
Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul art. 64, pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

Decretează:
ARTICOL UNIC. — Marea Adunare Națională se convoacă în a opta sesiune a celei 

de-a V-a legislaturi, în ziua de 9 decembrie 1967, orele 10 dimineața.
Președintele Consiliului de Stat, 

CHIVU STOICA
București, 2 decembrie 1967.
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Publicăm, mai jos hotărîrea adoptată de C.C. al P.C.R. 
în Plenara din 29 noiembrie — 1 decembrie a. c.

CU PRIVIRE LA SARCINILE ORGANIZAȚIILOR
DE PARTID, DE STAT Șl OBȘTEȘTI, 
ALE UNIUNII TINERETULUI COMUNIST, 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII 
EDUCATIVE IN RÎNDUL TINERETULUI

Analizînd munca educativă în rîndurile tineretului, Plenara C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie-1 decembrie 1967 a stabilit măsuri pentru îmbunătățirea activităftii desfășurate in acest domeniu de partid,- organele și instituțiile de stat, școală, Uniunea Tineretului Comunist și celelalte organizații obștești.Plenara a dat o înaltă apreciere tineretului țării și a subliniat că formarea și educarea tinerei generații — viitorul patriei noastre, al națiunii socialiste — constituie una dintre preocupările de cea mai mare însemnătate ale partidului și statului, ale întregii societăți. Caracterizat prin dinamism și receptivitate la toate marile schimbări înnoitoare ale vieții sociale, tineretul a reprezentat din totdeauna o forță importantă a progresului, un factor activ al evoluției societății omenești. De aceea, partidul nostru a acordat, încă din anii ilegalității, și îndeosebi în anii de după cucerirea puterii, grijă și atenție neslăbite formării și educării tinerei generalii, în spiritul înaltelor idei ale comunismului.Orînduirea noastră a creat tineretului, prin eforturile întregului popor, condiții corespunzătoare a- firmării capacităților sale creatoare, împlinirii aspirațiilor nobile care-1 animă. In România socialistă, tineretul se bucură de largi drepturi politice și sociale, consfințite în Constituție, are posibilități nelimitate de valorificare a energiei și priceperii, se bucură din plin de roadele muncii sale. Asigurarea dreptului la învățătură pentru toți tinerii permite acestora să dobîndească temeinice cunoștințe profesionale și teoretice, să-și formeze un larg orizont cultural. Dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei și culturii, creșterea nivelului de trai, dezvoltarea democrației socialiste, întărirea familiei se reflectă și în viața tinerei generații, în formarea și educarea ei, asigurîndu-i un viitor luminos.Caracterizat prin înalt devotament față de cauza partidului, însuflețit, de dragoste profundă față de patrie, tineretul a participat cu entuziasm și abnegație — alături de întregul popor — la înfăptuirea tuturor marilor transformări revoluționare petrecute în România, și-a adus contribuția la lupta pentru progresul economiei, științei și culturii. Ceea ce s-a înfăptuit în acest timp în toate domeniile construcției socialismului încorporează organic și hărnicia, elanul și inițiativa tineretului. în prezent, răspunzând condițiilor ce i-au fost create, grijii cu care este înconjurat de partid și popor, întregul tineret al țării, fără deosebire de naționalitate, participă activ la viața politică, economică și socială, își consacră puterea sa de muncă înfăptuirii mărețului program de ridicare a patriei pe noi trepte ale progresului și civilizației.Un rol important în mobilizarea tineretului la activitatea economică și social-culturală, la înfăptuirea politicii partidului de construire a socialismului îl are Uniunea Tineretului Comunist. Organizația U.T.C. s-a afirmat în acești ani ca un ajutor de nădejde al partidului în opera de educare comunistă a tineretului, în înarmarea acestuia cu concepția înaintată despre lume a proletariatului, în cultivarea înaltelor sentimente ale patriotismului socialist și internaționalismului proletar. Au crescut capacitatea organizatorică a U.T.C., puterea sa de cuprindere și influențare a masei de tineri. în prezent. Uniunea Tineretului Comunist numără peste 2 300 000 de membri. Cea mai mare parte a noilor contingente de muncitori, ingineri și tehnicieni, profesori, învățători, economiști, medici, și alți specialiști au fost educați în rîndurile Uniunii Tineretului Comunist.Organizația revoluționară a tineretului și-a făcut un titlu de onoare din a cultiva la uteciști nobilele trăsături moral-politice ale omului înaintat, hotărîrea de a se pregăti temeinic pentru muncă și viață, pentru înaltul- titlu de membru de partid. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului au fost primiți în rîndurile P.C.R. peste 141000 de uteciști.Atitudinea optimistă, responsabilitatea socială, hotărîrea de a munci cu însuflețire pentru progresul patriei — trăsături care caracterizează tineretul — sînt rodul grijii și atenției de care s-a bucurat în permanență, al condițiilor ce i-au fost create pentru pregătirea și formarea sa prin eforturile întregii noastre societăți, al activității educative desfășurate de partid, școală, familie, armată, instituțiile de cultură și artă, de organizațiile de stat și obștești.Plenara consideră că în munca de educare a tineretului, cu toate rezultatele bune obținute, există încă o serie de neajunsuri, că în această privință nu s-au valorificat toate posibilitățile existente, că eforturile școlii, organizațiilor U.T.C., organelor de stat

