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In regiunea Hunedoara 
s-au întocmit documentațiile 
și studiile tehnico-economice 
pentru toate cele peste 3 200 
apartamente prevăzute a fi 
construite și date în folosin
ță minerilor, siderurgiști- 

v, lor și altor oameni ai muncii 
în anul viitor. La rîndul lor. 
proiectanții au asigurat și 
predat pină acum proiectele 
pentru aproape 80 Ia sută 
din aceste construcții. Pe a- 
ceastă bază au și fost înce
pute lucrările Ia o seric de 
blocuri însumînd 1 460 de a- 
partamente. Pregătirile fă
cute din timp pe șantiere și 
măsurile telmico-organizato- 
rice dau garanția că noile 
locuințe vor putea fi preda
te locatarilor la datele stabi
lite, sau chiar înainte de 
termen.

(Agerpres)
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Marți dimineața a părăsit Capi
tala tovarășul Luis Corvalan, se- 

A cretar general al C.C. al P.C. din 
W Chile, împreună cu soția, care, 

la invitația tovarășului Nicolae 
A Ceaușescu, secretar general al 
w C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 

în țara noastră.
A înainte de plecare, tovarășul 

Luis Corvalan a exprimat tovară
șului Nicolae Ceaușescu cele mai 

Q sincere mulțumiri pentru atenția 
cu care a fost primit, precum și 
ferma sa convingere că întâlnirile 
și convorbirile ce au avut loc au 
fost pozitive. De asemenea, se-

cretarul general al C.C. al P.C. 
din Chile a transmis Partidului 
Comunist Român, oamenilor 
muncii și poporului român felici
tările sale pentru marile progrese 
obținute în dezvoltarea econo
mică a țării, în creșterea nivelu
lui de trai material și cultural al 
populației.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Bujor Sion, Ion Stoian și 
Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Secretarul general al C.C. al P.C.R.,

a primit pe Averell Harriman
Marți după-amiază, secretarul 

general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Averell Harriman, ambasador 
itinerant al președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson.

La primire a luat parte George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A luat parte, de asemenea, Ri
chard H. Davis, ambasadorul 
S.U.A. la București.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme referitoare la re
lațiile dintre Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale 
Americii, subliniindu-se posibili
tățile care există pentru dezvol
tarea acestor relații în interesul 
ambelor popoare. In timpul în
trevederii au fost discutate, tot
odată, unele probleme actuale ale 
situației internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de Miniștri,

Acolo, în miezul cîmpiei 
oltene, la Băilești, într-o în
căpere unde este întemeiat 
laboratorul cooperativei agri
cole de producție „23 August." 
am urmărit cîțiva tineri co
operatori privind, curioși și 
pasionați, prin lentilele unui 
microscop, cum capătă valori 
de laboratoare vegetale sec
țiuni dintr-o banală frunză de 
cartof și înțelegînd, astfel, 
mai bine, explicațiile tinerei 
inginere Ileana Sălceanu. Am 
deslușit în gesturile lor serio
zitate și satisfacția pe care 
ți-o dă răsplata efortului pen
tru stăpînirea unor legi sau 
fenomene necunoscute.

Asemenea satisfacții au în
ceput să încerce din nou în

regiunea Oltenia peste 32 300 
de tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei, membri cooperatori, 
încadrați, organizat, în 1287 
de cercuri agrozootehnice. 
Unii sînt la începutul acestor 
largi forme de învățământ, 
alții aprofundează cunoștințele 
acumulate în anii anteriori.

Tot acolo, în miezul cîm
piei oltene, la Băilești, mi-am 
amintit că vizitînd muzeul 
etnografic din Casa Băniei, 
recent restaurată la Craiova, 
am întîrziat în fața unor umile 
unelte rudimentare cu care 
țăranul de odinioară se obidea 
să-și muncească petecul de 
pămînt sau era obidit să mun
cească moșia altuia.

...In miezul cîmpiei oltene

de Lucian Zattl
începea să se facă simțitrl 
iarna. Și lingă inimile calde 
ale celor ce se rînduiau să 
privească prin lentilele micro
scopului, încercam să măsor 
cu etalonul AN cit timp ne 
desparte de la însămînțarea 
porumbului cu parul, pînă la 
prezența agricultorului, alături 
de aviator, în carlinga avio
nului utilitar, să urmărească 
densitatea „ploilor" de super- 
fosfați care fertilizează solul 
și stimulează circuitul sevelor 
spre împlinirea roadelor. Foar
te mulți dintre cei ce avem 
încă dreptul să ne numim 
tineri ne mai amintim unel-

tele rudimentare ale țăranului 
din Oltenia, carele trase de 
patru boi prin glodul drumu
rilor, ca în pînza lui Grigo- 
rescu, locomobilele cu aburi 
ajutînd batozelor să treere 
șase sau șapte sute de kilo
grame de grîu plin de mălură 
din spicele culese cu secera 
de omul bătut de arșiță, de 
pe un hectar de pămînt.

Așadar, agricultura a fost 
revoluționată intr-un timp 
scurt în regiunea Oltenia, la 
fel ca în întreaga țară. Dar 
pentru aceasta în cîmpie a 
fost nevoie să se succeadă pe 
multiple fronturi o seamă de 
bătălii.

Ne mai amintim ! Mai întîi 
a fost nevoie de descătușarea

din exploatare, apoi de lupta 
dîrză, uneori dramatică, împo
triva unor prejudecăți pe care 
istoria le reclama aruncate 
peste bord. A urmat ștergerea 
haturilor cu plugurile trase de 
tractoare, fundamentarea ma
rilor familii ale cooperatorilor 
și introducerea rapidă a prac
ticilor științifice în cultivarea 
pămîntului pe baza rezultate
lor pozitive înregistrate în 
urma unor experiențe. Și iată 
că în ultimii ani la Jieni, Ru- 
sănești, Tia Mare, Crușov, 
Băbiciu sau Scărișoara se obțin 
pe întinse suprafețe cultivate 
cu porumb cite 6000—8000 
kilograme la hectar. Dar pen-

(Continuare în pag. a IlI-a)

a primit pe Averell Harriman
_ Președintele Consiliului de 
V Miniștri al Republicii Socialiste

România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți dimineața pe 

£ Averell Harriman, ambasador 
itinerant al președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson, care se află îu 

£ țara noastră.
La întrevedere, care s-a des

fășurat într-o atmosferă cordială, 
a luat parte George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe.

A fost de față Richard H. Da
vis, ambasadorul S.U.A., la Bucu- 

_ rești.
9 Intre președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socia- 
liste România și ambasadorul 

rfr d itinerant al președintelui S.U.A..

au avut loc convorbiri privind 
relațiile bilaterale între România 
și S.U.A. și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

La amiază, premierul Ion 
Gheorghe Maurer- a oferit un 
dejun'în cinstea oaspetelui.

Au luat parte Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Vasile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Au participat Richard H. Da
vis, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești și persoanele care îl însoțesc 
pe ambasadorul itinerant al pre
ședintelui S.ILA. (Agerpres)

REPET£NT 11
SE... DESTAINUIE

Dacă prin „masă rotundă" 
am înțelege sensul propriu al 
expresiei, cea în jurul căreia 
s-au adunat invitații noștri, ar 
trebui să aibă mărimea unui 
pogon. In sală era o atmosfe
ră de înmormîntare. Doar 
cîțiva țineau frunțile în sus, 
senine și dîrze, gata parcă în 
orice clipă să înfrunte noi în
cercări. Aceștia sînt adevărați 
„lupi de mare" pește care s-au 
abătut furtunile examenelor a 
patru sau cinci ani de stu
denție, deși sînt încă tot în 
anul II sau III. Uneori fur
tunile i-au scufundat, i-au iz
bit de stînci, chiar i-au îne
cat pe jumătate, dar nici
odată nu i-au înfrînt. Pe cei 
de alături, pe „bobocii", care 
au rămas o singură dată re- 
petenți, veteranii îi privesc cu 
cuvenita superioritate, pe ca
re ți-o îndreptățește vechimea 
și experiența vieții. La mo
mentul potrivit, le-am aruncat 
celor prezenți, mănușa : „De 
ce ați rămas repetenți ?” Pe 
baza răspunsurilor primite, 
am întocmit următoarea sta
tistică a cauzelor „fundamen
tale, temeinice și invulnera
bile", care au dus la repeten- 
ție pe invitații noștri.

— 54 la sută au avut „ghi
nion".

— 21 la sută „emoții ex
cesive, care au degenerat în 
lapsusuri".

— 17 la 
primăvară" 
bruarie, cu
nile de vară și apoi în cea de 
toamnă.

— cu 8 la sută „nu știu 
ce au avut tovarășii profesori 
cu ei" (îndeosebi cu cei că- 
zuți de la 7 materii în sus).

LAL ROMULUS 
corespondentul

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Brașov

sută, „astenii de 
declanșate în fe- 
revenire în sesiu-

Foto : AGERPRES

Pentru că printre cititori 
s-ar putea găsi unii sceptici, 
care să nu creadă în seriozi
tatea cauzelor invocate mai 
sus, redăm cîteva mai parti
culare cu adresele exacte. 
Moisei Sebastian : „Primul e- 
xamen la care m-am prezen
tat a fost foarte ușor. Cu toa
te acestea, nu l-am trecut. 
M-am enervat în așa măsu
ră, îneît n-am mai fost bun 
de nimic la următoarele exa
mene". R. Manole : „In pri
mul am am rămas repetentă 
pentru că a murit bunicul. în 
al doilea an am rămas pen
tru că a murit bunica../'. Ste
luța Cuptor : „La „organe de 
mașini’ nu am știut. La „stu
diul lemnului", profesorul s-a 
enervat pe niște colegi și eu 
m-am inhibat". Gheorghe 
Nan : „Prima dată am rămas 
repetent pentru că nu am 
reușit să trec. In al doilea 
an, mi-am fracturat mîna 
dreaptă. Măcar dacă era stin
gă...".

Cititorul ar putea fi încli
nat să creadă că citește un 
foileton.

Dacă răspunsurile inter
locutorilor apar foiletonis- 
tice, acesta de acum 
numai „meritul' 
i-am ascultat, 
am încercat 
din surse
de încredere, care este reali
tatea, care sînt adevăratele 
cauze ale numeroaselor repe-

lor. 
am notat, 

să aflăm, 
mai demne

(Continuare în pag. a IlI-a)

A INTRAT IN FUNCȚIUNE
Instalațiile noii (fabrici de 

zahăr construite la Buzău au 
intrat în producție. In final, 
unitatea va avea o capaci
tate de prelucrare de 3 000 
tone sfeclă de zahăr pe zi 
și va produce anual circa

ȘĂ DISCUTĂM DESPRE
TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

PEDAGOGIA ERONATA

Intr-o convorbire avută cu 
cîteva luni în urmă, directo
rul Casei de cultură „16 Fe- 
bruarie", ne relata, foarte 
îneîntat, cum aplică o 
idee proprie cu valori „pe
dagogice". Adică angaja 
serviciul de ordine pe 
mai înrăiți huligani,

în 
cei 
cu 

pumni de fier, care, înspăi- 
mîntînd pe scandalagii, reu
șeau să mențină prestigiul 
serilor de dans.

în realitate, o greșită o- 
rientare pentru obținerea 
unor venituri săptămînale — 
intrarea este 6 Zei de per
soană la aceste reuniuni 
dansante — ispitea conduce-

Constanța: peisaj indus
trial

60 000 tone zahăr, in mai 
multe sortimente.

Calculele întocmite de spe
cialiști prevăd că investiții
le alocate acestui obiectiv 
vor fi recuperate în mai pu
țin de 4 ani de la intrarea 
in funcțiune.

rea casei de cultură să în
chidă, îngăduitor, ochii la cei 
ce, în mod normal, n-ar fi 
avut ce căuta acolo. Despre 
un „episod" al acestei „peda
gogii" vom vorbi mai jos.

„POLIȚIA ÎN PERSOANĂ !“
De mai multă vreme trei 

„cavaleri" ai distractivelor 
seri puseseră ochii pe mino
ra B.D.S., care urma acolo 
cursurile secției plastice. 
Prin intermediul „binevoi
tor" al unei femei de servici, 
care se folosea în îndatoririle 
sale de ajutorul tinerei 
B.D.S., cei trei huligani fac

Tovarășului ENVER HODJA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania 
Tovarășului HADJI LLESHI 

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania 

Tovarășului MEHMET SHEHU 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania 
Tirana 

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă transmitem dv., și prin dv. întregului popor 
albanez felicitări cordiale cu ocazia sărbătorii naționale, 
eliberarea Albaniei de sub jugul fascist.

Bucurîndu-se din toată inima de realizările obținute în 
opera de construcție socialistă a Republicii Populare Albania, 
poporul român adresează poporului albanez urarea de a ob
ține noi succese în activitatea sa pentru continua dezvoltare 
și prosperitate a patriei sale.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile 
de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre ță
rile și partidele noastre se vor întări și dezvolta continuu 
spre binele popoarelor român 
mului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar General 
al Comitetului Central 

al Partidului 
Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al 

Republicii Socialiste România

In lumea plină de „mis
tere" a chimiei

Foto : GH. CUCU 

cunoștință cu ea și, după un 
plan amănunțit, o atrag în 
locuința unuia dintre ei.

