1 iulie 1968, a uniunii 
vamale, să permită aplicarea po
liticii industriale comunitare. 
„Planul Debre" cuprinde nouă 
puncte, între care : armo
nizarea legislațiilor vamale, su
primarea obstacolelor tehnice în 
calea schimburilor, instituirea 
unei legislații comune a breve
telor, definirea cooperării știin
țifice și tehnologice, armoniza
rea fiscală, o politică comună a 
transporturilor și a energiei etc. 
Va reuși oare programul fran
cez să dea un nou impuls unor 
probleme comunitare oarecum 
uitate ? Se așteaptă ca „planul 
Debre" să fie primit cu ceva 
mai multă înțelegere de către 
partenerii comunitari ai Franței, 
însă în măsura în care Parisul 
va manifesta la rîndul său o mai 
mare suplețe în chestiunea ade
rării Angliei Ia Piața comună.

(Urmare din pag. 1)
putere totală de G 400 000 
kilowați, o va depăși și 
pe cea de la Krasno- 
iarsk, situîndu-se pe a- 
cest plan pe primul loc 
în U.R.S.S. și în lume. 
Pe acest șantier din 
munții Saiani lucrările 
sînt încă Ia început: au 
fost tăiate în stîncă 
drumuri de acces, a fost 
pornită lupta cu Ieni- 
seiul prin începerea 
construcției batardou- 
lui fundației. Costul to
tal al acestei centrale 
uriașe a fost calculat 
la 711 milioane ruble, 
dar prețul de cost al 
unui kilowat-oră pro
dus de ea va fi 
de numai 0,03 ko- 
poiei, investiția ui
mind a se amortiza încă 
din primul an de func
ționare. Cea mai pu
ternică hidrocentrală 
din Asia centrală va fi 
cea de la Nurek. pe 
rîul Vahs din Tadjikis
tan, cu o putere de 
2 700 000 kilowați. Aici 
lucrările sînt avansate. 
Au fost săpate în munte 
mai multe tunele, se 
înalță barajul care va 
avea o înălțime de 317 
metri. în corpul lui vor 
intra 58 milioane metri 
cubi de piatră și argilă. 
A fost aleasă această 
soluție tehnică pentru că 
un baraj de beton nu 
ar fi rezistat cutremu
relor frecvente aici. 
Primele agregate ale 
Nurek-ului vor da cu
rent la sfîrșitul actua
lului cincinal (1970). In 
condiții deosebit de 
grele, la mare altitudine 
în munții Kirghiziei,' 
într-un canion foarte 
îngust, se construiește 
hidrocentrala- Tokto- 
gulskaia (1 200 000 kilo
wați). Pe Volga se des
fășoară din plin lucră
rile de instalare a agre
gatelor celei de a 7-a 
trepte a cascadei ener
getice — hidrocentrala 
de Ia Saratov.

în termoenergetica 
sovietică primul loc ÎI 
ocupă în prezent ter
mocentrala Pridne- 
provskaia cu 2 400 000 
de kilowați, dar în 1974 
ea va ceda locul ter
mocentralei Uglegor- 
skaia din centrul bazi
nului carbonifer al Do- 
nețului, care o va ali
menta cu cărbuni; ea 
va avea o putere in
stalată de 3,6 milioane 
kilowați, de două ori 
mai mare decît puterea 
tuturor centralelor pla
nului „Goelro".

Numeroase sînt șan
tierele chimiei. Pe lîngă 
marea rafinărie din 
Poloțk. în Bielorusia, 
unde se prelucrează o 
bună parte din petro
lul extras în Tataria, 
Baskiria și Ural, a fost 
instalată o fabrică de 
polietilenă de pe por
țile căreia au și început 
să iasă sacii cu granule.