și obștești și altor factori nu au fost corelate în mod corespunzător. Probleme cum sînt orientarea profesională a tinerilor, valorificarea aptitudinilor lor corespunzător nevoilor ecdnomiei naționale, calificarea profesională, perfecționarea continuă a pregătirii, practica în producție a elevilor și studenților, încadrarea în producție a absolvenților nu și-au găsit întotdeauna soluționările cele mai adecvate.Continuă să persiste deficiențe în ceea ce privește formarea atitudinii înaintate față de muncă și învățătură a tineretului, educația moral-cetățeneas- că, în spiritul unei comportări civilizate în viață, în familie și societate.O seamă de aspirații firești ale tinerilor — pasiunea pentru cultură, dorința de a-și afirma aptitudinile artistice, de a face sport, de a petrece cit mai mult timp în aer liber, de a se distra și recrea în chip plăcut și util — nu și-au găsit rezolvările cele mai potrivite. Instituțiile de cultură și artă, chemate să-și aducă o contribuție importantă la satisfacerea cerințelor tineretului, n-au acordat importanța cuvenită acestei probleme, iar organizațiile U.T.C. s-au ocupat insuficient de atragerea tinerilor la activitățile cultural-educative, manifes- tînd deseori lipsă de inițiativă și perseverență.In activitatea Uniunii Tineretului Comunist s-au menținut vreme îndelungată metode de muncă depășite, necorespunzătoare dorințelor tinerilor, rigide, greoaie, neatracțive. în locul unor forme vii de activitate, corespunzătoare particularităților de vîrstă, pasiunilor și preferințelor celor cărora li se adresează, in munca unor organizații U.T.C. au căpătat o largă extindere ședințele. Da aceasta a contribuit și structura organizatorică a Uniunii Tineretului Comunist, fărâmițarea organizațiilor U.T.C. și diminuarea puterii lor de mobilizare a maselor de tineri.Neajunsurile existente în activitatea cu tineretul se datoresc și faptului că unele organe de partid nu au acordat întotdeauna atenția necesară îndrumării permanente a organizațiilor de masă și obștești, precum și instituțiilor de stat cărora le revin sarcini în munca de educare și formare, a tineretului. îndeosebi la nivelul organizațiilor de bază, îndrumarea și controlul muncii cu tineretul au fost insuficiente, n-a existat preocupare pentru a stimula inițiativa și răspunderea organizațiilor U.T.C.Sarcinile mari ce revin tineretului, rolul deosebit pe care acesta îl are de îndeplinit în societatea noastră, faptul că de creșterea, pregătirea și munca sa depinde însuși viitorul națiunii, impun sporirea preocupărilor tuturor celor chemați să contribuie la formarea tinerei generații, astfel ca aceasta, du- cînd mai departe ceea, ce se înfăptuiește azi, să adauge noi și durabile realizări edificiului socialist, să contribuie la înfăptuirea comunismului în patria noastră. Educarea multilaterală a tineretului, pre
gătirea sa profesională, politică, culturală, morală, 
călirea fizică, constituie o datorie de (naltă răspun
dere a Partidului Comunist Român, a întregii noas
tre societăți.Plenara subliniază că cele mai bune cadre, cele mai bune forțe ale .statului, ale societății noastre, școala, familia, instituțiile de cultură și artă, organizațiile U.T.C., celelalte organizații obștești trebuie să-și coordoneze eforturile pentru a participa cît mai activ la pregătirea tineretului pentru muncă și viață, la îmbogățirea profilului său moral-spiritual, la dezvoltarea sa armonioasă.

In centrul activității de formare a tineretului va 
trebui să se afle educarea prin muncă și pentru 
muncă, dezvoltarea pasiunii pentru învățătură, a respectului și prețuirii față de făuritorii bunurilor materiale și spirituale. Bucurîndu-se de toate cuceririle revoluționare obținute, de drepturile și libertățile pentru care au militat și s-au jertfit cei mai buni dintre înaintașii săi, tineretul este chemat să muncească, să învețe, să se pregătească pentru a duce mai departe tradițiile progresiste, revoluționare ale poporului nostru. Fiecare tînăr trebuie să fie conștient că cea mai înaltă expresie a dragostei față de patrie o constituie munca plină de abnegație pentru creșterea avuției materiale și spirituale a societății, lupta pentru desăvîrșirea construcției socialiste. Va trebui să existe o preocupare mai mare pentru dezvoltarea spiritului de răspundere față de îndeplinirea sarcinilor de producție, a unei discipline exemplare în activitatea tinerilor muncitori și specialiști din unitățile industriale și agricole, pentru sporirea interesului lor față de pregătirea profesională și perfecționarea cunoștințelor. Soluționarea problemelor complexe privitoare la calificarea profesională și perfecționarea pregătirii tinerilor, rezolvarea multiplelor cerințe social-gos-