Mexi Lucian zis Tur cu, 
Ion Curiei, zis Bebe Purice, 
și Hoard Constantin însce
nează următoarea situație : 
invită pe minoră să vină 
acasă la unul dintre prota
goniști, unde femeia de ser- 
vici avea, chipurile, să vină 
să facă curățenie, și unde

I. GRINEVICI
(Continuare în pag. a IlI-a)

și albanez, al cauzei socialis-

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii 

Socialiste România

RAIONUL ZALĂU — COM
PLET ELECTRIFICAT 

în 22 noiembrie anul a- 
cesta s-a aprins lumina e- 
lectrică în ultimele sate din 
raionul Zalău. în 6 ani au 
fost electrificate în acest 
raion 111 sate, în medie 18 
pe an. Numai în ultimii doi 
ani au fost electrificate 55 
de sate. Lungimea rețelei de 
joasă tensiune este de G05 
km, iar a celei de înaltă 
tensiune de 360 km ; din a- 
ceastă ultimă rețea 185 km 
au fost construiți din fon
duri date de stat. Restul de 
175 km, achiziționarea și in
stalarea transformatorilor 
s-a făcut prin contribuția 
cetățenilor.

Pe plan local au fost asi
gurați 1.201) stilpi de înaltă 
tensiune și peste 11.000 stilpi 
de joasă tensiune. Valoarea 
lucrărilor de electrificare a 
raionului depășește suma 
de 31 milioane lei.

RUS IOAN

TELEGRAMĂ
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, 
vă adresăm dv., Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și popoarelor Iugoslaviei prietene, cele mai 
calde felicitări și urări cordiale pentru noi succese în1 opera 
de construire a socialismului.

Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colabo
rarea multilaterală dintre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia se 
vor întări și dezvolta în continuare, în folosul popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului 

Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii 

Socialiste România
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ADUNĂRI DE DARE 
DE SEAMĂ Șl ALEGERI

în anumite seri, grupuri 
de tineri de prin satele de 
peste dealuri, în camioane 
sau pe jos, vin la sediile coo
perativelor agricole pentru a 
participa la adunările de dare 
de seamă și alegeri. însufle
țirea tinerilor uteciști s-a 
transmis și celor din jur, pă
rinților, rudelor, fraților mai 
mici, astfel că atmosfera săr
bătorească s-a generalizat. Pre
ședinții cooperativelor de 
producție și brigadierii sînt 
și ei prezenți și dau tot spri
jinul necesar. Ne dăm seama 
că fac aceasta din inimă 
după cuvintele lor calde des
pre munca tinerilor coopera
tori.

Ca o trăsătură comună ce
lor trei adunări generale ți
nute la nivelul organizațiilor 
U.T.C. din cooperativele agri
cole de producție din Găi- 
ceana, Frumușelu și Căbești, 
— raionul Adjud — este re
afirmarea combativității. în 
cuvîntul lor, vorbitorii au 
subliniat că majoritatea tine
rilor au contribuit din plin la 
ridicarea puterii economice a 
cooperativelor, la realizarea 
tuturor lucrărilor din campa
niile agricole. înseși dările 
de seamă prezentate în cele 
trei adunări au orientat dis
cuțiile pe acest făgaș. Eloc
vent e faptul că un spațiu 
destul de mare a fost acor
dat calității muncii depuse 
de tineri, a lucrărilor execu
tate de ei. Amănuntul aces
ta relevă semnificativ simțul 
de răspundere cu care a fost 
analizată activitatea lor. Spa
țiul acordat a fost însă tot

atît de cuprinzător și pentru 
reliefarea lipsurilor existente. 
Lucru necesar de altfel, de
oarece combativitatea care a 
caracterizat dezbaterile era 
firesc să se manifeste în pri
mul rind în scoaterea la ivea
lă a deficiențelor. Și nu nu
mai a acestora, ci și a cau
zelor care le-au favorizat.

S-a arătat, de pildă, că 
nerespectarea indicațiilor date 
de specialiști s-a soldat mai 
ales la plantările de vie cu.

sul poate să mire: nu a între
prins nimic, deoarece aceia 
care trebuiau să dea tonul 
combativității, adică unii 
membri ai biroului organiza
ției de bază, erau ei înșiși în 
cauză. Rămînînd descoperiți, 
Străduința lor a căpătat alt 
sens .' să’aplaneze discuțiile, 
să instaureze tăcerea. Și pînă 
la această adunare generală 
se pare c-au reușit. Dar nu
mai pînă aici, pentru că tine
rii n-au lăsat să le scape pri
lejul de a se referi critic la 
preocuparea nesatisfăcătoare 
a unora din cei aleși în urmă 
cu un an.

Pe un alt teren, înrudit cu 
primul, și anume pe terenul 
participării tinerilor la efec

răspundere, dar au continuat 
să rămînă pasivi. Mai mult 
decît atît, un membru al co
mitetului U.T.C. — și anume 
Vasile Ciobotaru — nu a 
participat nici el la executa
rea lucrărilor agricole

Pe parcursul dezbaterilor, 
tinerii au subliniat că aceste 
goluri în contribuția tinerilor 
la procesul de producție nu 
au apărut întâmplător, ci toc
mai acolo unde membrii bi
roului organizației de bază, 
ca și ai comitetului U.T.C. 
pe cooperativă, nu și-au în
deplinit sarcinile ce le reve
neau prin însăși alegerea lor. 
în loc ca ei șă fie primii, să 
dea exemplu de corectitudi
ne și conștiinciozitate în

CONSECVENȚA
COMBATIVITĂȚII
adevărate rebuturi. La coope
rativa agricolă Căbești au 
fost cazuri izolate de tineri 
care au executat plantări gre
șite sau au deteriorat portal- 
toiul. Iar la Găiceana o în
treagă brigadă, a IV-a, for
mată aproape numai din ti
neri, a depus o muncă de 
slabă calitate în același sec
tor. Fiind vorba de munca ti
nerilor, întrebarea : ,,Ce a în
treprins organizația de bază 
U.T.C. pentru curmarea aces
tei situații, ce măsuri a luat?" 
este foarte firească. Răspun

tuarea lucrărilor agricole, ati
tudinea combativă s-a făcut 
prezentă inconsecvent. Au 
fost amintiți tineri de la Fru
mușelu care într-un an de 
zile nu au făcut nici o zi de 
muncă în cooperativa agrico
lă de producție, alții care din 
primăvară și pînă acum au 
numai 10—12 zile. Și totuși 
acești tineri uteciști au fost 
lăsați să se scalde în apele 
lor tulburi. Membrii biroului 
sau ai comitetului îi cunoș
teau, știau că-i de datoria lor 
să-i îndrume, să-i tragă la

muncă, au vîslit lejer în me
diocritate sau prin zone și 
mai periferice. Intr-o astfel 
de situație, desigui că și ac
tivitatea lor în cadrul organi
zației s-a desfășurat la supra
față, formal. Urmărind ace
lași fir, putem stabili și alte 
corelații. Astfel organizația 
de bază U.T.C. de la briga
da IV a Cooperativei agricole 
Frumușelu, organizație din 
care fac parte cei mai mulți 
uteciști care nu au luat parte 
Ia muncile agricole, e singura 
organizație din cele trei coo
perative agricole care nu a

LA CRAIOVA:

REȚEAUA 
de trans- 
porturi 
contra cro 
nometru

Cînd poposeau în Craiova, 
cu puțin timp in urmă, una 
din primele mîhniri ale călă
torilor era lipsa de ritmici
tate în circulația autobuze
lor. Fără să fie ceva nou, 
aci era parcă accentuată 
această situație. Ele veneau 
find binevoiau conducătorii 
lor, se lăsau așteptați cu o- 
rele și nu putea protesta ni
meni fiindcă răspunsul avea 
în el același iz de indife
rență și lipsă de respect. 
Iată însă că, recent, sur
prins oarecum de modul po
zitiv in care se desfășoară 
această circulație, crezînd că 
e vorba de o simplă întîm- 
plare am vizitat întreprin
derea de transporturi a 
orașului șl ceea ce am 
constatat notăm : De la 
fiecare cap de linie se 
poate raporta și justifica în 
fiecare clipă, dispecerului 
central, minutul de întârziere 
al unui autobuz înscris pe 
graficul central. Așadar, în 
fiecare clipă dispecerul coor
donator e capabil să știe 
cea mai mică intîrziere a 
unui autobuz. Cum ? am în
trebat. Prin telespicher, ni 
s-a răspuns. Cerind să ni 
se demonstreze am indicat 
un număr de autobuz și... 
„Alo, sînt x. mașina cu nr. 
192, a sosit f O apăsare pe 
buton și în difuzor se aude 
comunicatul : „N-a ajuns". 
La celălalt cap de linie ni 
se raportează : „Mașina cu 
numărul 192 a plecat ia timp" 
„Alo, parcul ? se cere din 
nou mașina cu nr. 192. A so
sit ? „Da. In clipa aceasta 
a sosit. A tras alături, în
târziere un minut, provocat 
de..."

Mă uit la omul din fața 
mea, e un tînăr înalt, slab, 
brunet, directorul întreprin
derii. O mulțumire deplină 
r^ă face să-l felicit. Sistem 
de telespicher pe o rețea atît 
de întinsă cum e orașul Cra
iova e o realizare care me
rită laude. Cît o fi costat 7... 
Faptul merită subliniat : S-a 
făcut cu mijloace proprii.

Am notat acest rezultat și 
am dat să plec, dar am în
târziat totuși citeva minute 
lingă o altă realizare, nouă, 
deloc neglijabilă : sistemul 
de spălare automată a auto
buzelor, care face ca timpul 
să fie redus de la 40 de mi
nute la 3. Și nu am putut ig
nora pe cea de a treia lău
dabilă realizare „rampa de 
preîncălzire" a autobuzelor 
’ama care produce economii 
importante de timp, de efort 
fizic, de carburanți la porni
re. Oglindite în economiile 
Ia prețul de cost aceste eco
nomii se ridică la suma de 
2 300 090 lei. în plus depăși
rea planului valoric de înca
sări cu 1 200 000 lei (la 22 no
iembrie)...

N. D. CARPEN

ținut în tot cursul anului nici 
o adunare generală. Deci 
acolo unda se cereau inter
venții operative, organizarea 
unor dezbateri largi, Ia obiect, 
nu s-a făcut mei atît. Ceea 
ce pune sub semnul întrebă
rii și celelalte genuri de acti
vități pe care le presupui^ o 
organizație. Așa stînd lucru
rile, era de așteptat ca cel 
puțin în adunarea generală 
de alegeri din organizația de 
bază să se facă efortul penul
timului ceas ; era de așteptat 
ca darea de seamă Să acorde 
măcar cîteva fraze acestei la
turi a propriei munci, să ex
plice cazul măcar în linii ge
nerale. Dar darea de seamă 
prezentată a păstrat o tăcere 
suspectă, descriind în schimb 
cu lux de amănunte lucrările 
agricole din diferite campa
nii, complet inutil și inadec
vat.

Analizînd cu de-amănuntul 
felul cum tinerii și-au înde
plinit sarcinile profesionale, 
vorbitorii au propus măsuri 
concrete pentru înlăturarea 
lipsurilor. S-au desprins ast
fel, pe rind, învățăminte pre
țioase pentru munca de vii
tor. Au fost propuse, de 
exemplu, acțiuni care să du
că la întărirea disciplinei 
muncii, a spiritului gospodă
resc al tinerilor. O serie de 
alte acțiuni, diverse ca mo
dalități, vor urmări dezvolta
rea la tineri a dragostei față 
de locurile natale, față de în
deletnicirile înaintașilor și a 
tradițiilor specifice meleagu
rilor lor, vor stimula o mai 
mare apropiere a tinerilor 
cooperatori de problemele 
satului. în felul acesta, cei 
care au fost aleși acum vor 
dovedi că au fost la înălți
mea încrederii acordate.

ION CHIRIC

ELOGIU SINCERITĂȚII
RETROSPECTIVA 
ADAM BĂLȚATU

Astăzi
va reeo
man dam:

CASELE DE CULTUBĂ 
ALE TINERETULUI

O'

Lectorul universitar Du
mitru Todericiu va confe
renția despre „Construcții 
celebre din antichitate și 
dezvoltarea tehnică in
rînduirea sclavagistă", la 
ora 18, la Casa de cultură 
a tineretului în raionul N. 
Bălcescu. Istoria jazzului 
e subiectul conferinței ți
nută de muzicologul Geor
ge Sbîrcea la ora 19, 
Casa de cultură 
lui din raionul 
brie.

la
a tineretu-
30 Decern-

CONSER- 
„CIPBIAN 

PORUMBESCU".