în bazinul superior al 
Kamei, geologii au des
coperit un zăcămînt 
excepțional de ’bogat în 
săruri de potasiu care 
se întinde pe o supra
față de zeci de kilo
metri pătrați. Cele două 
întreprinderi de îngră
șăminte potasice con
struite aici asigură în 
prezent aproape jumă
tate din producția to
tală de astfel de îngră
șăminte a U.R.S.S. Aici 
se amenajează acum 
noi mine, dotate cu 
combine moderne și in
stalații perfecționate 
de transportare a rocii 
albe și un combinat de 
mari proporții care va 
intra în funcțiune peste 
un an.

Se extinde și se ra
mifică rețeaua de con
ducte petroliere și de 
gaze. A fost terminată 
de curînd conduc
ta Ustbalik-Nijneva- 
torskoie. o ramificație 
a celei mai mari ma
gistrale petroliere a Si

beriei (Ustabalik-
Omsk), intrată în func
țiune anul trecut. Prin 
noua arteră de oțel se 
pompează țițeiul din 
zăcămîntul Zapadno- 
Surgutsk, al patrulea 
din noua regiune pe
troliferă din bazinul 
mijlociu al fluviului 
Obi. în Kazahstan se 
instalează conducta pe
trolieră Mangîslak-Gu- 
riev-Kuibîșev, lungă de 
1 500 kilometri. Intere
sant e faptul că această 
arteră va fi în perma
nență fierbinte, de-a 
lungul ei montindu-se 
cuptoare speciale de în
călzire ; aceasta, pen
tru că țițeiul extras din 
peninsula Mangîșlak 
este foarte vîscos, con- 
ținînd multă parafină.

Unul din marile șan
tiere des vizitate de 
ziariști este cel al Uzi
nei de automobile din 
orașul Togliatti, pe Vol
ga. Halele imense ale 
acestei uzine, care va 
produce anual 660 000 
de automobile, se ridică 
într-un ritm rapid. Su
prafața lor de produc
ție va fi de un milion 
și jumătate metri pă
trați. Conform planu
lui, construcțiile vor fi 
terminate complet în 
1970, iar peste doi ani 
uzina va produce cu 
întreaga ei capacitate. 
După cum este cunos
cut, acest important o- 
biectiv se realizează în 
colaborare cu firma 
.,Fiat“. Autoturismul 
care va fi fabricat aici 
va fi o mașină ușoară, 
dar robustă, cu 5 locuri, 
cu un motor de 60 de 
CP, putînd atinge o vi
teză de 140 kilometri 
pe oră.

în acest ajun de 7 
Noiembrie popoarele U- 
niunii Sovietice dobîn- 
desc în toate sectoa
rele muncii noi reali
zări în construcția co
munistă.

NOI INCIDENTE 
EGIPTEANO-
ISRAELIENE

Postul de radio Cairo a difuzat 
un comunicat militar, în care se 
arată că, în după-amiaza zilei de 
3 noiembrie, patru avioane aparți- 
nînd forțelor militare israeliene au 
pătruns în spațiul aerian al R.A.U. 
în regiunea Canalului de Suez. 
Comunicatul precizează că aceste 
avioane au' fost interceptate de o 
patrulă egipteană, iar în. timpul 
luptei aeriene care s-a angajat un 
avion israelian a fost doborît.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt militar israelian a declarat 
că la ora 16 (ora locală) două a- 
vioane egiptene au pătruns în spa
țiul aerian al Israelului în regiu
nea Kanatra. El a afirmat că în 
urma luptei angajate cu avioanele 
israeliene, un aparat egiptean a 
fost doborît. (Agerpres).

Vasul „Queen Elizabeth" — cel mai 
mare vas de pasageri din lume — 
a traversat pentru ultima oară Atlan
ticul, înainte de a fi transformat în 
hotel la Port Everglades (Florida)

O delegație 
a P.C. Francez 
a sosit 
la Moscova

MOSCOVA 3 (Agerpres). — După 
cum anuriță agenția TASS, la in
vitația Comitetului Central al 
P.C.U.S., Ia 3 noiembrie a sosit la 
Moscova o delegație a Partidului 
Comunist Francez din care fac 
parte Waldeck Rochet, secretar 
general al P.C. Francez, Jacques 
Duclos, membru al Biroului Politic 
al P.C. Francez, Raymond Guyot, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, Georges Marchais, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. Francez, Jean Kanapa, 
membru al C.C. al P.C. Francez.