podărești, de muncă și viață ale acestora trebuie să constituie în viitor o preocupare de seamă a conducerii întreprinderilor și a ministerelor.•~îrf procesul' creșteiti și f&rifiării'liTîerStuIui este 
necesară o muncă permanentă pentru înarmarea sa 
cu ferme convingeri politico-ideologice, cu ideile 
marxism-leninismului — pentru educarea Iui în 
spiritul patriotismului socialist și internaționalismu
lui proletar.Este necesar ca întreaga activitate educativă să conducă la formarea trăsăturilor morale ale tineretului cu o înaltă conștiință socialistă, la sporirea fermității și combativității față de influențele ideologiei burgheze, față de manifestările, unor mentalități învechite, retrograde, a influențelor mistice.Datoria întregii societăți față de formarea și educarea tinerei generații implică, în mod firesc, exigență și răspundere pentru viața și activitatea tinerilor. Este necesar să crească rolui opiniei publice în stimularea atitudinii înaintate a tinerilor. O atenție deosebită trebuie acordată cunoașterii de către întregul tineret a politicii partidului' și guvernului în toate domeniile construcției economice și de stat, a politicii externe a partidului îndreptată spre întărirea continuă a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a cauzei socialismului și păcii în lume.îmbogățind tradițiile de luptă și muncă comună ale oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, va trebui dezvoltată și întărită continuu unitatea și frăția de nezdruncinat dintre tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități, pentru ca laolaltă, cot la cot, să participe alături de întregul popor la activitatea închinată înfloririi patriei noastre — România socialistă.în scopul îmbunătățirii continue a activității în rîndul tineretului, Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român stabilește următoarele :I. întrucît în prezent în învățămîntul de diferite grade este cuprinsă cea mai mare parte a tineretului țării, iar în viitor, cel puțin zece ani, acesta va urma jnvățămîntul general obligatoriu, rolul hotă- 
rîtor în pregătirea și educarea tineretului revine 
școlii, cadrelor didactice. Prin conținutul și forma sa de organizare, școala dispune de toate posibilitățile pentru a asigura instrucția tinerilor, înarmarea lor cu cunoștințe de cultură generală, teoretice și practice, pentru a le dezvolta aptitudinile și deprinderile necesare.Școala, principal factor de cultură și civilizație, are înalta menire ca atît în cadrul procesului instructiv cît și în celelalte activități școlare, să desfășoare munca de educație patriotică și internațio- nalistă a tineretului, să dezvolte trăsăturile morale și de caracter specifice societății noastre socialiste. Măsurile ce vor fi luate pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele vor trebui să ducă la creșterea rolului și contribuției școlii, a cadrelor didactice, în activitatea de educare a tineretului, la ridicarea întregii munci educative pe o treaptă superioară. O mare însemnătate pentru educarea politico-cetățenească a tineretului școlar și lărgirea orizontului său de cultură are continua îmbunătățire a predării filozofiei, socialismului științific,'economiei politice, istoriei și geografiei patriei.

învățătorilor și profesorilor, tuturor slujitorilor 
școlii, partidul le-a încredințat sarcina de onoare de 
a instrui și educa generațiile viitorului, pe continua
torii vastei opere destinate prosperității și înfloririi 
patriei. îndeplinirea unei asemenea misiuni nobile impune ca profesorii și învățătorii să se dăruiască cu și mai multă pasiune, cu întreaga lor pricepere și experiență desfășurării unei bogate munci educative, pentru formarea unor tineri cu profil moral- politic înaintat, hotărîți să închine toate cunoștințele și energia lor tinerească înfăptuirii programului elaborat de partid pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii naționale.De-a lungul anilor s-a evidențiat contribuția de seamă a profesorilor diriginți în educarea elevilor. Se impune ca orele de dirigenție să fie mai temeinic pregătite, dedicate, în mai mare măsură pregătirii politice și moral-cetățenești a elevilor, inclusiv informării acestora asupra principalelor evenimente interne și internaționale. In acest sens, consiliile pedagogice, cu ajutorul organizațiilor de partid, vor stabili orientarea tematică a activității din cadrul orelor de dirigenție, ținînd seama și de propunerile organizațiilor U.T.C. în calitatea și pe. baza experienței și a pregătirii pe care o au, profesorii diri- ginți vor acorda sprijinul lor activităților culturale, sportive, distractive, cenaclurilor și formațiilor artistice organizate de U.T.C.

(Continuare în pag. a Il-a)

în intimpinarea IMerinței

Naționale a partidului
Uzina „23 August" se prezintă cu un

BILANȚ 
ÎNSUFLETITOR9

• 10 500 000 LEI — DE
PĂȘIREA VOLUMULUI 
PRODUCȚIEI MARFĂ VÎN- 
DUTĂ ȘI ÎNCASATĂ;
• 3 800 000 LEI — ECO

NOMII PESTE PLAN LA 
ÎNTREAGA PRODUCȚIE 
MARFĂ;

• 1 700 000 LEI — BENE
FICII PESTE PLAN;

• 500 TONE DE METAL 
ECONOMISITE IN 10 
LUNI ;

• DEPĂȘIREA SARCINII 
PLANIFICATE DE CREȘ
TERE A PRODUCTIVITĂ
ȚII MUNCII. CU 3,3 LA 
SUTĂ.

TRAIAN PREDA 
maistru la turnătoria 

de oțel

MIHAI GRIGORE 
locțiitorul secretarului

U.T.C. secția 
montaj-motoare

Iată bilanțul însuflețitor 
cu care întreg colectivul de 
muncă al binecunoscutei uzi
ne bucureștene, „23 August", 
întîmpină Conferința Națio
nală a partidului, precum și 
aniversarea Republicii — eve
nimente de o importanță deo
sebită pentru întreaga viață 
economică și socială a pa- 
trei, pentru înflorirea națiunii 
noastre socialiste !

Conferința națională coin
cide în chip semnificativ cu 
luna unui an de bilanț, cu 
luna care marchează intrarea 
României socialiste în cel de 
al treilea deceniu de înflorire 
și prosperitate. Și, ca-n fie
care sfîrșit de an vom trage 
o linie sub cifrele care în
mănunchează rodul activității 
unui an întreg.