LA STUDIOUL 
VATOSULUI

Orchestra 
lui 
re 
astă seară, la ora 20, lu
crări de Mozart și Ceai- 
kovski interpretate de stu
denții Czuczu — violoncel 
Cristian Badea — vioară 
și Gabriela Popescu — 
pian.

dirijată 
Iosub

Conservato ru
de Grigo- 

va prezenta

LA CASA DE CULTURA 
A STUDENȚILOR

Amatorii de muzică 
șoară și spectacole de 
rîetățî se vor întîlni, 
ora 20,30, cu Stela Popes
cu, Puica Igiroșanu, Lumi
nița Dobrescu, Ileana Po- 
povici, Dorin Atanasiu, 
Doina și Cornel Patrichi, 
Nucu Petrescu ; acompani
ază orchestra condusă de 
Petre Magdin.

u- 
va- 

la

Erâraeraua Un proiect

de repertoriu regizoral
Un spirit de-o subtilitate 

extremă, cu o degajare și 
ușurință surprinzătoare a re
plicii ; cu o fantezie debor
dantă și un limbaj deosebit 
de elevat. Giraudoux, așa 
cum spune Pierre Brisson 
„a născocit un fel de a fi și 
de a simți". Scrise aproape 
toate pe motive vechi, lucră
rile sale dramatice, dezbat 
probleme mereu actuale ; tn 
limbajul său răsfrîngîndu-se 
toate nuanțele vremii noas
tre. Iar „Nu va fi război tn 
Troia" este una din culmile 
creației sale. Ușoară sarcină 
și-a asumat, regizorul Maxi
milian și colectivul Teatrului 
din Constanța ? In nici un 
caz.

Cum era și de așteptat, spec
tacolul a stîrnit discuții 
aprinse, critica teatrală a 
fost promptă, iar elogiile 
s-au împerechiat des eu iro
nice anulări.

— După cite știu, — am 
spus regizorului Ion Maximi
lian — spectacolul a fost piu 
disputat de către cronica 
teatrală.

— Foarte important pen- 
*tru mine, deși la prima ve
dere ar trebui să mă îngrijo
reze acuzațiile aduse de unii 
cronicari. Dar... de fapt, 
le-am bănuit. Faptul că pe 
alocuri funii au pretins chiar 
că în punctele esențiale) l-aș 
fi trădat pe autor ; că am pus 
piesa, citez aserțiunea din 
revista Magazin „în litera 
textului dar nu și în spiri
tul lui". Și culmea e ei au 
dreptate.

— Te referi la textul cri
ticii, nu și la spiritul ei.

— Bineînțeles. .
— Să revenim însă, la spi

ritul lui Giraudoux și la tră
darea ta.

— In anumite cazuri, cred, 
pentru a servi un autor e ne
voie să-l trădezi. Unei ast
fel de piese care dezbate cea

mai gravă problemă a ome
nirii : alternativa pace-răz- 
boi, nu-i puteam accentua 
decît tonul grav.

— S-a reproșat spectaco
lului supralicitarea aețiunii 
lui Giraudoux, a elementului 
epic, care de fapt ar fi se
cundar.

— Era firesc să nu negli
jez acțiunea. Chiar am ac
centuat-o ; am montat doar 
un spectacol, nu o conferință. 
Trebuia să se întâmple ceua 
ca spectatorul să participe.

Unii critici vroiau numai 
concluzii.

De fapt, eu nu am renunțat 
la dezbaterea de idei, ci doar 
am aminat-o, am pregătit-o. 
Dacă-ți amintești, spre final 
există acel întins dialog 
Ulysse-Hector, magistral scris 
și care în esență reunește 
toate ideile piesei. N-am fă
cut altceva decît să trans
form frecventele dezbateri 
de idei, preliminare, într
una vizuali, care să pregă
tească marea dezbatere fi
nală de care am pomenit în
tre Ulysse și Hector.

— O ultimă întrebare. Te-n- 
tîlnesc din nou la Cons
tanța. Nu mai e vară ; soa
rele a pălit, plaja e pustie, 
mini-jupurile s-au lungit, 
Ești constănțean 7

— Nu. Mă pregătesc însă 
pentru iarnă. Știu, e viscol, 
e frig, marea e rece, de loc 
ospitalieră, dar... Lovinescu 
a scris prima lui comedie și 
vrem s-o jucăm, m-atrage 
„Diavolul din Boston" a lui 
Feuchtwanger, „Lovitura" lui 
Fărcășan și „Grec caută 
grecoaică" a lui Diirrenmatt 
*- comedie în proză cum a 
numit-o autorul, și cu care 
mă gîndesc să încerc un 
spectacol de studio.

— Un adevărat repertoriu.
— Un proiect de reperto

riu regizoral.

RADU DUMITRU

Ceea ce îți impune de la 
bun început în pictura lui 
Adam Bălțatu este o mare 
sinceritate și pasiune pen
tru artă, este o stabilitate a 
convingerilor făurită încet 
și solid, la adăpost de va
carmul curentelor en vo
gue, a descoperirilor „sen
zaționale", de „ultimă oră", 
care au brăzdat și brăzdea
ză de cîteva decenii peisa
jul artelor plastice contem
porane. Deși atent și recep
tiv la sugestii exterioa
re (mai ales în creația cu
prinsă între anii 1920— 
1930), el urmărește în pri
mul rînd ritmul său interi
or, sentimentul său cald, 
molcom, ușor nostalgic poa
te, pe care-1 dezvoltă prin- 
tr-o comuniune totală cu 
natura, purificarea unei 
sensibilități artistice de tot 
ce poate fi străin sensuri
lor ei.

Adam Bălțatu nu e o na
tură imaginativă. Decantea
ză asemenea unui Grigores- 
cu sau Luchian, al căror 
discipol se recunoaște cu o 
tranșată și cuceritoare ones
titate, numai ceea c.e-i ofe
ră cadrul natural (peisajul, 
oamenii, florile, obiectele), 
mult prea bogat și complex 
în înțelegerea sa pentru a 
putea fi epuizat vreodată. 
„Am rămas totdeauna tri
butar senzațiilor primite de 
la lucruri — mărturisește 
el — iar caracterul elemen
telor de la care primesc 
senzațiile nu a fost dena
turat prin atitudini arbi
trare". E în fond crezul 
unui artist care crede încă 
în valențele poetice ale na
turii și vieții, și poate ceea 
ce e mai important o dove
dește artistic prin calitatea 
pînzelor sale.

Pictează cu egal interes

peisaje (scene rustice, sau 
urbane, tîrguri și iarmaroa
ce, pline de poezie, vibran
te și pitorești), scene de 
gen, flori, mai ales flori de 
cîmp, cu aromele lor iuți 
de plantă nedomesticită 
(uneori prea acuzat luchia- 
nești) sau naturi statice 
(„Sitari". „Natură statică

interpret al naturii și al 
locurilor de la noi") și gra
vitate, ca un gest de cult 
care impune respect. O con
fesiune care invită la me
ditație și reflexie, deși nu 
vizează ceea ce denumim 
astăzi în mod curent o pic
tură de idei.

Adam Bălțatu e un medi-

A. BĂLȚATU Flori de grădină

cu umbrelă", „Natură sta
tică cu oală roșie", „Natură 
statică cu mere"), evoca
toare a unei atmosfere de 
calmă și irizată solitudine.

Se răspîndește cu dăr
nicie în infinite ipostaze, și 
niciodată nu devine obosi
tor sau monoton, pentru că 
în fiecare gest, imagine sau 
obiect, aparent banale știe 
să descopere un fond de po
ezie mereu nou, pe care îl 
traduce sensibil, cu perso
nalitate.

Pictura se pare o nesfîr- 
șită confesiune, făcută cu 
modestie (n-a dorit să fie 
la urma urmelor decît „un

tativ. De aceea știe să pre- 
țuiască detaliul (o casă, o 
floare, smalțul unei căni, 
cu șervet sau un colț de 
masă), ușor epicureic, ca 
un degustător pentru care 
timpul nu contează, la care 
darurile tactile și olfactive 
s-au sensibilizat excesiv. 
Știe să pîndească „lumina" 
sau „atmosfera" unui spa
țiu, care cern în tablouri o 
anvelopă lirică, comună tu
turor post-impresioniștilor, 
cu care are evidente afini
tăți, să „aștepte" (uneori 
foarte cerebral) un ton stră
lucitor sau mat pe care să-1 
țeasă apoi în mii de fire

invizibile. Pentru un spirit 
„modern", gîndirea lui plas
tică aparține „maeștrilor", 
tehnica — altfel remarca
bilă — de asemenea, iar per
sonalitatea unui „clasicism" 
consumat de istoria artelor 
noastre, avînd în vedere in
dubitabil numai criterii 
formale (estetică plein-air- 
istă, motive și soluții plas
tice cunoscute etc., etc.). 
Adam Bălțatu reușește 
însă — și poate că aceasta 
e una din calitățile sale 
esențiale — să rămînă me
reu interesant și nou, de o 
prospețime tinerească, to
nică, a sentimentului, care 
în cele mai intime resorturi 
ale sale se sincronizează cu 
pulsația contemporaneității, 
Pictura sa ne demonstrează 
că autenticul și valoarea 
nu se conjugă în mod obli
gatoriu cu revoluțiile teh
nice, formale ale artei (în 
definitiv recuzită), că poate 
apărea sub cele mai variate 
și „non-violente" chipuri, 
că ceea ce determină cali
tatea unei opere de artă 
este în primul rind viziu
nea, intensitatea și noble
țea mesajului, sinceritatea 
sub semnul căreia se dez
voltă intimele reacții ale 
procesului creator. Actuala 
retrospectivă, reprezentati
vă pentru opera artistului, 
și amplu desfășurată în 
timp (cuprinde lucrări din 
perioada interbelică pînă 
astăzi, se mai cuvine pre
țuită și ca o încununare a 
unei prezențe active și de 
valoare pe parcursul a a- 
proape cincizeci de ani, 
atît în țară eît. și în străină
tate.

CORNEL BADU 
CONSTANTINESCU

Curînd, lucrările de restaurare luind sfîrșit, călătorii ce vor străbate 
aceste locuri vor putea vizita un nou monument istoric al patriei 

noastre : cetatea medievală din Tîrgu Mureș

PĂM ÎN TU L

ARE FORMĂ

PARĂ?

REVELIONUL
LA MUNTE

Odată cu căderea primei 
zăpezi, în stațiunile balneo
climaterice șl cabanele turis
tice din vestul Carpaților 
Orientali au început pregă
tirile pentru găzduirea tra
diționalei petreceri de Anul 
Nou. La Tușnad, Borsec, So- 
vata și Lacul Roșu și-au a- 
nunțat prezența, pentru pe
trecerea de Revelion, 1500 de 
salariați din întreprinderile 
și instituțiile orașelor Bucu
rești, Brașov, Constanta, Ga
lați, Tîrgu Mureș și Miercu
rea Ciuc, precum și 200 de 
elevi și cadre didactice din 
școlile sportive ale Capitalei. 
Numeroși oaspeți sînt aștep
tați și la eabanele turistice 
Bucin, Harghita, Lacul Ana, 
Suhard, Piatra Unică și Mă- 
dăraș, unde, la fel ca și în 
stațiuni sînt pregătite came
re confortabile și meniuri 
tradiționale, precum șl vinuri 
din podgoriile de pe Tîrnave.

1)
RĂZBOI NE
TERMINAT

ARTA
PLAS
TICA
BEL
GIANĂ

Recent deschisă la Bucu
rești sub auspiciile Zilelor 
Culturii Belgiene, expoziția 
de artă plastică contempo
rană oferă publicului nostru 
prilejul intîlnirii cu mișca
rea artistică in plină efer
vescență creatoare în care 
diversitatea artistică a expe
rimentului plastic se conjugă 
cu interpretarea tradiției pic
turii flamande, prezentă a- 
proape în fiecare dintre pîn- 
zele expuse. Plecînd de la 
tradiția expresionismului fla
mand, ilustrată de pînzele 
unui Bosh sau Ensor, experi
mentul plastic contemporan

încearcă să atingă rezonanțe 
lirice diverse, de la supra- 
reallsmul poetic al lui Rene 
Magritte la rigiditatea ab
stracționismului lui Burssen- 
son, Servancks, de la realis
mul lui Somniile la expe
riența coloristică a lui Ver- 
heyen. Problemelor de cu
loare și formă li șe adaugă 
aici problemele un'ei arte de 
esență pur vizuală în care 
modulațiile dinamice și su
gestiile optice sînt concreti
zate in pînzele lui Roger Du- 
dant sau Gaston Bertrand. 
Dar poate că exemplul cel 
mai edificator îl constituie

Gustave Camus tn ale cărui 
lucrări lirismul Se împletește 
cu vigoarea și acuratețea sti
listică a desenului. Intere
sante, deși nu integral reali
zate plastic, tehnicile combi
nate ale lui Paul Van Hoer- 
donck recreează o lume orga
nică populată de o faună 
larvară ce se vrea fantastică 
și fascinantă.

O aceeași diversitate stilis
tică demonstrează și sculptu
rile, creații ale unor artiști 
care se declară preocupați de 
puritatea și lirismul forme
lor.