Pe aeroportul Șeremetievo, dele
gația a fost întîmpinată de Andrei 
Kirilenko și Mihail Suslov, membri 
ai Biroului Politic și secretari ai 
C.C. al P.C.U.S., și Boris Pono- 
mariov, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Cuvintarea 
lui Todor Jivkov 
ia lambol

SOFIA 3 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la festivitatea inaugurării 
Combinatului de fibre și fire sin
tetice de la lambol, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Mi- 

. niștri al R.P. Bulgaria, s-a referit 
la succesele obținute în ultima pe
rioadă de poporul bulgar în dome
niul dezvoltării economiei națio
nale. El a subliniat că, în zilele 
care urmează, vor fi date în func
țiune noi obiective economice în 
R.P. Bulgaria.

Referindu-se la probleme inter
naționale. Todor Jivkov a spus 
printre altele : ;,Am aflat cu satis
facție că poporul vietnamez a ob
ținut o nouă victorie, obligînd 
Statele Unite să înceteze bombar
damentele asupra întregului teri
toriu al R. D. Vietnam 1“

în legătură cu politica externă a 
Bulgariei, vorbitorul, a subliniat că 
aceasta este o politică de pace și 
prietenie între popoare, o politică 
a relațiilor de bună vecinătate și 
colaborare cu țările vecine din Pe
ninsula Balcanică.

Dacă în aceste zile premergătoare 
alegerilor, comentariile și analizele 
politice din S.U.A. îi atribuie un rol 
important candidatului partidului in
dependent, George Wallace, aceasta 
nu se datorește aprecierii că el ar 
putea cîștiga cursa pentru președin
ție.. Platforma sa .politică extremistă 
și antecedentele sale de guvernator 
rasist al Alabamei nu oferă, desigur, 
o alternativă pentru alegătorii ameri
cani. Dar dacă numărul sprijinitorilor 
săi nu poate să-i asigure alegerea, 
el este totuși destul de mare (15—20 
la sută, media sondajelor) ca să poată 
juca un rol în desemnarea viitorului 
președinte, în eventualitatea în care 
confruntarea dintre Hubert Hum
phrey și Richard Nixon se va sxilda 
cu rezultate foarte st.rînsa.

De mai multe ori în istoria electo
rală americană apariția celui de-al 
treilea și, uneori, al patrulea candi
dat a determinat divizarea voturilor 
electorilor de o asemenea manieră 
îneît nici unul dintre protagoniști nu 
a obținui majoritatea necesară. O 
privire asupra sistemului electoral a- 
merican este edificatoare din acest 
punct de vedere.

Cind se vor prezenta marți în fața 
urnelor, americanii nu îl vor alege 
direct pe viitorul lor președinte ci 
doar un număr de 538 de electori 
care, la rîndul lor, ÎI vor desemna pe 
președinte în „prima luni după cea 
de-a doua miercuri a lunii decem
brie". Numărul electorilor aleși în 
fiecare stat nu poate să depășească 
numărul senatorilor și membrilor 
camerei reprezentanților la care are 
dreptul statul respectiv (excepție 
face districtul Columbia, unde se află 
capitala, și care deși nu are reprezen
tanți în congres, alege trei electori).