— Cum să nu vibrezi de 
emoție, să nu încerci un sen
timent de mîndrie pentru tot 
ce am realizat în anii socia
lismului — ne spune tovară
șul jug. CICERONE GORU- 
NESCU. directorul general al 
uzinei, delegat la Conferința 
partidului — cînd măsurile 
preconizate în Documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
octombrie a.c., și care au fost 
supuse confruntării cu spiritul 
creator al întregului nostru 
popor, sînt o expresie vie a 
preocupărilor dintotdeauna 
ale partidului și guvernului, 
pentru perfecționarea tuturor 
laturilor vieții noastre econo
mice și sociale ? Ele sînt, tot
odată, o continuare a nume
roaselor măsuri adoptate de 
cel de al IX-lea Congres al 
Partidului pentru dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată și 
mereu ascendentă a întregii 
economii naționale. Aceste 
măsuri se încadrează în mod 
organic în concepția unitară 
a partidului nostru care su
bordonează formele și meto
dele de perfecționare a con
ducerii, organizării și planifi
cării economiei, legilor econo
mice obiective, cerințelor asi
gurării unei înalte eficiente a 
producției materiale — factori 
hotărîtori ai sporirii avuției 
naționale, ai ridicării neconte
nite a nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii.

Colectivul uzinei noastre s-a 
bucurat din plin și nemijlocit 
de sprijinul conducerii de

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag. a IlI-a}

ANGAJAMENTE 
ANUALE 
ÎNDEPLINITE

Conferința Națională a 
partidului este intimpinată 
și în regiunea Galați — ea 
pretutindeni în țară — cu un 
puternic avînt în muncă. 
Pină la 1 decembrie a.c., 30 
de întreprinderi din regiune 
și-au îndeplinit angajamen
tele anuale la producția in
dustrială, preț de cost și be
neficii. Valoarea beneficiilor 
realizate peste plan se ridică 
la 61 milioane lei. Planul 
producției globale industriale 
pe cele 11 luni ale anului 
era depășit la începutul lunii 
decembrie, de întreprinderile 
regiunii Galați în proporție 
de 101,2 la sută. Procentul 
depășirii reprezintă o pro
ducție industrială în valoare 
de 113,5 milioane lei.

M. TACCIU

SECVENȚE 
TINEREȘTI

Două momente deosebite 
an marcat recent viața en
tuziastului colectiv de mun
că al Combinatului de celu
loză și hîrtie din Suceava :

1. — Cu aproape o lună în 
urmă, una din liniile tehno
logice ale celei de a doua 
etape a combinatului — res
pectiv fabrica de celuloză — 
a intrat în funcțiune. Zeci de 
ingineri, tehnicieni și opera
tori tineri au conlucrat Ia 
punerea iu funcțiune a noii 
fabrici. Pină ieri, de aici, au 
plecat primele 650 tone de 
celuloză.

2. — Unul din uriașele re
zervoare ale combinatului a 
avut acum cîteva zile, pe 
neașteptate, o stagnare. A 
fost un moment de zbucium 
și frămîntare generală. Nu 
era timp de contemplare în 
fata situației. 24 de sudori și 
mecanici au lucrat ore în șir 
alenți, pină la încordare, cu 
maximă abnegație. Intr-un 
timn minim, cei 24 de băr
bați au readus la viață ju- ' 
mătate din puterea paraliza
tă a combinatului, spulberând 
prin gesturi eroice pericolul 
unor mari pierderi de pro
ducție.

ION BELDEANU

T E L E G R A MĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Comitetului Central 
al

Partidului Comunist Român
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al

Republicii Socialiste România
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al

Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și întregului popor sovietic exprimăm Comitetului. Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, întregului popor român, sincerele noastre mulțumiri pentru caldele felicitări și bunele urări transmise cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, pentru înalta apreciere dată realizărilor obținute de poporul sovietic, sub conducerea P.C.U.S., în construirea comunismului, în apărarea păcii în lumea întreagă.Oamenii sovietici acordă o mare însemnătate prieteniei frățești sovieto-române și re-
L. BREJNEV

Secretar general al C.C. al P.C.U.S.

BUCUREȘTIlevă cu satisfacție că între țările și popoarele noastre se înfăptuiește o largă colaborare în domeniul politic, economic, tehnico-științific și cultural.împărtășim încrederea dumneavoastră că relațiile dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist Român, înte- ' meiate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor dezvolta și în viitor în interesul popoarelor noastre, unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.Vă urăm dumneavoastră și, prin dumnea- . voastră, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România noi succese în construirea socialismului, în lupta pentru pace și prietenie între popoare.
N. PODGORNÎI

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem
al U.R.S.S.

A. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.



CU PRIVIRE LA SARCINILE ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID, DE STAT Șl OBȘTEȘTI, 
ALE UNIUNII TINERETULUI COMUNIST, 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII 
EDUCATIVE IN RlNDUL TINERETULUI
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PENTRU TINERET

Vernisaj
Holul Teatrului de tineret 

„Ion Creangă" a cunoscut re
cent o animație deosebită 
prilejuită de vernisajul expo
ziției de pictură-grafică și 
sculptură a liceelor din raio
nul 16 Februarie. Organizată 
de comitetul raional U.T.C. 
în colaborare cu conducerea 
teatrului, expoziția constituie 
prima confruntare publică a 
valorilor artistice din liceele 
teoretice nr. 21, 33, Nicolae 
Bălcescu și Liceul de artă 
plastică. Sînt prezentate pes
te 60 de lucrări în acuarelă, 
uleiuri, ceramică și sculptură.