E. C.

LAMPĂ 
B A C T E- 
RICIDĂ

Lampa bactericidă — o 
nouă aplicație practieă a 
plasmei, de data aceasta în 
domeniul medicinei, a fost 
pusă la punct de cercetă
torii Institutului de fizică 
din București al Academiei, 
în colaborare cu specialiștii 
întreprinderii „Electrofar". 
Lampa se bazează pe capa
citatea radiațiilor ultravio
lete de a distruge bacteriile 
rezultate din descărcările e- 
lectrice în vapori de mercur. 
Ea este utilizată pentru ste
rilizarea aerului în spitale, 
în industriile farmaceutică 
și alimentară, în locurile pu
blice aglomerate etc.

Trecînd cu succes faza 
experimentală, lampa baete- 
ricidă va fi produsă în serie, 
în anul viitor, la întreprin
derea „Electrofar". Produsul 
românese va putea astfel în
locui pe cel similar, pînă 
acum importat din străină
tate.

(Agerpres)

Se știe de mult timp 
că Pămîntul e rotund, 
dar mai turtit la poli 
și mai umflat la ecu
ator. Ultimele măsu
rători, efectuate prin 
sateliți, indică însă 
că Terra seamănă 
mai degrabă cu o 
pară. Un savant en
glez de la departa
mentul spațial al 
Royal Aircraft Esta
blishment, care ana
lizează aceste rezul
tate, afirmă că for
ma de bază a plane
tei noastre e cea a 
unui sferold ușor 
turtit, dar că ea pre
zintă o creștere de 
10 m la Polul Nord 
și o scădere de 30 m 
la Polul Sud, ansam
blul emisferei de sud

apărînd bombat, în 
timp ce emisfera de 
sud se subțiază dea
supra ecuatorului. 
Această pară, pe de 
altă parte, nu e ne
tedă : ea are șanțuri 
șl rldicături. Nu e 
vorba desigur de 
lanțurile de munți și 
alte accidente de te
ren ci de forma de 
geroid : definit prin 
nivelul mării. Să 
presupunem, afirmă 
savantul englez, că 
un călător pleacă 
din Africa de la 20° 
longitudine estică și 
face turul globu
lui urmînd ecuato
rul. La plecare el se 
va afla la distanță 
„normală” de cen
trul Terrei ; dar a-

jungind pe coasta 
orientală el se va fi 
apropiat cu 40 m. 
Traversînd înot O- 
ceanul Indian el va 
„coborî" cu încă 
39 m, apoi va coborî 
din nou progresiv 
pentru a regăsi dis
tanța corectă la sud 
de Singapoore, înain
te de a continua să 
urce pînă la 67 m la 
nord de Noua Gui
nee. El va coborî a- 
tuncl pînă la per
pendiculară în mij
locul Pacificului și 
nu va mai întâlni de
cît un șanț de 20 m 
înainte de a atinge 
din nou perpendicu
lara la jumătatea 
drumului dintre 
merica și Africa.

Arhivarul șef al principa
tului Liechtenstein a făcut o 
descoperire senzațională : se 
pare că statul-liliput, situat 
între Elveția și Austria, cu o 
populație de 15 000 de locui
tori, se află și acum in stare 
de război cu Prusia. în anul 
1866, Liechtenstein a intrat 
în război împotriva Prusiei 
de partea Austriei și a trimis 
atunci o armată de 66 de oa
meni. Ulterior, prusacii au 
semnat un tratat de pace cu 
austriecii, uitând însă de Lie
chtenstein. Locuitorii princi
patului nu au nimic împotri
vă să încheie pace cu Prusia, 
dar începind din 1947 Pru
sia nu mai există ca stat.
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CENTE
„Dunării

La ÎS februarie 1«67 a fost 
interpretat la Viena, pentru 
prima oară, valsul „Dunărea 
albastră" — eea mai bună 
creație a lui Johann Strauss. 
Anul acesta, Austria a sărbă
torit centenarul celebrului 
vals si întregul an 1067 s-a 
desfășurat la Viena sub sem
nul jubileului lui Strauss, 
în legătură cu aceasta, zia
rele vienete au amintit cum

N A R U L
a l b a s t r e“

a fost interpretată „Dună
rea albastră" de cea mai 
mare orchestră din lume : în 
timpul unui turneu al lui 
Strauss prin Statele Unite, la 
Boston, o orchestră alcătuită 
din 2 000 de interpreți a cîn- 
tat celebrul vals dirijată de 
însuși compozitorul, ajutat 
de alțl 100 de dirijori. Acor
dul a fost subliniat de o 
salvă de tun.

Inelele lui Saturn care mă
soară 270 000 km n-au mai 
mult de un kilometru gro
sime. Faptul a fost stabilit de 
aștrofișicianul sovietie Ro
land Kiladze prin analiza fo- 
tometrică a 40 de clișee ale 
inelelor văzute transversal. 
Materia componentă para 
însă destul de densă, căci lu
mina soarelui nu le pătrunde 
niciodată.



STUDENȚI
PREMIATI

La cea de-a IX-a 
Conferință pe tară a 
cercurilor științifice 
studențești, care s-a 
desfășurat între 24 și 
27 noiembrie la 
București, Cluj, Iași, 
Timișoara și Brașov 
au fost acordate 127 
premii I, II și III. La 
secția metalurgie și 
construcții de mașini 
— București — pre
miul I a fost obținut 
de studenții Cristea 
Pascaru, Anton Co- 
roian, Tudor Finat, 
Virgil Gîncu, Con
stantin Silvestru, de 
la Institutul poli
tehnic „G h e o r g h e 
Gheorghiu-Dej", Pe
tru Brînzaș, Alexan
dru Kopony și Ga- 
vrilă Birtaș. de la 
Institutul politehnic 
din Cluj, Valeriu

Georgescu, de la In
stitutul politehnic — 
Galați, Mircea Gon- 
cear, de la Institutul 
politehnic-Brașov și 
Gheorghe Vasilaș, de 
la Institutul politeh- 
nic-Timișoara; la 
secția pedagogie, psi
hologie, filozofie și 
istoria mișcării co
muniste și muncito
rești — Cluj — de 
studenții S. Crăciun, 
A. Cernea, N. Petro- 
vici, O. Somașan, T. 
Culcer, de la Univer
sitatea „Babeș-Bo- 
lyai" din Cluj, D. 
Bîrllba, S. Chelcea, 
de la Universitatea 
din București, și de 
G. Munteanu, de la 
Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu" 
din București; la 
secția chimie teo

retică și aplicată — 
Iași de studenții 
Dana Maria Mari
nescu, de la Univer
sitatea din București, 
și Nistor Dumitru, 
de la Institutul poli
tehnic Iași; la secția 
matematică, meca
nică și fizică — Ti
mișoara — de stu
denții Dorina Andru, 
Florian Glodeanu, de 
la Universitatea din 
Timișoara, Ionel 
Tevy, George Geor
gescu și Dorin Po
pescu, de la Univer
sitatea din Bucu
rești ; la secția trans
porturi și telecomu- 
nicații-Brașov — de 
studentul Matei Ki- 
raly, de la Ins
titutul politehnic din 
localitate.

(Agerpres)

Pe șantierele căilor 
ferate electrice

Electrificarea magistralelor 
feroviare Brașov — Predeal — 
Cimpina — Ploiești — Bucu
rești și Craiova — Caransebeș 
— Cîlnic (Reșița) se desfășoară 
intr-un ritm intens.

De curînd, celor trei tronsoa
ne pe care au fost executate a- 
semenea lucrări li s-a adăugat 
porțiunea cuprinsă între Ploiești 
și Chitila. Graficele de execu
ție mai consemnează darea în 
funcțiune a statici de conectare 
a rețelei feroviare electrificate 
la sistemul energetic national 
de la Ploiești Nord. întreprinde
rile specializate ale Ministerului 
Căilor Ferate, care electrifică 
acum stațiile Chitila și Bucu- 
rești-triaj vor ajunge in curînd 
eu lucrările in Gara de Nord.

0 MARE AUTOBAZA
La Constanța a început 

construcția unei autobaze 
care va avea o capacitate 
de 500 de mașini. Ca mărime 
este prima din Dobrogea și 
a doua din țară.

Hala de întreținere va 
permite revizuirea simulta
nă a 50 de vehicule. Auto
baza va mai dispune de 
rampe de spălare mecani
zate, stație automată de

Aici, după efectuarea unor lu
crări pregătitoare care cuprind 
supra-înălțarea Podului Grant 
și a copertinelor din gară, tre
nurile electrice vor sosi la pe
roanele liniilor 4, 5, 6, 7 șl 8.

Pe cea de-a doua magistrală, 
Craiova — Cîlnic. continuă ac
țiunea de consolidare a terasa- 
mentelor și de montare a unui 
nou tip de șină care permite 
circulația unor trenuri de viteze 
și capacități sporite. Au fost B 
sistematizate și centralizate e- 
lectrodinamic noi stații. între 
Craiova și Filiași s-au montat 
aproape toți stîlpii metalici și 
de beton pentru susținerea ca
blurilor aeriene.

(Agerpres)

ÎN CONSTRUCȚIE
gresat și schimbat uleiul, a- 
telier de vopsitorie, stație de 
alimentare cu carburanți, 
centrală termică și platformă 
de încălzire a motoarelor pe 
timp rece, platforme beto
nate pentru parcarea auto
vehiculelor. în incinta noii 
autobaze va exista un dor
mitor pentru șoferii în tran
zit.

(Agerpres)

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, ambasadorul acestei 
țări la București, Jakșa Petrici, a 
oferit marți o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au participat tovarășii Ilie 
Verdeț, Leonte Răutu și Vasile 
Vîlcu, Emil Drăgănescu, ministrul 
energiei electrice, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, Pom- 
piliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Mihai Marin și Vasile 
Șandru, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.C.R., conducători ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

’■ Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

'-I, ★
Cu ocazia sărbătorii naționale 

a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
adresat o telegramă de felicitare 
secretarului de stat pentru aface
rile externe, Marko Nikezici.

La invitația ministrului ener
giei electrice, între 25 și 28 no
iembrie o delegație de energe- 
ticieni din R. P. Bulgaria, în 
frunte cu Konstantin Popov, mi
nistru pentru energetică și com
bustibil, a făcut o vizită în Ro
mânia. Cu acest prilej, între 
specialiștii bulgari și români au 
avut loc convorbiri asupra unor 
probleme de interes comun.

Marți la amiază, delegația a 
părăsit BucureștiUl. fiind con
dusă la aeroport de Emil Dră
gănescu, ministrul energiei e- 
lectrice.

A fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București.

Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Ro
mâniei, și Janos Molnar, adjunct 
al ministrului culturii al Unga
riei.

La semnare au fost prezenți 
Miron Constantinescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, și 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

De asemenea, a luat parte 
Jozsef Vince, ambasadorul R.P. 
Ungare la București.

La 28 noiembrie a fost sem
nat, la Ministerul Afacerilor Ex
terne, protocolul adițional la 
planul de aplicare a Acordului 
de colaborare culturală și știin
țifică între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară pe anii 1967—1968.

Părțile au convenit să lărgeas
că schimbul de oameni de știin
ță și cercetători, de cadre didac
tice din diferite domenii ale 
învățămîntului, de formații ar
tistice, vizite ale unor oameni 
de cultură și artă.

Protocolul a fost semnat de

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a poporului albanez, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă
nescu. a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor 
externe al R. P. Albania, Nesti 
Nașe.

Marți dimineața a plecat în 
R. P. Chineză o delegație con
dusă de acad. Raluca Ripan, 
președintele filialei Cluj a A- 
cademiei, pentru a semna planul 
de colaborare pe anii 1968—1969 
între academiile celor două țări.

(Agerpres)

In drum spre terenul de sport al Complexului școlar al M.I.U. din Capitală, o... prealabilă încălzire 
Foto : AGERPRES

AZI LA TORINO ÎN C.C.E. LA FOTBAL
JUVENTUS-RAPID

In ziarele din Italia, a apă
rut azi declarația lui Ion Io- 
nescu care suna în felul ur
mător : „Vot înscrie două go
luri. Am impresia că am fost 
primiți cu răceală și de aceea 
vreau să încălzesc publicul 
italian'. Din partea noastră 
însă, anunțăm r.ă am fost pri
miți cu foarte mare căldură 
de colegii din presa italiană 
și de conducătorii clubului 
Juventus. Dar să o luăm de 
la început. Am părăsit Bucu- 
reștiul dimineața, cînd tros
nea un pui de ger... și am 
ajuns la Roma pe o ploaie to
rențială. In avion, colegi de 
drum pînă în cetatea eternă, 
jucători de la Steaua : Con
stantin, Dumitru Nicolae, 
Tică Popescu, Jenei, Bujor 
Hălmăgeanu.