Nu există norme constituționale 
pentru desemnarea candidaturii elec
torilor și, în consecință, metodele va
riază de Ia stat la stat: convenții ale 
partidelor, alegeri preliminare sau 
desemnarea de către comitetele de 
conducere ale partidelor. Dar ceea ce 
este mai interesant, după alegerea 
lor electorii nu au întotdeauna obli
gația fermă de a-și da votul candi
datului prezidențial al partidului pe

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, losip Broz Tito, îni 
preună cu alți conducători de partid 
și de stat iugoslavi, a vizitat Tîrgu) 
internațional al cărții, care s-a deschis 
la Belgrad. La această manifestare cul
turală participă peste 150 de edituri 
din 18 țări, printre care și din Repu
blica Socialistă România. La ștandul 
„Cartimex", unde sînt expuse peste 
1 000 de volume din lucrările tuturor 
editurilor din țara noastră, președin
tele I. B. Tito a fost întîmpinat și sa
lutat de directorul standului Al. Re- 
tinschi.

Demonstrație la Welling
ton (Noua Zeelandă). La aero 
portul din Wellington a avut loc o 
demonstrație împotriva primului mi
nistru al Noii Zeelande, Holyoake, cu 
ocazia înapoierii acestuia din vizita 
făcută în Statele Unite, Coreea de 
sud, Vietnamul de sud. Manifestanții 
au protestat împotriva participării Noii 
Zeelande la războiul dus de S.U.A. în 
Vietnam.

Pe o stradă din Aden, în timpul festivităților prilejuite de cea de a 5-a 
aniversare a începerii aejiunilor armate îmjaotriva dominajiei coloniale 

care au dus la proclamarea Republicii Populare a Yemenului de Sud

Sute de mii de atenieni au în âtradă duminica pentru a 
conduce pe ultimul drum pe cunoscutul om politic al Greciei, Gheorghios 
Papandreu. Potrivit agenției Reuter, piața catedralei, unde era depus corpul 
neînsuflețit al fostului premier, a fost invadată de mulțime, care a venit în 
ciuda avertismentului dat de autorități. Pentru a împiedica sutele de mii de 
cetățeni de a urma cortegiul, au fost luate măsuri excepționale. între polițiști 
și mulțime, precizează agenția Reuter, s-au angajat ciocniri violente. Un purtător 
de cuvînt al poliției a declarat că numeroase persoane au fost rănite. Au fost 
operate arestări.

George Thomson la Salis
bury. Ministrul britanic fără porto
foliu, George Thomson, a sosit la Sa
lisbury pentru a continua convorbirile 
cu autoritățile rhodesiene. După con
vorbirile pe care le va avea cu mi
nistrul de externe rhodesian, Jack How
man, el se va întîlni luni cu lan Smith. 
Autoritățile britanice apreciază misi
unea lui Thomson la Salisbury ca fiind 
crucială în încercarea de reglementare 
a conflictului anglo-rhodesian.

Marele port japonez Yo
kohama a ^ust complet paralizat 
duminică, ca urmare a grevei de 24 de 
ore a celor 14 000 de lucrători por
tuari. Greviștii cer îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

Cei aproximativ 2 000 de 
pOTticipanți la conferința organi
zată în orașul Fukuoka din inițiativa 
Ligii populare în apărarea constituției 
pașnice a Japoniei s-au pronunțat 
pentru intensificarea luptei împotriva 
intențiilor anumitor cercuri de a revizui

constituția în vigoare. Secretarul ge
neral al Consiliului General al Sindi
catelor din Japonia, Iwai, a declarat 
că oamenii muncii japonezi vor res
pinge planurile de prelungire a „tra
tatului de securitate" japono-american. 
El a subliniat necesitatea intensificării 
acțiunilor împotriva încercărilor de a 
se anula articolul din constituție care 
interzice Japoniei constituirea de forțe 
armate.

0 explozie misterioasăs a 
produs pe una din străzile capitalei 
Paraguayului,’ Asuncion, Explozia, de 
o violență neobișnuită, a fost urmată 
de degajarea unui fum dens și negru, 
care s-a risipit imediat, și de o emisie 
de raze luminoase multicolore. Potrivit 
unor indicii, ar putea fi vorba de că
derea unor fragmente de meteoriți, dar 
această supoziție nu a fost confirmată 
pînă acum.