școlar
Multe dintre ele se impun 

vizitatorului atît prin temă, 
cît și prin armonia culorilor. 
Cîțiva dintre participanții la 
expoziție, nu se mai pot numi 
„debutanți" : Mircea Ciobanu, 
de la liceul „Nicolae Bălces
cu" care a obținut, în 1966, la 
Expoziția națională a elevilor 
din liceele de artă plastică 
premiul al III-lea, Daniela 
Buricioiu de la liceul „Nico
lae Bălcescu" și Nicolae Ra
dovici de la liceul nr. 21.

M. N.

(Urmare din pag. I)Un rol deosebit în munca politică-educativă în școli revine 
Organizațiilor de partid. Ele trebuie să sprijine eforturile întreprinse de conducerile școlilor pentru perfecționarea procesului instructiv-educativ, să creeze în fiecare colectiv didactic un climat de exigență și înaltă responsabilitate față de educarea tinerei generații. Organele și organizațiile de partid vor analiza periodic modul în care se desfășoară educarea politico-cetățe- nească și morală a elevilor, urmărind luarea de către conducerile școlilor a măsurilor de îmbunătățire și diversificare a conținutului acestei activități. %Procesul instructiv-educativ ce se desfășoară în școală implică 
eforturi susținute și din partea familiei, răspunderea perma
nentă a părinților față de creșterea și formarea propriilor lor 
copii. în întreaga sa activitate instructiv-educativă, școala trebuie să dezvolte legăturile strînse cu părinții, să-și asigure colaborarea permanentă a familiei în toate problemele care privesc viața și activitatea tineretului școlar.Pentru înlăturarea paralelismelor existente, este necesară 
o conlucrare strinsă intre conducerile școlilor și organizațiilor 
U.T.C. întreaga activitate extrașcolară va fi coordonată pe baza unui program comun, întocmit de conducerile școlilor și comitetele U.T.C. pe școală.în toate problemele care privesc munca educativă din școli trebuie să existe o permanentă colaborare între Ministerul 
Invățămintului și C.C. al U.T.C. ; împreună, acestea vor elabora recomandări pe baza cărora să se desfășoare munca extrașcolară. activitatea culturală și sportivă din școli, vor elabora recomandări metodice, vor generaliza experiența pozitivă.II. Răspunderi importante în educarea tineretului revin in
stituțiilor de cultură și artă, uniunilor de creație, presei și 
radioteleviziunii, care dispun de mijloace adecvate pentru desfășurarea unor activități educative variate.Înconjurînd cu multă grijă și considerație pe oamenii de artă și cultură, partidul, poporul, așteaptă din partea creatorilor noi opere care să contribuie la sădirea în conștiința generațiilor tinere a unor virtuți morale nobile, a patriotismului, a unor înalte idealuri umaniste. Tînăra generație dorește filme, romane, piese de teatru, poezii și cîntece în care să găsească în- mănunchiate aspirațiile saie. pilde de urmat, opere apte să cultivă sentimentele cele mai frumoase, dragostea de patrie, încrederea în viață, în puterea creatoare a omului, în perspectivele luminoase ale umanității. Instituțiile de cultură și artă, presa și radioteleviziunea vor trebui să contribuie mai activ la educarea tinerei generații in spiritul idealurilor socialismului, al dorinței nețărmurite de a duce mai departe tradițiile de luptă și de muncă ale poporului și partidului, al hotărîrii de a sluji cu devotament poporul și patria socialistă. Este necesar ca editurile să tipărească mai multe lucrări adresate tineretului de diferite vîrste. în același timp, folosindu-se ajutorul instituțiilor de cultură, al membrilor uniunilor de creație, să se asigure în viitor o mai mare dezvoltare a cenaclurilor literare, a cercurilor de creație — arte plastice, muzicale, cinecluburi etc. — să li se creeze acestora condiții corespunzătoare de lucru, o orientare și îndrumare de specialitate.Este necesar ca între Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Uniunea Generală a Sindicatelor, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, uniunile de creație să se permanentizeze și să se lărgească legăturile de colaborare în scopul inițierii unor acțiuni comune care să răspundă dorințelor tinerilor și să contribuie la educarea lor multilaterală.Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist va participa nemijlocit la orientarea programelor, planurilor editoriale, a tuturor manifestărilor culturale și artistice care se adresează tinerilor. în acest scop, un reprezentant al Comite
tului Central al U.T.C. va face parte din conducerea Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă.III. Cerințele educării și formării tinerilor constructori ăi socialismului impun sporirea sarcinilor și rolului Uniunii Tine
retului Comunist, precizarea mai clară a atribuțiilor și a sferei 
de preocupări, a conținutului și formelor muncii, îmbunătățirea 
structurii sale organizatorice.Uniunea Tineretului Comunist, organizația unică revoluționară a tineretului din țara noastră, trebuie să pună în centrul activității sale educarea tineretului în spiritul pasiunii și dragostei față de muncă și învățătură, ridicarea necontenită a nivelului său politic și ideologic, să organizeze activitatea culturală, sportivă, precum și pregătirea tinerei generații pentru apărarea patriei.1. — Organizațiile U.T.C. vor iniția în întreprinderi, șantiere,instituții, precum și în unitățile agricole, manifestări educative 
menite să cultive la tineri dragostea față de meseria aleasă și 
de unitatea in care lucrează, să le stimuleze dorința de a se caii- \ fica, de a-și ridica necontenit pregătirea profesională, să-i în- ( drume către acele locuri de muncă unde este mai mare nevoie j de energia și priceperea lor, să extindă acțiunile de muncă • voluntar-patriotică. 42. — U.T.C. trebuie să fie un factor activ în educarea politico- 
idcologică a tineretului in spiritul ideilor marxist-leniniste, al 
politicii Partidului Comunist Român. în acest scop vor fi organizate activități menite să-i ajute pe tineri în cunoașterea aprofundată a tradițiilor de luptă ale poporului pentru libertate națională și socială, a politicii interne și externe a partidului Și statului nostru, a realizărilor dobîndite în anii construirii socialismului. Este necesar să se extindă vizitele Ia muzee, monumente și locuri istorice, la obiectivele industriale și social- culturale. acțiuni de îngrijire a monumentelor, serbări prilejuite de aniversarea unor momente importante din istoria partidului și poporului.3. — Una din principalele sarcini ale Uniunii Tineretului Co