Toți studiază după dicțio
narele de buzunar, grațios 
împărțite de antrenorul Ște
fan Covaci, expresii uzuale 
din spaniolă : „pentru o plim
bare prin Valencia", ne expli
că portarul Haidu. Singurii 
Voinea și Suciu joacă pinaclu 
și nu vor cu nici un chip să 
împrumute cărțile lui Fănuș 
Neagu și Băieșu care țin 
morțiș să-și încerce norocul 
unul contra altuia (pa lire ita
liene). La Roma, sau mai 
bine zis la 40 km de

Roma, pe aerodromul Leo
nardo Da Vinci ploua cu gă
leata și cu cofa spartă. Ne 
înfășurăm în trenduri, luăm 
de la băieții de la Steaua 
urări de bine pentru echipa 
Rapidului, ne îmbrățișăm cu 
Cristian Mantp și cu Radu 
Urziceanu și ne lăsăm pur- 
tați de Călin Antonescu de la 
Sportul, către aeroportul Na-

se dă plecarea. Vnul din cele 
mai primejdioase zboruri pe 
care le-am trăit, noi, 6 ziariști 
români Care plecăm cu o zi 
întîrziere spre Torino. Ce s-a 
intîmplat în aer este greu să 
vă descriem. Lui Fănuș i s-a 
aplicat un bandaj cu gheață, 
celorlalți li s-au servit multe, 
foarte multe bucăți de lămiie. 
Dar este bine că totul s-a

Prin, telefon de la trimișii noștri 
FĂNUȘ NEAGU și V. CĂBULEA

zionale Alitalia de unde toate 
avioanele pleacă cu o întîr- 
ziere de cel puțin 40 de mi
nute. Plouă, fulgeră și trăz- 
nește și ne e frică să ne ur
căm în Caravelle-ul care tre
buie să ne poarte spre Tori
no în 50 de minute. Aștep
tăm intr-adevăr 40 de minu
te cu motoarele sub presiune. 
Băieșu, mărinimos, plimbă o 
sticlă cu țuică, din livadă 
proprie, din mină în mină ; 
Tomozei bea cit doi inși și...

terminat cu bine. Am trecut 
pe deasupra insulei Elba — 
și cu toții ne-am gîndit că 
băieții noștri vor avea altă 
soartă decît a lui Napoleon 
— pe deasupra Genovei și 
am aterizat la Torino, scutu
rați din toate mădularele. Un 
autobuz marca Fiat ne-a 
dus la hotelul Ambasciatori 
unde — norocul nostru — 
i-arn întîlnit în fața unui au
tobuz tot marca Fiat, pe Va
lentin Stănescu, pe Eftimie 
lonescu și pe ceilalți colegi

de-ai noștri, ziariști, și pe 
prietenul tuturor ziariștilor 
români, Luigi Scarambone. 
I-am îmbrățișat și am pornit 
spre clubul Juventus, răspun- 
zînd invitației domnului Vit
tore Cappela, președintele 
clubului Juventus, deputat în 
parlamentul italian. La se
diul adversarilor noștri de 
azi, caricaturistul Maty Aslan 
și-a demonstrat (și o vom ve
dea în România liberă) ta
lentul său deosebit. La aceas
tă scurtă, dar foarte frumoa
să reuniune, am admirat cupa 
de aut a campionilor italieni, 
trofeele clubului torinez, 
vechi de 7G de ani, am cioc
nit pahare cu wisky și șam
panie, noi românii am ciocnit 
pentru victoria Rapidului, iar 
prietenii noștri italieni pentru 
victoria Juventus-ului.

în încheiere țin să vă a- 
nunț că antrenorul Valentin 
Stănescu a împlinit ieri vîrstă 
de 45 de ani și a fost sărbă
torit de întreaga echipă de 
jurnaliști, de conducătorii 
clubului Rapid și de adver
sarii lui. Băieții, în frunte cu 
Dan și cu Motroc (Ion Iones- 
cu a stat mai departe) i-au 
promis că azi vor face tot ce 
le stă în putință ca antreno
rul lor să se întoarcă în țară 
cu fruntea sus.

DINAMOVIADA DE VOLEI
în ziua a 5-a a Dinamoviadei 

de volei de la Ulan Bator au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate ■ feminin : România — 
R. P. Mongolă 3—0 ; R. P. D. 
Coreeană — Polonia 3—0 ; 
U.R.S.S. — R. D. Germană 3— 
2 ; masculin : R. P. D. Coreea
nă —‘ Ungaria 3—0 ; U.R.S.S. — 
R. D. Germană 3—0 ; Bulgaria 
— R. P. Mongolă 3—1.

HOCHEI ; SUEDIA — CEHO
SLOVACIA 5—1

Echipa de hochej pe gheață a 
Suediei a luat un start furtunos 
în noul sezon. După victoria ob
ținută la Stockholm, cu 6—2, a- 
supra Canadei, urmașii lui Tum
ba Johansson au reușit perfor
manța de a învinge (la ea aca
să) redutabila echipă a Ceho
slovaciei. Peste 14 000 de spec
tatori au asistat în Palatul spor
turilor din Praga la acest meci, 
încheiat cu scorul de 5—1 (2—0, 
1—0, 2—1) în favoarea oaspeți
lor.

TENIS DE MASA.: JUCĂTO
RII ROMANI VICTORIOȘI ÎN 
ÎNTÎLN1REA CU DANE

MARCA
Echipele de tenis de masă ale 

României, care au participat la 
campionatele internaționale ale 
Suediei, au susținut la Copen
haga o dublă întîlnire cu repre
zentativele Danemarcei. Sporti
vii români au cîștigat fără a 
pierde vreun set ambele me
ciuri.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate : masculin : Dorin Giur- 
giucă — Freddy Hansen 21—17, 
21—16 ; Adalbert Reti — Niels 
Ramberg 21—16, 21—5 ; Giurgiu- 
că, Reti — Hansen. Ramberg 
21—2, 23—21 ; feminin : Maria 
Alexandru — Britta Henriksen 
21—11, 21—14 ; Eleonora Mihal- 
ca — Britta Christensen 22—20, 
21—14 ; Alexandru, Mihalca — 
Britta Henriksen. Britta Chris
tensen 22—20, 21—16.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
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BĂTĂLII ÎN
tru aceasta a fost necesar mai 
înainte să existe Stațiunea 
Experimentală Caracal și alte 
patru la Șimnic, Bechet, Bir- 
sești și Tîmburești cu labora
toare, cu parcele pentru crea
rea hibrizilor de porumb cei 
mai favorizați de clima și 
solul din Oltenia.

Pe terenurile din luncile 
Jiului și Dunării unde vîntu- 
rile plimbau dunele de nisip 
în bejenie și sufocau cu ele 
lanurile firave de secară, cresc 
pe mii de hectare vii nobile 
ce dau cite 12 000 kilograme 
de struguri la hectar. Dar pen
tru aceasta a fost nevoie să 
se înființeze un centru agricol 
experimental la Tîmburești în 
inima terenurilor nisipoase, a 
fost nevoie de cîțiva ani să 
se demonstreze că cireșii, 
caișii, prunii și piersicii își pot 
găsi sevele și în nisipuri dacă 
sînt plantați la adîncimi mai 
mari decît în alte zone.

Pentru ca în regiunea Ol
tenia agricultura să înregis
treze performanțele de astăzi 
și să se creeze premizele pen
tru altele noi, oamenii mun
cesc și învață. Învață și mun
cesc. Împrumută din bunele 
experiențe. In același timp, 
bătălia pentru recuperarea 
unor terenuri improprii agri
culturii a căpătat ritmuri și 
proporții deosebite la șes și 
pe dealuri. Livezile întreprin
derilor agricole de stat și co
operativelor agricole de pro
ducție se întind astăzi pe

24 930 hectare iar podgoriile 
pe aproape 21 000 hectare. In 
Mehedinți, viile hașurează si
metric nesfirșite întinderi coli- 
nare. De la Crihala și pînă 
în marginea Dunării, la Ostro
vul Corbului, întreprinderea 
agricolă de stat „Plaiul Viilor" 
a cultivat 675 hectare cu vie. 
Pe 450 de hectare, folosin- 
du-se un sistem modern de 
irigații, cu conducte îngropate, 
vița de vie cunoaște bineface
rile ploilor ori de cite ori este 
nevoie.

Lupta oamenilor împotriva 
secetei a înregistrat și înregis
trează în continuare victorii 
nebănuite altă dată. Sistemul 
de irigații de la Stoenești 
smulge Oltului în zilele verii 
cite 12 000 litri de apă în fie
care secundă. Apele Jiului, 
Gilortului, Amaradiei, Topol- 
niței sînt puse la dispoziția 
agriculturii. In anul 1967 în 
regiunea Oltenia 64 740 hec
tare au fost fertilizate și cu 
ajutorul ploilor artificiale. Și 
iată că se preconizează ca în 
următorii ani pe 54 la sută 
din suprafața agricolă a re
giunii omul să poată dirija 
la comandă ploile artificiale. 
De aceea, harta hidrografică 
a Olteniei se modifică necon
tenit,. De la Corabia și pînă 
la Fotei vor fi adăugate la 
circuitul agricol, și în același 
timp irigate, 14 000 hectare. 
Pescarii de pe balta Nedeia 
au coborît în această toamnă 
pentru ultima dată năvoadele

CÎMPIE
în adîncuri. Apele împresu
rate de sălcii monumentale 
vor fi alungate în albia Du
nării de unde vin în fiecare 
primăvară și plugurile vor 
intra într-un pămînt virgin 
care n-a cunoscut niciodată 
lumina soarelui. La Nedeia 
sute de bărbați tineri, dragli- 
niști, escavatoriști, motopom- 
piști, buldozeriști clădesc o 
mare stavilă în calea viituri
lor de ape. Șantierul este vast, 
și seara, după terminarea 
lucrului, pe malurile Dunării 
încep să se aprindă focurile. 
La dormitoarele de pe pon- 
toanele ancorate la mal se 
aprind luminile. Din pămîn- 
turtle de sub ape vor crește 
ca-n povești paiele de grîu 
înalte cît trestia. Din alte 
pămînturi pe care am deprins 
să le stimulăm tot mai bine 
și mai mult cu îngrășăminte 
chimice se vor ridica lanurile 
și holdele belșugurilor viitoare, 
livezile și podgoriile.

...La toate acestea mă gîn- 
deam acolo, în miezul cîmpiei 
oltene, la Băilești, în labora
torul cooperativei agricole de 
producție. Și, urmărindu-i pe 
tinerii aceia cercetînd prin 
lentilele microscopului, cu
rioși și pasionați, cum capătă 
valori de laboratoare vegetale 
secțiunile dintr-o banală frun
ză de cartof, cum învață, 
aveam sentimentul că privesc, 
undeva în viitor.

LUCIAN ZATTI

REPETENȚll SE... DESTĂINUIE
lenții din Institutul politehnic 
Brașov. Cauza esențială a re- 
petenției este însăși insufi
ciența activității studentului 
în cauză. In nici unul din ca
zuri nu este vorba de un re
petent care nu-și merita soar
ta sau care, în mod acciden
tal, a pierdut anul. Lectura- 
rea listei de repetenți și con
fruntarea ei cu o listă ne
scrisă, dar bine cunoscută — 
cum afirma tovarășul asistent 
Spiridon Popescu — a acelo
ra care traversează anul uni
versitar într-o prelungită pe
trecere prin cafenele și res
taurante, într-un chiul nele- 
cuibil, ne edifică precis că este 
vorba de unii și aceiași stu- 
denți. Oricum, ei nu trăiesc 
izolat, sînt membri ai unui 
colectiv de studenți, membri 
ai organizației U.T.C. — sînt, 
în primul rînd, studenți pe 
care disciplina universitară 
le conferă îndatoriri precise. 
Și, totuși, cei mai muiți din
tre cavalerii tristelor repeten- 
ții s-au desfășurat în plină 
voie în propriul colectiv de 
an, de facultate, de cămin. 
Sînt edificatoare în acest 
sens absențele lor nemotivate 
de la curs, înregistrate în anul 
universitar trecut. Cîteva e- 
xemple. Facultatea de indus
trializare a lemnului : Săbău 
Virgil — 57 absențe nemoti
vate ; Stinghe Nicolae — 70 ; 
lonescu Valentin — 57 ; etc. ; 
Facultatea de mecanică : Ghi- 
duț loan — 91 ; Gurăvale 
Marcel — 55 ; Arcaș Nicolae

— 73 ; Stoica Virgil — 61. 
Dacă alăturăm acestor absen
țe fișele lor aproape albe de 
la bibliotecă, precum și mus
trările scrise cu avertisment 
pentru abaterile de la disci
plină, putem face suma to
tală a ceea ce înțeleg unii 
studenți prin studenție. Evi
dent, nu mai găsim misterioa
să cifra de 291 de studenți 
care s-au așezat, fără jenă, în 
aceleași amfiteatre, în același 
an de studiu să reia o acti
vitate pe care ar fi trebuit s-o 
încheie. Unii în Brașov, alții 
în București, Cluj, Timișoara 
sau Iași Pentru că, există un 
obicei curios, legalizat de că
tre Ministerul învățămîntului, 
potrivit căruia, studenții care 
rămîn pentru a doua oară re
petenți la Brașov trebuie să 
se transfere la altă facultate 
similară din țară. Are loc, 
astfel, un permanent schimb 
de repetenți între centrele 
noastre universitare. Se poate 
observa cu ușurință la ce „ne
plăceri" sînt supuși dumnea
lor. Unii socotesc totuși a- 
ceastă schimbare de climat, 
foarte inspirată. Pentru alții, 
dimpotrivă, aceste transferări 
au efectul unui șoc puternic, 
de pe urma căruia nu se mai 
regăsesc și rămîn și acolo re
petenți. „Așa s-a întîmplat cu 
Zah Ion, Marinescu Ion, 
Boboiceanu Traian — 
ne spune studentul 
Ion Opriș, de la Faculta
tea de industrializare a lem

nului care, după ce au 
repetat o dată sau de două ori 
la Timișoara ori în alte cen
tre, au fost transferați la noi, 
unde au realizat exact ace
eași performanță. Transferă
rile pe motiv de dublă re- 
petenție apar astfel paradoxa
le și, nici într-un caz, nu 
constituie o soluție. Mult mai 
logic ar fi ca ei să fie exma
triculați și îndrumați spre alte 
profesorii mai potrivite cu ap
titudinile și capacitatea lor. 
Un asemenea șoc necesar ar 
avea și puterea să-i determi
ne a-și revizui atitudinea față 
de muncă, pentru că efort li 
se va, cere indiferent de pro
fesia ce o vor îmbrățișa".