Elevii școlilor secundare 
din NiCOSia au manifestat sîmbătă 
pe străzile capitalei Ciprului, pronun- 
țîndu-se în favoarea lui Polycarpos 
Georghadjis, fostul ministru cipriot de

interne și al apărării, a cărui demisie 
a fost acceptată de președintele Maka
rios. Georghadjis și-a prezentat demi
sia în urma acuzațiilor anchetatorilor 
din Atena, după care el ar fi avut un 
rol în încercarea de atentat asupra pri
mului ministru grec, Papadopoulos. 
Cîteva mii de ciprioți greci, au parti
cipat vineri la o manifestație similară.

Petroliere gigant pentru 
flota Iui Qnassis. Armatorul grec 
Onassis a contractat cu șantierul naval 
britanic „Harland and Wolff" din Bel
fast o comandă de trei petroliere gi
gant pentru suma de 25 milioane lire 
sterline. Conducerea firmei britaliicls a 
precizat că primul petrolier va avea o 
deplasare de circa 250 000 de vtone, 
urmînd ca celelalte două petroliera să 
aibă un tonaj mai mare.

La spitalul Houston din 
TOXaS a ^ost efectuată în noaptea 
de sîmbătă spre duminică a 21-a ope
rație de transplantare a inimii. Noul 
pacient este Lee Roy Cumbie, în vîrstă 
de 40 de ani. Dintre celelalte 20 de 
persoane operate pînă acum la acest 
spital supraviețuiesc 11.

Un puternic cutremur de 
pămint a ^ost resimțit duminică di
mineața la Titograd, Cetinie și în alte 
localități din Muntenegru, transmite 
agenția Taniug. Nu s-au înregistrat 
pagube materiale și nici victime.

a cărui listă au fost aleși. Numai 16 
state, din 50, prevăd prin lege aceas
tă obligativitate.

Cazurile de încălcare a lealității 
de partid sînt însă foarte rare și de 
aceea, o dată cu alegerea electorilor, 
se poate ști cu certitudine cine va fi 
noul președinte al țării.

Pentru alegerea președintelui sînt 
necesare voturile a 270 de electori. 
Aceasta este problema în jurul că
reia orbitează în acest an nenumă-

In regiunea de 
nord-est a Italiei 
au fost semnalate 
puternice inun
dații, care au 
dus Ia izolarea to
tală a regiunii. Mai 
multe poduri au 
fost distruse și s-au 
semnalat alunecări 
de teren. Potrivit 
știrilor primite, 
partea antică a Ve
neției a fost aproa
pe în întregime 
inundată în urma 
ploilor care conti
nuă fără întreru
pere. 11 persoane 
s-au înecat sau au 
fost date dispărute. 
Pompierii, carabi- 
nerii, detașamente 
ale armatei și nu
meroși voluntari 
participă la opera
țiunile de salvate.

Deținuți politici greci eli
berați. Un comunicat oficial dat pu
blicității sîmbătă la Atena anunță că 
guvernul grec a dispus eliberarea .unui 
nou grup de 71 de deținuți jopjitici.

Starea sănătății Îhî Sa
lazar continuă să se înrăutățeas
că, anunță agenția France Presse, ci
tind informațiile furnizate 'la clinica 
Crucii Roșii din Lisabona, unde se află 
internat fostul șef al guvernului por
tughez.

0 delegație din Republica 
Arabă Yemen. 3 sosit 13 Aden 
pentru convorbiri privind strîngerea 
și coordonarea relațiilor economice cu 
Republica Populară a Yemenului de 
Sud. Delegația, condusă de ministrul 
unității yemenite, Mohamed Abdel 
Wassei Hamid al Asbahi, cuprinde pe 
guvernatorul băncii centrale a Yeme
nului și două oficialități ale Ministe
rului Economiei al acestei țări.

de în mod automat atribuțiile, este 
dizolvat și... intră în acțiune amen
damentul XII la constituție care 
prevede că în asemenea situații pre
ședintele va fi ales de Camera re
prezentanților iar vicepreședintele de 
către Senat.