munist va fi organizarea, cu sprijinul celorlalte organizații de masă și instituții de stat, a activității cultural-artistice și dis
tractive pentru tineret. Organizațiile U.T.C. vor participa direct prin reprezentanții lor în conducerile caselor de cultură, cluburilor șl căminelor culturale, la elaborarea și înfăptuirea programelor acestora.Organele și organizațiile U.T.C., cu sprijinul organelor de stat, 
se vor îngriji de crearea unor posibilități mai largi ca tineretul să se distreze și să petreacă timpul liber în mod plăcut și util; în unele parcuri vor fi organizate complexe cultural-distrac- tive și sportive pentru tineret, iar în principalele orașe din țară se vor înființa club-baruri pentru tineret, cu program distractiv și deservire corespunzătoare vîrstei acestuia.4. — Uniunea Tineretului Comunist va răspunde direct de 
organizarea și conducerea activității sportive de masă din școli, facultăți și de la sate, iar în întreprinderi și instituții va sprijini sindicatele în desfășurarea acesteia. Pentru organizarea în bune cOndițiuni a manifestărilor sportive, U.T.C. va folosi bazele sportive aparținînd sindicatelor, sfaturilor populare, asociațiilor și cluburilor și se va preocupa continuu de amenajarea prin muncă patriotică a noi baze sportive, la orașe și sate, cu ajutorul sfaturilor populare și al uniunilor cooperativelor agricole de producție.U.T.C. va trebui să dea o extindere și mai largă practicării 
turismului, excursiilor ca mijloc important de educare patriotică și călire fizică a tineretului, să se ocupe de amenajarea în jurul orașelor, în locurile de agrement, în stațiunile balneoclimaterice de la munte și mare a unor tabere de odihnă pentru tineret, folosind în acest scop bâza materială a internatelor, căminelor, cantinelor școlare și studențești, corturi etc. In același timp, U.T.C. va dezvolta pe bază de reciprocitate, in funcție de condiții și posibilități, schimburi de excursioniști cu organizațiile de tineret, din alte țări.5 _ Uniunea Tineretului Comunist se va ocupa și va răspunde 
în viitor de pregătirea întregului tineret pentru apărarea patriei, 
de organizarea exercițiilor cu caracter militar și a sporturilor 
tehnico-aplicative. Această pregătire se va desfășura pe baza unui program care va cuprinde în principal inițierea cu noțiuni și deprinderi referitoare la topografie, la apărarea locală antiaeriană, unele activități ca : tir, radiotelegrafie, telefonie, parașutism, transmisiuni, aero și navo-modelism. planorism, auto- moto, alpinism, schi, pregătirea sanitară și de prim-ajutor, organizarea de marșuri și parăzi. Ministerul f orțelor Armate, comisariatele militare vor acorda sprijinul de specialitate în vederea organizării și îndrumării acestor activități.Forțelor armate ale Republicii Socialiste România le revin sarcini deosebit de importante pentru formarea multilatei ală și educarea patriotică a tineretului, atît în cursul satisfacerii de către tineri a stagiului de pregătire militară, cît și în sprijinirea acțiunilor desfășurate de U.T.C. cu masa tineretului.6. — Una din principalele îndatoriri care stau în fața Uniuiții Tineretului Comunist o constituie îmbunătățirea muncii politicb- 
educative în rindul elevilor.în viitor, organizațiile U.T.C. din școli, cu ajutorul conducerii acestora, se vor ocupa de organizarea și desfășurarea activității extrașcolare a elevilor. în fiecare școală se vor constitui echipe și formații artistice ; o atenție deosebită se va acorda organizării cenaclurilor'. societăților literare și științifice, cercurilor pe aptitudini, serbărilor, reuniunilor, serilor distractive, activităților în Ser liber. Organizațiile U.T.C., cu sprijinul conducerilor școlilor, vor edita reviste culturale, artistice și științifice. Comitetul Central al U.T.C. și Ministerul învățăaiîntului, organele locale U.T.C. și de învățămînt, organizațiile U.T.C. din școli și conducerile acestora vor colabora strîns în organizarea și desfășurarea vacanței elevilor.Activitatea organizațiilor U.T.C. din școlile care cuprind elevi între 14—16 ani va fi in așa fel concepută încît să constituie o continuare pe plan superior a activității pionierești, organi- zîndu-se mai multe acțiuni în aer liber, marșuri, parăzi, expediții etc.7. — în facultăți, Uniunea Tineretului Comunîst, asociațiile 
studenților și-au adus, de-a lungul anilor, o contribuție însem
nată ia procesul de pregătire și educare a generațiilor de studenți. sprijinind activ eforturile corpului didactic universitar pentru însușirea de către studenți a cunoștințelor de specialitate și dobî’ndirea unui larg orizont de cultură, pentru formarea lor ca intelectuali înaintați — militanți neobosiți în vederea înfăptuirii politicii partidului. Experiența muncii de pînă acum dovedește, însă, că existența în facultăți a două organizații de tineret, cuprinzînd aceiași membri și avînd aceleași preocupări, cu organe de conducere proprii, a dus la crearea unor paralelisme în munca educativă, la dispersarea forțelor și la supraîncărcarea studenților. Ținînd seama de această situație, 
de opiniile a numeroși studenți, in viitor activitatea obștească 
cu masa tineretului studențesc va fi desfășurată de către orga
nizațiile Uniunii Tineretului Comunist. Ele vor pune lă baza activității lor mobilizarea studenților la viața universitară, cultivarea concepțiilor înaintate despre muncă și viață, se vor preocupa, cu sprijinul cadrelor didactice, al conducerilor institutelor de învățămînt superior, de organizarea activităților educative, culturale, sportive, turistice, recreative și distractive.Pentru asigurarea participării maselor de studenți la rezolvarea problemelor social-gospodărești, în institute vor activa consilii studențești care vor fi alese anual. Din trei în trei ani, pentru dezbaterea problemelor de interes general și alegerea Consiliului U.A.S.R., se va convoca Conferința Națională a Studenților.Cadrele didactice din învățămîntul superior poartă o înaltă răspundere pentru întreaga pregătire a studenților, ele sînt chemate să contribuie și mai activ lâ munca de educare a tineretului universitar, la formarea lor ideologică, teoretică, âju- tînd organizațiile U.T.C, în întreaga lor activitate educativă.în toate problemele referitoare la munca educativă în rîn