Intr-adevăr, tolerînd repe
tarea de mai multe ori a u- 
nui an de studenție, statul 
cheltuiește cu asemenea stu- 
denți. Numai în anul univer
sitar trecut, cei 291 repetenți 
și cei 71 exmatriculați, au 
prejudiciat statul cu peste 3 
milioane lei. Dacă după a 
doua repetenție, cei în cauză 
ar fi obligați să restituie chel
tuielile pe care statul le-a 
făcut cu ei în plus, și-ar mai 
permite oare să trateze cu a- 
tîta indiferență cele mai ele
mentare obligații studențești 
pe care le au ? „Cred că nu" 
— spunea studentul Petre 
Jako, secretarul organizației 
U.T.C. din anul III al Facul
tății de industrializare a 
lemnului.

LAL ROMULUS

PEDAGOGIA ERONATĂ 
ACOPERĂ HULIGANISMUL

Onera Română : LOHEN
GRIN, ora 19 ; Teatrul de stat 
de operetă : SÎNGE VIENEZ, 
oral9,30 ; Teatrul Național „I. 
L. Caragiale", Sala Comedia : 
ROMEO SI JULIETA. ora 19,30; 
Sala Studio : JOCUL ADEVĂ
RULUI, ora 19,30 ; Teatrul de 
comedie : CAPUL DE RĂȚOI, 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra". sala Schitu Măgu- 
reanu : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ, ora 20, Sala Studio : 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINUL, 
ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara", 
sala Studio : ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL : ora 20 ; Teatrul
Barbu Delavrancea : DE LA 

BUCUREȘTI LA VALE, ora 
19.30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
TOATE PÎNZELE SUS : ora 16; 
Teatrul „Țăndărică" : VRĂJI
TORUL DIN OZ (premieră) : 
ora 17.

REÎNTOARCEREA
LUI SURCOUF

rulează la Patria (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18.45; 21).

LOANA
rulează la Republica (orele 
9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15, 18,45; 21), Modern 
(orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 
18,45; 21).

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11: 13; 16; 18,15: 20,30).

O FATĂ FERICITĂ
rulează la Grivița (orele 9-; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Gloria (orele 9: 11,15; 13,30; 
16- 18.15; 20,30). Victoria (o-

rele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16,15 ;
18,30 ; 20,45).

MONDO CANE
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—20 în continuare).

SFIDAREA
rulează la Lira (orele 16; 18;
20).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Arta (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20.45), Vitan 
(orele 14,30; 16.30; 18,30; 20,30).

ECOU PE COASTĂ
rulează la Lumina (orele 9; 
16,30); în continuare (orele 
18,30; 20,30).

VULTURII ZBOARĂ
DEVREME

rulează Ia Union (orele 15,30; 
18 ; 20,30), Buzești (orele 15 ; 
17.45; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Giulești (orele 15 ; 
17 ; 19 ; 21).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Feroviar (orele 
8,30; 10,45; 13; 15.30; 18; 20,15), 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15;

16,30; 19; 21,15), Aurora (orele 
8,30; 10,45; 13, 15,30; 18; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15; 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Dacia (orele 8,30; 
20.45 în continuare).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30), Flacăra (orele 
14.30: 16,30; 18,30; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 
9,30; 12; 15,30; 18: 20,30).

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

OCOLUL
rulează la Tomis (orele 9;
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

POVESTEA TARULUI 
SALTAN

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

PE CER TRECE CARUL 
MARE

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

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Moșilor (orele 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

13,45 Fotbal : Dinamo Bucu
rești — Universitatea Cluj. 
(Transmisiune de la Stadionul 
Republicii) ; 15,30 Filmul : „Re
trospectivă jubiliară" — reali
zat la a 20-a aniversare a,Clu
bului . sportiv „Steaua" ; 15,55 
Fotbal : Juventus — Rapid 
(Cupa Campionilor Europeni). 
Transmisiune de la Torino ; 
18,00 Telecronica economică ;
18.30 Ala Bala : Mici meșteri 
mari ; 19,00 Clubul tinereții : 
„Patru în alb". Scenariu de So
rin Filip ; 19,30 Telejurnalul de 
seară : 19,50 Agenda dv ; 20,00 
Muzică la Split ; 20,15 Interpre
tul preferat (Muzică populară 
la cererea telespectatorilor) ;
20.30 Față în față, „...cu timpul 
pierdut" ; 21,00 Avanpremieră ; 
21.15 Filmul artistic : „Dimine
țile unui băiat cuminte" ; 22,50 
Telejurnalul de noapte.

tînăra ar putea să-i dea o 
mină de ajutor...

în acest scop, merg toți 
patru la bufetul „Trocadero" 
(la doi pași de casa de cul
tură) unde consumă o sticlă 
de vin. și unde „întîmplător" 
vine și Maricica — femeia 
de servici — care pleacă, în 
aparentă, către locuința 
unde avea să facă curățenie, 
nu înainte de a se reîntoar
ce în Zalomit, pentru a-și 
ridica salariul...

Nu trece mult, și golind 
paharele, cei trei derbedei o 
invită pe B.D.S., să pornească 
cu ei intr-acolo, unde aveau 
s-o găsească pe Maricica. 
Naivitatea fetei fusese ac
centuată atît de alcool, cît 
mai ales de faptul că unul 
dintre „cavaleri", Mexi Lu
cian, zis Turcu, era cunoscut 
ca făcînd parte din serviciul 
de ordine al casei de cul
tură...

Potrivit faimoasei explica
ții a lui conu’Leonida, și aici 
era chiar... „poliția în per
soană" !

...Epilogul este clasic și 
tragic în aceeași măsură !

REGIZORUL DE LA... 
TELEVIZIUNE !

V. D., fost crainic la radio, 
absolvent al Institutului de 
teatru, și apoi regizor tehnic 
la Televiziune, frecventînd 
cașa de cultură — vezi 
doamne ! — pentru a recruta 
elemente necesare figurației 
în emisiile muzicale, află că 
cei trei șobolani dădeau din 
colț în colț, speriati de re- 
clamația victimei, și de ur
mările faptei lor abjecte.

Cu geniul său regizoral, 
V. D. se lansează tntr-o ma
șinație, îndeajuns de trans
parentă, de escrocherie. Pre
tinde că ar cunoaște — ca 
salariat al Televiziunii — 
lucrători din miliție și că ar 

V

putea contra bani, să sustra
gă reclamația victimei, înlo- 
cuind-o cu alta, luată de la 
minora B.D.S. în care aceas
ta retractează cele declarate.

După false vizite la mili
ție, după pertractări cu pă
rinții adoptivi ai fetei, 
cărora le ofeiă bani — regi
zorul ticluiește o declarație 
scrisă de mîna sa, care nu* 
convinge suficient pe huli
gani... Urmează alte manevre 
regizorale, și în cele din 
urmă scena finală se joacă 

' la berăria „Central". Cei 
trei infractori îi oferă nu
mai 1 500 de lei din suma 
promisă de 2 500 lei, și în 
clipa în care acesta „înca
sează" suma, pentru a... „des
păgubi" părinții victimei — 
lucrătorii serviciului judi
ciar din D.M.C. — care-i ob
servau pe toti cei patru — 
intră în scenă și-i invită să-i 
urmeze...

CINE SÎNT „EROII" ?
Prin fața reporterului, șe 

perindă, unul după altul, 
„eroii" întîmplării...

Minora B.D.S. este o fată 
timidă, adoptată de bunicii 
săi, pensionari modești, 
inapți, după cum s-a văzut, 
să supravegheze și să organi
zeze viata fiicei lor adoptive.

Mexi Lucian zis Turcu, în 
vîrstă de 30 ani (plătit ca 
om în serviciul de ordine al 
casei de cultură) a mai fost 
condamnat de două ori : 
pentru furt și fals ! E un in
divid negricios, cu părul on
dulat, mustăcioară de „șme
cher", și bătăuș cunoscut. 
Relatează faptul cu un aer 
spăsit și candid, de lup pus 
să păzească oile... Este căsă
torit, cu nevasta gravidă !

Produc greață privirile iul, 
care lunecă pe delături.

Curiei Ion, zis Bebe Puri
ce, este o „victimă" a con
cepțiilor educative ale părin-

ților săi, ambii salariați. 
„Copil" în vîrstă de 25 de 
ani, este sărăcuțul... fără nici 
o ocupație ! Mama sa decla
ră patetic :

— Am zis să se bucure 
măcar el de viață, că destul 
am muncit eu și ta-su...

Comentariile devin de pri
sos ! In casa lor a fost atra
să victima, pentru ca „băie
țașul" să poată „să se bucure 
de viață"...

Constantin Hoară este șo
fer fără... post, are 26 de ani, 
și o condamnare de execu
tat : 6 luni.

Regizorul cu idei năstruș
nice n-a mai fost infractor ! 
E căsătorit, cu o femeie de 
treabă, salariată, are un co
pil și așteaptă, în curînd, 
un al doilea. S-a lăcomit să 
ia o derizorie sumă de bani, 
și asta numai datorită unei 
neseriozități funciare. care 
își are rădăcinile undeva 
departe, în copilărie, în ur
ma unei educații superficiale 
și neatente...

Ar mai fi poate un prota
gonist indirect al faptelor de 
mai sus : conducerea însăși 
a Casei de cultură din Zalo- 

care printr-o greșită 
răspunderi- 

prin felul 
a organi-

mit. < _
înțelegere a 
lor sale, 
defectuos cum 
zat activitatea unei institu
ții de cultură a favorizat în
tr-o oarecare măsură condi
țiile în care s-au desfășurat 
lucrurile.

Existînd 
de huligani 
lor din 
se află cu actele înche
iate pentru cazuri similare — 
poate că n-ar 
ca Procuratura 
să facă chiar 
cinta Casei de cultură „16 Fe
bruarie", cu asistență, un 
proces public ' grupurilor, 
pedepsindu-le exemplar.

și alte grupuri 
(obișnuiții seri- 
Zalomit) ec.re

fi rău 
generală 
în in-

I. GRINEVICI



In ședința de marți dimi
neață a Congremlnl Parti
dului Comunist din Marea 
Britanie a fost prezentat 
textul rezoluției privind 
„Rolul Marii Britaqii în 
problemele mondiale**.

★

Marti după-amiază, delega
țiile partidelor frățești care 
au participat la cel de al 
30-lea Congres al Partidului 
Comunist din Marea Brita
nie. au depus coroane de 
flori la mormîntul lui Karl 
Marx din cimitirul londonez 
Highgate. Din partea dele
gației Partidului Comunist 
Român, a depus o coroană 
de flori, tovarășul Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Criza cipriotă
Vizitele diplomatice și reu

niunile factorilor responsabili 
dtf la Atena, Ankara și Nicosia, 
în încercarea de a găsi o re
zolvare crizei cipriote, continuă 
să se desfășoare într-un ritm 
rapid.

Jose Rolz Bennett. însărcinat 
de secretarul general al O.N.U. 
U Thant, cu misiune specială 
pe lingă guvernele de la An
kara, Atena și Nicosia, s-a re
întors marți în capitala Gre

ciei, venind de la Nicosia. In 
capitala Ciprului, potrivit a- 
genției France Presse, care ci
tează surse bine informate, 
Bennett a cerut președintelui 
Makarios să accepte retragerea 
forțelor militare grecești din 
Cipru. Potrivit acelorași surse. 
Makarios ar fi răspuns că este 
dispus să se conformeze hotă- 
ririlor luate de guvernul grec 
de a retrage aceste trupe și că 
ar fi chiar gata să studieze po-

CIFRU : Cetățeni britanici evacuat; din Nicosia și Kyrenia 
sosind la baza militară de la Dhekelia.

wmtwii   ni—Mummi „„.iiiu ..ra

Schimbare 
la 
Pentagon?

Agenția U.P.I. infor
mează că ministrul apă
rării al S.U.A. McNama
ra, urmează să-și pără
sească postul cel mai tir- 
ziu la sfîrșitul acestui an.