Pentru alegerea președintelui, fie
care stat are dreptul în camera re
prezentanților la un singur vot, in
diferent de numărul deputaților săi 
în acest organism. Deci, un total de

IM AJUNUL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE DIN S.U.A.

Candidații
și amendamentul XII

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK
DE LA NICOLAE IONESCU

rate speculații, comentarii, presupu
neri etc. Dacă nici unul din cei doi 
candidați principali nu va reuși să 
se distanțeze substanțial (sondajele 
indică un avans pentru Nixon, dar 
numărul mare de nehotărîți ar pu
tea, în cazul în care și-ar da vo
turile lui Humphrey, să echilibreze 
balanța), și dacă Wallace va obți
ne un număr de voturi corespun
zător actualelor cifre indicate de 
sondaje, ar apare pericolul ca nici 
unul din candidați să nu ob
țină majoritatea necesară. In a- 
cest caz colegiul de electori îșipier-

50 de voturi, dintre care sînt nece
sare 26 pentru a-1 alege pe pre
ședinte. Datorită diferențelor în ce 
privește suprafața și populația dife
ritelor state se poate ajunge la si
tuația paradoxală în care președin
tele să fie ales în Cameră cu o ma
joritate de votiiri • care să reprezin
te de fapt o... minoritate a popu
lației țării.

Perspectiva deciderii soartei ale
gerilor în Camera reprezentanților 
pare să-1 dezavantajeze pe Richard 
Nixon deoarece, cel puțin pînă acum, 
partidul republican are poziții mai

slabe în congres decît cel democrat. 
In afară de aceasta el este amenințat 
direct de poziția lui George Wallace, 
care a declarat că în eventualitatea 
aplicării amendamentului XII va 
cere reprezentanților statelor în care 
se bucură de influență (în special 
statele sudice) să-și dea votul lui 
Humphrey. După părerea comentato
rilor de presă americani și după cum 
a lăsat chiar Wallâce șă se. înțeleagă, 
el speră că „după ■alți patru ani de 
guvernare democrată" șansele lui de 
a deveni președinte vor fi mai mari 
în 1972.

în. aceste condiții, Richard Nixon a 
propus candidatului partidului de
mocrat un gentlemen agreement în 
sensul sprijinirii în /Camera repre
zentanților de către ambele partide a 
candidatului care va obține cel mal 
mare număr de voturi în alegerile 
din 5 noiembrie, (evident, în even
tualitatea că nici unul din ei nu v» 
obține majoritatea necesară instală
rii la Casa Albă).

Hubert Humphrey a respins însă 
această propunere mizînd fără îndo
ială pe speranța că și după alege
rile de marți partidul democrat își 
va păstra majoritatea în Camera re
prezentanților, ceea ce-i va asigura 
poziții avantajoase în cazul alegerii 
președintelui de către acest organ 
legislativ.

...Dar toate acestea sînt anticipații 
prilejuite de „variațiunile pe teme 
electorale" ale comentatorilor poli
tici americani și determinate de in
diciile că alegerile de marți s-ar pu
tea solda cu rezultate strînse mai a- 
les avînd în vedere recuperările rea
lizate în ultimele zile de candidatul 
democrat. în legătură cu aceasta se 
consideră că ordinul de încetare a 
bombardamentelor asupra R. D. Viet
nam, dat la 1 noiembrie de președin
tele Johnson, ar întări poziția lui' 
Humphrey și, cu toate că majorita
tea observatorilor politici sînt de 
părere că el ar putea să fie înfrînt. 
de Nixon, domnește în continuare 
incertitudine în legătură cu rezulta
tul alegerilor.
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