dul studenților, la condițiile de studiu ți viață ale acestora, va trebui să existe o permanentă consultare și colaborare între Ministerul învățămîntului și C.C. al U.T.C., între conducerile institutelor și facultăților și organizațiile U.T.C.8. — Realizarea sarcinilor importante care stau în prezent în fața organizațiilor U.T.C., îmbunătățirea activității cu tineretul impun perfecționarea și simplificarea actualei structuri orga
nizatorice a Uniunii Tineretului Comunist. în acest scop, în întreprinderi, cooperative agricole de producție, în școli și’ facultăți, la sate etc, de regulă se va constitui o singură organizație U.T.C. Adunarea uteciștilor se va ține o dată pe trimestru, precum și cu ocazia sărbătorilor naționale, a unor momente importante din viața partidului și poporului nostru, din viața organizației U.T.C. Adunarea uteciștilor se va desfășura, îndeosebi în școli, sub forma unor festivități cu careu și ridicarea drapelului patriei.Organizațiile U.T.C. își vor desfășura în viitor activitatea pe baza unui program întocmit în urma consultării uteciștilor, a factorilor de răspundere cu care U.T.C. colaborează și va cuprinde acțiunile politice, educative, culturale, sportive și distractive organizate pentru masa tineretului. Activitatea Uniunii Tineretului Comunist va trebui astfel concepută și organizată, încît să atragă întregul tineret, să răspundă dorințelor și intereselor sale, urmărindu-se ca la acțiunile organizației U.T.C. tinerii să participe cu plăcere și satisfacție.De hotârîtoare însemnătate în îndeplinirea atribuțiilor ce revin organizațiilor U.T.C. în desfășurarea activității lor sînt valorificarea din plin a inițiativei și priceperii tinerilor, asigurarea unui asemenea climat de muncă incit aceștia să devină organizatorii propriei lor activități.Organizarea de către U.T.C. a unei bogate munci educative, culturale și sportive pentru toți tinerii va trebui să aibă drept' efect cuprinderea în Uniunea Tineretului Comunist a covîrși- toarei majorități a tineretului patriei. Este necesar să se simplifice primirea în U.T.C., înlăturîndu-se formalismul care persistă in acest domeniu. în viitor se consideră potrivit ca primirea în organizație să se facă, la cererea tinerilor, de către comitetele U.T.C., iar cu prilejul acțiunilor inițiate și al adunărilor uteciștilor să se înmîneze celor primiți în cadru festiv, carnetele de membru al Uniunii Tineretului Comunist9. — In activitatea pe care o desfășoară, organele și organizațiile U.T.C. vor trebui să atragă un număr mai mare de acti
viști obștești. în special din domeniul culturii, artei, sportului, armatei, organizatori pricepuți ai muncii cu tineretul. în aceste condiții. Uniunea Tineretului Comunist va avea un număr re- strîns de activiști salariați, aceștia trebuind să fie cadre temeinic pregătite, cu un larg orizont politic și cultural, buni organizatori ai activităților educative.10. — în vederea asigurării unei mai bune coordonări și soluționări pe linie de stat și obștească a problemelor care privesc munca, viața și educația tineretului, este necesar ca primul se
cretar al C.C. al U.T.C. să fie membru al guvernului, avînd ca
litatea dt ministru pentru problemele tineretului.11. — Ținînd seama de faptul că munca cu tineretul implică cunoașterea profundă a preocupărilor și cerințelor acestuia, e necesar să se înființeze un centru de cercetări pentru problemele 
tineretului, format din cadre de specialitate, sociologi, peda* gogi și psihologi cu îndelungată activitate științifică și educativă, care să inițieze anchete și studii referitoare la munca și viața tineretului, să recomande forme și metode de muncă noi, să generalizeze experiența pozitivă.12. — Uniunea Tineretului Comunist va dezvolta continuu 

relațiile de prietenie frățească și solidaritate internaționaliști 
cu tineretul din țările socialiste, cu toate organizațiile revolu
ționare și democratice ale tineretului, solidaritatea cu lupta po
poarelor pentru eliberarea socială și națională, pentru liberta
te și independență, contribuind activ la întărirea unității de acțiune a forțelor progresiste ale tinerei generații în lupta împotriva imperialismului, a reacțiunii și războiului, pentru victoria cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.