Potrivit ziarelor, președintele 
Johnson a propus ca Robert Mc
Namara să devină președinte al 
Băncii Mondiale. Această iniția
tivă creează — începînd de la 
1 ianuarie 1968 — o vacanță la 
conducerea Ministerului Apărării 
al S.U.A.

Pentru ca McNamara să preia 
noul post, urmează ca cei 107 
guvernatori să-și dea asentimen
tul, dar se presupune că nu vor 
exista obiecții de natură majo
ră. înainte de a deveni ministrul 
apărării, McNamara a fost pre
ședintele companiei „Ford". în 
viața politică americană schim
barea conducătorului Ministerului 
Apărării are implicații profunde 
deoarece acesta, împreună cu pre
ședintele și secretarul Departa
mentului de Stat, reprezintă o 
autoritate supremă în elaborarea 
strategiei americane. Observatorii 
au semnalat de mai mult timp de
zacorduri in legătură cu politica 
vietnameză.

sibilitatea unei demobilizări a 
forțelor armate din insulă. De 
asemenea, Cyrus Vance, tri
misul specia] al președintelui 
Johnson, a sosit marți dimi
neața la Atena, venind de la 
Ankara. In capitala Turciei, 
el a discutat cu ministrul de 
externe Thsan Sabri Caglayan- 
gil răspunsul guvernului turc 
la ultimele propuneri ale Gre
ciei. La rîndul său, secretarul 
general al N.A.T.O., Manlio 
Brossio, care s-a întors de la 
Ankara, a avut la Atena con
vorbiri cu ministrul grec al 
afacerilor externe, Panayotis 
Pipinelis.

Marți seara, cabinetul grec, 
sub președinția primului mi
nistru Constantin Kollias, a 
dezbătut intr-o reuniune res- 
trînsă ultimele aspecte ale evo
luției crizei cipriote.

La Ankara Consiliul de Mi
niștri al Turciei s-a întrunit 
într-o ședință, care, după 12 
ore de discuții, s-a încheiat 
marți dimineața. La sfîrșitul 
reuniunii, purtătorul de euvînt 
al guvernului turc. Seyfi Oz- 
turk, a făcut presei următoa
rea declarație . „Consiliul de 
miniștri a hotărît să mențină 
atitudinea pe care a adoptat-o 
in vederea soluționării acestei 
probleme"

Observatorii politici își în
dreaptă în prezent atenția spre 
Atena, unde se află cele trei 
personalități străine care asi
gură legătura între guvernele 
Greciei, Turciei și Ciprului.

Masă oferită de

Corneliu Mănescu 

în cinstea Ini 

U Thant

NEW YORK 28. — Tri
misul special Agerpres, R. Că- 
plescu, transmite : Președin
tele Adunării Generale a 
O.N.U., Corneliu Mănescu, a 
oferit luni în saloanele Misi
unii permanente a României 
la Națiunile Unite o masă în 
cinstea secretarului general al 
O.N.U., U Thant. Au mai par
ticipat C. V. Narasimhan, se
cretar general adjunct, însăr
cinat cu problemele Adunării 
Generale, și U Soe Tin, re
prezentant permanent al Bir- 
maniei. Au luat parte, de ase
menea, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, șeful delegației ro
mâne la actuala sesiune, și 
Gheorghe Diaconescu, șeful 
Misiunii permanente la O.N.U. 
Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

★

In aceeași zi, Corneliu Mă
nescu l-a primit în cabinetul 
prezidențial de la sediul 
O.N.U. pe Ahmed Benhima, 
reprezentant permanent al 
Marocului, președintele gru
pului statelor arabe. Au fost 
discutate problemele privind 
desfășurarea lucrărilor Adu
nării Generale.

Încheierea dezbaterilor privind 
restabilirea drepturilor 

0. P. Chineze la 0. II. II.
/Adunarea Generală a O.N.U. a Încheiat luni după-amiază 

dezbaterea generală în problema restabilirii drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chineze la O.N.U.

Au luat cuvîntul la ultima șe
dință reprezentanții statelor : 
Zambia, Siria, R.A.U., Cuba, O- 
landa, Mali, Sudan, Ceylon și 
Nicaragua. Numeroși vorbitori 
și-au explicat poziția înaintea vo
tului care are loc în ședința de 
marți dimineața.

Adunarea a trecut apoi la au
dierea explicațiilor la vot. Re
prezentantul țării noastre, amba
sadorul Gheorghe Diaconescu, a 
scos din nou în relief că proble
ma reprezentării unui stat mem
bru este supusă procedurii de ve
rificare a împuternicirilor potrivit 
căreia hotărîrile în acest sens sînt 
luate pe baza majorității simple. 
Aceasta demonstrează caracterul 
discriminatoriu al proiectului de 
rezoluție propus de S.U.A. și 
alte 14 state. In fond, a arătat 
vorbitorul, prezentarea în fiecare 
an a acestui proiect nu constituie 
o dovadă a solidității poziției pe 
care el o apără, ci mai degrabă 
recunoașterea slăbiciunii ei. Iu 
lipsa unor argumente convingă
toare, cei care se opun unei so
luționări favorabile a acestei pro
bleme continuă să recurgă la sub
terfugii procedurale.

Scrisoarea lui Mustafa Barzani
nu au fost iuaepiirite ntcic-POPULAȚIA kurdă din nor

dul Irakului a cerut guvernu
lui irakian să îndeplinească 
pînă la 30 noiembrie a.c. cla
uzele acordului realizat între 
guvernul de la Bagdad și miș
carea kurdă — anunță agen
ția Associated Press. citind 
surse din Beirut.

Această cerere este cuprinsă 
într-o scrisoare adresată de 
Mustafa Barzani, liderul miș
cării kurde, președintelui Ira
kului, Abdel Rahman Aref. In 
ea se atrage atenția că in caz 
contrar kurzii vor boicota gu
vernul central. Barzani a spe
cificat, însă, că. chiar dacă 
boicotul va fi aplicat, triburile 
kurde nu vof începe luptele 
împotriva trupelor guverna
mentale.

In scrisoare se arată că pre
vederile n.<o:<iviui încheiat în
tre kurzi ți gi vernul irakian

dată de cătra gm eitul de la 
Bagdad. Potrivit acestui acord, 
guvernul irakian icc'ară că re 
cunoaște națioralitatea kurdă 
și dispune să se țină sea
ma de aceasta în legea 
cu privire la administra
ția regională, proclamă o am
nistie generală, recunoaște 
limba kurdă drept limbă ofi
cială în provinciile locuite de 
kurzi, accesul kurzilor la toate 
funcțiile de stat în raport eu 
ponderea acestora în totalul 
populației Irakului etc. Toto
dată. acordul prevedea auto- 
conducerea în regiunile cu p<> 
pulație kurdă.

Potrivit agenției A. P„ Mus 
tafa Barzani a avertizat că mi
niștrii kurzi se vor retrage din 
guvern, toți kurzii se vor îna
poia în regiunile nordice, iar 
postul de radio al mișcării 
kurde va fi redeschis.
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R. S. F. IUGOSLAVIA. Noi construcții la Zagreb

In relatările de marii diminea
ța ale presei americane s-au fă
cut aluzii și la legăturile lui Mc
Namara cu anumite personalități 
din partidul democrat care au 
criticat orientarea actualei admi
nistrații. Max Frenkel, corespon
dentul la Washington a! Ini 
„NEW YORK TIMES’* nota că 
McNamara a avut zilele trecute 
o întrevedere chiar în clădirea 
Pentagonului cu senatorul Robert 
Kennedy. Este dificil deocamdată 
să se precizeze care dintre neîn
țelegeri a atîrnat mai greu în 
balanță atunci cînd s-a produs 
înlocuirea.

însemnătatea funcției de mini
stru al apărării a determinat a- 
gcnțiile de presă să emită în 
tot cursul zilei dc marți nenumă
rate ipoteze asupra succesiunii. 
Cele mai multe indicații converg 
spre desemnarea lui John Con
nally, care era guvernator al sta
tului Texas în momentul asasină
rii președintelui Kennedy și a- 
lunci a fost chiar rănit. Pînă ia 
confirmarea acestei numiri sînt 
amintite și alte personalități des
pre care se afirmă că au șanse 
să devină titular al Pentagonului. 
Ordinea enunțată marți în presa 
americană este următoarea : ac
tualul minstru adjunct al apărării, 
Paul Nitze, Cyrus Vance, care și-a 
dat de curînd demisia din postul 
de ministru adjunct al apărării 
din pricina unor neînțelegeri cu 
șeful său ierarhic, și a fost ulte
rior însărcinat de Casa Albă să 
plece la Atena și Ankara pentiu 
a expune punctul de vedere ame
rican în legătură cu tensiunea din 
Cipru, Robert Anderson, fost mi
nistru de finanțe, care a fost tri
mis recent în Orientul Apropiat, 
Harold Brown, actualul ministru 
al aviației. Și, desigur, surprizele 
nu sînt excluse. S-a amintit și 
posibilitatea ca un republican să 
fie desemnat ministru al apărării 
și s-a menționat chiar numele 
lui Charles Thornton, președin
tele companiei „Litton”. La re
zolvarea succesiunii deschise se 
va ține seama, neîndoielnic, de 
calculele electorale în perspectiva 
alegerilor din 1968.

Z. F.

După ce Adunarea Generală a 
ascultat la începutul ședinței de 
marți dimineața pe reprezentanții 
unui număr de state — Haiti, 
Anglia, Cambodgia, Albania și 
Malta — dînd explicații asupra 
modului în care intenționează să 
r oteze, s-a trecut la votul asupra 
rezoluțiilor în problema restabi
lirii drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U.

Rezoluția procedurală, avînd 
ca autori S.U.A. și alte state a- 
liniate lor, care susține că rezol
varea acestei probleme necesită 
întrunirea unei majorități de două 
treimi din numărul membrilor 
Organizației Națiunilor Unite, a 
fost adoptată cu 69 voturi, con
tra 48 și 4 abțineri. Republica 
Socialistă România a votat îm
potriva acestei rezoluții.

In felul acesta, ca urmare a 
unor subterfugii procedurale, pre
cum și a presiunilor exercitate de 
delegația S.U.A., s-a reușit ca și 
în acest an să fie împiedicată re
zolvarea în mod pozitiv a unei 
probleme de cea mai mare im
portanță pentru bunul mers al 
Națiunilor Unite. Principiul uni
versalității O.N.U. de însemnă
tate fundamentală pentru activi
tatea organizației continuă să ră- 
mină mai departe nesocotit, ceea 
ce nu poate fi decît în detrimen
tul soluționării unor probleme in
ternaționale majore.

Rezoluția prezentată de Ro
mânia, Albania, Algeria, Cam
bodgia. Congo (Brazzaville), 
Cuba, Guineea, Mali, Mauritania, 
Pakistan și Siria și care prevedea 
unica soluție justă — recunoaște
rea reprezentanților guvernului 
R. P. Chineze ca singurii repre
zentanți legali ai Chinei la Na
țiunile Unite și expulzarea cian- 
kaișistului din O.N.U. și toate or
ganismele și organizațiile acesteia 
— nu au fost adoptată, întrunind 
45 de voturi pentru, 58 contra și 
17 abțineri.

A fost respinsă și rezoluția ini
țiată de Italia și alte patru state 
occidentale care preconiza for
marea unui comitet special care 
să studieze problema reprezen
tării Chinei și pe baza acestui 
studiu să înainteze propuneri vii
toarei sesiuni a Adunării Gene
rale. Au votat pentru această re
zoluție reprezentanții a 32 de țări, 
57. printre care și Republica So
cialistă România, au votat contra, 
iar 30 s-au abținut.

Pentru popoarele Iugoslaviei 
ziua de 29 noiembrie se înscrie 
ca sărbătoare națională a patriei 
lor. La 29 noiembrie 1943, în 
plină încleștare cu ocupanții 
hitleriști s-a întrunit in localitatea 
Iaițe din Bosnia, cea de-a doua 
sesiune a Consiliului antifascist al 
eliberării naționale care a adoptat 
hotărîri importante și a ales Co
mitetul național de eliberare a 
Iugoslaviei, ca organ suprem al 
puterii executive. Tot la 29 
noiembrie, doi ani mai tirziu, 
Adunarea Constituantă. întrunită 
în capitala țării. Belgrad, a adop
tat declarația prin care a fost 
proclamată Republica Populară 
Federativă Iugoslavia.

Cele două evenimente istorice 
de care e legată această dată, 
marchează rezultatul victorios al 
luptei eroice, pline de jertfe a 
popoarelor iugoslave care, mo
bilizate și conduse de comuniști, 
s-au ridicat cu arma în mină îm
potriva invadatorilor fasciști, adu- 
cînd o contribuție de seamă la 
lupta popoarelor pentru zdro
birea hitlerismului.

velului de trai al maselor. Actual
mente, oamenii muncii din Iugos
lavia sînt angajați în înfăptuirea 
unor noi obiective pentru accele
rarea modernizării producției și 
realizarea unei mai mari eficiențe 
a acesteia, pentru creșterea puterii 
economice a țării.

Oamenii muncii din țara noas
tră, tineretul român urmăresc cu 
sinceră bucurie activitatea crea
toare a popoarelor Iugoslaviei, 
succesele dobîndite în dezvolta
rea economiei și culturii, în în
florirea continuă a patriei 
pe drumul socialismului. Ei dau 
o înaltă prețuire realizărilor ob
ținute de oamenii muncii din țara 
prietenă.

Popoarele României și Iugosla
viei sînt legate prin vechi tradiții 
de prietenie. De-a lungul veacuri
lor, ele au luptat adeseori cot la 
cot, animate de aceleași aspirații 
spre libertate și independență 
națională, spre eliberare socială. 
In perioada care a trecut de Ia 
eliberarea țărilor noastre, de la 
instaurarea puterii populare, re
lațiile româno-iugoslave s-au ri

de an, ale volumului livrărilor 
reciproce de mărfuri. Pe tărimul 
legăturilor economice se dezvoltă 
și se adîncește colaborarea bila
terală în diferite ramuri ale in
dustriei. Cea de-a IlI-a sesiune 
a Comisiei mixte româno-iugos
lave de colaborare economică, în
trunită la începutul acestui an, a 
stabilit noi posibilități de lărgire 
a colaborării dintre cele două țări, 
promovînd o serie de măsuri, în
deosebi în industria extractivă, 
metalurigcă, în domeniul trans
porturilor. Acordurile și conven
țiile încheiate intre statele noas
tre constituie cadrul pentru o 
cooperare rodnică. O expresie 
grăitoare a acestei colaborări 
fructuoase o constituie construirea 
în comun a puternicului sistem 
hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, care va avea un 
rol important în dezvoltarea eco
nomică a celor două țări, în îm
bunătățirea navigației pe Dunăre. 
O continuă dezvoltare cunosc și 
legăturile cultural-științifice ro
mâno-iugoslave, instrument deo
sebit de important al cunoașterii

Sărbătoarea națională 
a Iugoslaviei

încununare a luptei dirze împo
triva cotropitorilor naziști, insta
urarea puterii populare în Iugos
lavia a deschis acestei țări calea 
unor profunde prefaceri social- 
economice.

Devenind stăpine pe propria 
lor soartă, popoarele Iugoslaviei 
au pășit pe drumul unei vieți noi, 
eliberate de asuprire și exploatare. 
Intr-o perioadă istorică scurtă, 
poporul vecin și prieten a înregis
trat. sub conducerea Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, reali
zări remarcabile în toate do
meniile vieții economice, cultu
rale, științifice și sociale. Produc
ția industrială a țării a crescut 
continuu, au fost create noi ra
muri industriale, s-au construit 
mari întreprinderi dotate cu teh
nică modernă. Un șir de ramuri 
de bază ale industriei, ca cea si
derurgică, de prelucrare a meta
lelor, chimică, energetică, s-au 
dezvoltat an de an, iar regiuni 
rămase odinioară in urmă pe plan 
economic și social pășesc pe 
calea progresului. însemnate 
succese au fost dobîndite în agri- 

I cultură, în domeniul învățămin- 
i tuhii și culturii. în ridicarea ni-

dicat pe o treaptă mai înaltă, au 
dobindit un nou conținut. Rela
țiile frățești dintre Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia 
cunosc o continuă dezvoltare.

O contribuție importantă la 
dezvoltarea și adincirea relațiilor 
de prietenie dintre popoarele 
noastre, în propriul lor interes și 
in folosul cauzei socialismului și 
păcii, au adus-o vizitele reciproce 
ale conducătorilor de partid și de 
stat din cele două țări.

Se desfășoară cu succes cola
borarea româno-iugoslavă în cele 
mai variate domenii : economic, 
politic, cultural, tehnico-științific, 
pe baza trainică a principiilor 
egalității în drepturi, neameste
cul în treburile interne, respectu
lui și avantajului reciproc, inter
naționalismului socialist.

Potențialul economic în con
tinuă creștere al celor două țări 
a creat condiții favorabile nentru 
sporirea și diversificarea relațiilor 
în toate sectoarele de activitate. 
Schimburile comerciale cunosc o 
dezvoltare continuă. Acordul co
mercial de durată, pînă în 1970, 
prevede creșteri substanțiale, an

reciproce, al schimbului perma
nent de valori ale culturii celor 
două popoare. Programul de co
laborare româno-iugoslav în do
meniile științei, învățămîntului și 
culturii pe anii 1967-1968 prevede 
largi schimburi reciproce de oa
meni de știință, cadre didactice, 
scriitori, compozitori, artiști și 
formații artistice, colaborarea în 
domeniul cinematografiei.

Exprimînd voința și interesele 
fundamentale al popoarelor lor. 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia promovează pe plan 
extern o politică de apărare a 
păcii, militează pentru zădărnici
rea acțiunilor agresive ale cercu
rilor imperialiste, slăbirea încor
dării internaționale, dezvoltarea 
colaborării și prieteniei între 
popoare.

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, poporul, tineretul ro
mân, transmit poporului și tinere
tului iugoslav un călduros salut 
și urări de noi succese în înflori
rea patriei, în construcția socia
listă.
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ADEN. Ultimele trupe britanice sînt evacuate din Aden cu elicopterele.
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Delegația Marii Britanii și cea 
a Frontului Național de Eliberare 
din Arabia de sud au ajuns marți 
la un acord asupra principiilor 
generale în problema acordării 
independenței Arabiei de sud, a 
declarat Qahtan al Ashaabi, con
ducătorul delegației F.N.E. la 
aceste convorbiri, relatează agen
ția U.P.I. Acest teritoriu, care de 
128 de ani se află sub dominația 
colonială engleză, urmează să-și 
proclame independența miercuri 
noaptea.

Președintele Gabonului, Leon 
M’Ba, a încetat marți din viață 
la Paris, anunță agenția France 
Presse.

LA SOFIA au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 8-a ședințe a

Comisiei Permanente a C.A.E.R. 
pentru industria alimentară, la 
care au participat în calitate de 
observatori reprezentanți ai 
R.D. Vietnam.

ÎNTRE 21 și 27 noiembrie, 
la Budapesta, a avut loc ședința 
a 10-a a Comisiei Permanente a 
C.A.E.R. pentru radiotehnică și 
industria electronică. Au par
ticipat reprezentanți din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Polonia, România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică. A partici
pat, de asemenea, un reprezen
tant al R. S. F. Iugoslavia, con
form acordului intervenit între 
C. A. E. R. și guvernul iugoslav, 
în calitate de observator a par
ticipat un reprezentant al R. D. 
Vietnam.

LA INVITAȚIA Comitetului 
italian pentru pace, o delegație 
a Comitetului National pentru 
Apărarea păcii din Republica 
Socialistă România, condusă de

Sanda Ranghet, secretar al Co
mitetului, a făcut o vizită de 
două săptămîni în Italia. Cu a- 
cest prilej, au avut loc întîlniri 
cu personalități ale vieții cul
turale și sociale italiene, au fost 
vizitate o serie de orașe.

Delegația a avut convorbiri 
cu senatorul Mcncaraglia — se
cretarul Comitetului italian 
pentru pace, cu Lueio Luzzato

— președintele grupului parla
mentar al P.S.I.U.P., și cu aiți 
reprezentanți al vieții publice 
italiene.

UNIUNEA națională a stu
denților din Franța a anunțat 
organizarea în zilele de 12 și 13 
decembrie a unei greve gene
rale la instituțiile de învăță- 
mînt superior din Franța. A- 
ceastă acțiune este organizată 
în sprijinul cererilor privind 
îmbunătățirea învățămîntului 
superior.
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Comentarii pe marginea conferinței

de presă a președintelui de Gaulle
Declarațiile făcute de președintele de Gaulle în cadrul 

. conferinței de presă de luni, mai ales refuzul său de a ae- 
cepta ideea unor tratative între Anglia și C.E.E. în vederea 
aderării ei la această organizație, sînt pe larg comentate de

„CANDIDATURA ANGLIEI A FOST 
RESPINSĂ PENTRU A DOUA OARĂ...

presa britanică și franceză.
„Luna aceasta a fost favorabilă 

pentru generalul de Gaulle, scrie 
ziarul „TIMES". Lira sterlină a 
lost devalorizată, iar candidatura 
Angliei la Piața comună a fost 
respinsă pentru a doua oară... 
Guvernul francez trebuie să fie 
încredințat că Marea Britanie este 
hotărîtă să nu considere un „nu" 
drept un răspuns și că, în clipa în 
care președintele de Gaulle va 
părăsi scena politică, guvernul 
britanic — fie laburist, fie con
servator — nu va neglija să-și 
prezinte din nou candidatura la 
Piața comună*.

Ziarul „GUARDIAN" consi

deră că guvernul britanic tre
buie să opteze pentru asocierea 
la Piața comună, statut care, po
trivit ziarului, va permite An
gliei „să beneficieze de o largă 
piață industrială, fără a avea de 
suferit de pe urma inconvenien
telor politicii agricole comunita
re". Referindu-se la punctele de 
vedere formulate de președintele 
de Gaulle, în legătură cu evo
luția sistemului monetar din lu
mea capitalistă, „GUARDIAN" 
subliniază că „deficitul Statelor 
Unite are dublul efect de a ex
porta inflația în Europa occiden
tală, înlesnind, totodată, qriașa

REUTER
penetrație americană în industria 
vest-europeană".

Consacrînd majoritatea comen
tariilor declarațiilor făcute de 
președintele de Gaulle, ziarele 
franceze se opresc, la rîndul lor, 
asupra refuzului opus admiterii 
Angliei în Piața comună. „LE 
FIGARO" relatează că, cu pri
lejul convorbirilor sale cu can
celarul vest-german Kurt Georg 
Kiesinger, în luna ianuarie, pre
ședintele de Gaulle i-a arătat că, 
în cazul în care se va face o în
cercare serioasă pentru admiterea 
Angliei în C.E.E. în faza actua-

: O NOUĂ CRIZĂ IN
lă, Franța „pur și simplu va pă
răsi Piața comună". După ce 
scrie că președintele de Gaulle 
n-a oferit elemente noi în ana
liza sa asupra principalelor pro
bleme actuale de politică ex
ternă și asupra poziției Franței 
față de aceste probleme, ziarul 
„COMBAT" subliniază că el 
și-a reafirmat pozițiile cu o in
transigență deosebită", în ce 
privește problema aderării An
gliei la C.E.E., aprecierea con
flictului izraelo-arab sau proble
ma unei independențe a Quebec- 
ului".

G E. E.?
La rîndul său, „PARIS JOUR’ 

afirmă că pozițiile președintelui 
de Gaulle pe planul politicii ex
terne suscită vii rezerve, chiar 
în rîndul acelora care, deseori, 
sînt aproape de el.

După cum relatează corespon
dentul din Paris al Agenției 
REUTER, refuzul președintelui 
de Gaulle de a admite negocieri 
între Anglia și Piața comună au 
determinat cercurile din Bruxel
les să prevadă „posibilitatea unei 
noi crize a Comunității Economi
ce Europene".

Opinii cu privire la neproliferarea 
armelor nucleare

RAPORTUL UNOR SAVANȚI, PROFESORI UNIVERSITARI, 
OAMENI DE AFACERI Șl CONDUCĂTORI SINDICALI

DIN S.U.A.
Ziarul „NEW YORK TIMES'1 a publicat o corespondență din 

Washington pe marginea raportului cu privire la neproliferarca 
armelor nucleare, întocmit la cererea Asociației S.U.A. pentru 
Națiunile Unite de către un grup de oameni de știință, profesori 
universitari, oameni de afaceri, conducători sindicali, sub condu
cerea lui Burke Marshall, fost ministru adjunct de justiție, in 
prezent vicepreședinte al Corporației International Businnes Ma
chines.

Subliniind însemnătatea pe care ar avea-o semnarea unui tratat 
de neproliferare, raportul scoate totodată în relief necesitatea îm
bunătățirii actualului proiect care se discută la Geneva și pe care 
îl socotește insuficient. In acest sens se propune includerea unor 
măsuri mai concrete și tangibile decît cele propuse, inclusiv asi
gurări concrete față de puterile nenucleare.

Raportul propune ca S.U.A. și U.R.S.S. să sprijine acordarea 
unor garanții sub egida O.N.U., prin care statele neposesoare de 
arme atomice să fie protejate împotriva unui atac nuclear sau 
amenințării cu un asemenea atac și sugerează ca stațiile atomo- 
electrice ale acestora să fie puse sub inspecția Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.).

Autorii raportului sugerează, de asemenea, ca puterile nucleare 
să nu se limiteze la promisiunile vagi conturate în preambulul 
proiectului de tratat prin care țările nenucleare sînt asigurate că 
vor putea participa la avantajele folosirii pașnice a energiei ato
mului. In acest scop, raportul sprijină ideea creării sub auspiciile 
A.I.E.A.~a un0’ grupuri speciale care să pună la dispoziția tuturor 
țărilor fără nici un fel de discriminări, ultimele cuceriri tehnico- 
științifice în domeniul energiei nucleare.
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