* hCreșterea și formarea tinerei generații, sarcină de onoare a întregului nostru partid, face necesară sporirea grijii și răspun
derii organizațiilor de partid pentru indrumarea muncii educa
tive a tineretului, coordonarea activității tuturor factorilor care au datoria de a contribui la educarea Iui.Organizațiile de partid au datoria să asigure conducerea și îndrumarea permanentă a organizațiilor U.T.C., sprijinirea a- cestora în vederea îmbogățirii continue a conținutului activității lor destinate educării comuniste a tineretului, mobilizării acestuia la lupta pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului în toate domeniile construcției’socialiste.Măsurile inițiate vor asigura, totodată, un cadru larg activității U.T.C., vor da posibilitatea organizațiilor de tineret să-Și manifeste din plin capacitatea organizatorică, spiritul de inițiativă, ducînd la creșterea rolului și influenței acestora în rîndul maselor de tineri de la orașe și sate, la îndeplinirea sarcinilor de înaltă răspundere încredințate de partid Uniunii Tineretului Comunist.Comitetul Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că măsurile privitoare la activitatea în rîndul tineretului vor permite ca munca educativă să se desfășoare în condiții din ce în ce mai bune, să sporească rolul școlii, al familiei, al instituțiilor de cultură, al celorlalte organizații obștești în formarea tinerei generații de constructori ai socialismului și comunismului.
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— Alo, 09 ?
— Da!
— Vă rog o comandă cu 

Bucureștiul....
După notarea comenzii aș

teptai o oră, două, uneori, 
chiar mai mult, timp în care 
nervii începeau treptat să-ți 
dea tîrcoale.

Incepînd de aseară, de la 
orele „0“, locuitorii Brașovu
lui, Constanței, Mamaiei și ai 
altor localități pot obține le
gătura telefonică cu Bucu
reștiul fără intermediul tele
fonistei de la interurban.

Abonații telefonici din a-

Acasă la 
ELENA 
ZAMORA

Șaptezeci de ani, dintre 
care cinci zeci și șase pe- 
trecuți cîntînd ! Mărturisesc 
emoția cu care am pășit pra
gul locuinței unei mari ar
tiste.

— Dumneavoastră sînteți 
Elena Zamora !

-— Da ! Dar să știți că 
„Zămora“ e un supranume 
dăruit de maestrul Nottara, 
după denumirea unui castel 
din Prahova. Vn nume foarte 
drag care m-a însoțit la bu
curie și necaz. O singură da
tă mi-a jucat un renghi, in
tr-un turneu în Spania, cind 
curioasă să văd și eu faimoa
sele „corrida" am nimerit din 
greșeală, la un meci de fot
bal. Da intrarea mea, asisten
ța a început să aclame: 
„Viva Zamora", „Viva Zamo
ra". Flatată, numai zîmbet 
mulțumeam în stingă și-n 
dreapta, cu mîinile pe sus. 
Abia intr-un tirziu, mi-am 
luat seama. Nimeni nu se 
uita la mine, toți îl aclamau 
pe vestitul portar care se 
numea tot... Zamora".

Jocul se eliberează de iro
nie, ne 2Îmbim complice.

— Precis ați îmbinat cîn- 
tecul cu sportul !

— M-am dedicat sportului 
în timpul meu liber și am a- 
vut marea satisfacție în 1922, 
cind am participat cu un Ci
troen la celebra „cursă a 
morții" Nisa — Monte Carlo, 
și am cîștigat mult rivnitul 
trofeu. Automobilism, jiu-jit- 
su, tir, canotaj, sportul

CUVINTE
ORIZONTAL: 1) Te du

ce... cu vorba — Joc de cu
vinte. 2) A spune... vorbe — 
Ultimele înscrise la cuvînt 1 
— Cap fără cap ! 3) Cai... 
„breji" — Abia ieșit — „Vor
ba" cîntecului. 4) îndrăzneș
te ! — Se acordă după caz, 
gen etc. 5) Cuvinte de... dic
ționar — Interjecție. 6) O 
vorbă din bătrîni — Domni
ța de la Cișmeaua Roșie. 7) 
Se încurcă, se descurcă — 
Cuvînt cu cuvînt. 8) Alfa și 
Omega — A nu lăsa baltă — 
în vîrful limbii ! 9) Se înro
șesc ușor — Un cuvînt pentru 
„dumneata" — Atent. 10) 
Pune cuvintele la punct — 
Vorbe dulci. 11) Povestea 
vorbei.

VERTICAL : 1) Vorbe,
vorbe, vorbe... — Cotidiene.

ceste localități pot stabili le
gături formînd înaintea nu
mărului de apel indicativul 
prefix după cum urmează : 
90 (București), 916 (Constanța) 
917 (Mamaia, Mangalia, Efo
rie Sud și Nord), 921 (Brașov), 
922 (Codlea, Brașov, Tohani, 
Zărnești).

Dintre abonații bucureșteni 
beneficiază de această reali
zare deocamdată cei ale căror 
numere de apel încep cu ci
frele : 13, 14. 15. 16. 17, 18, 
53, 54, 55, 56, 57, și 58 pre
cum și cele din centralele de 
bloc aferente.

m-a pasionat dintotdeauna și 
cred că pentru un artist 
practicarea sporturilor e o 
condiție a formei artistice și 
fizice.

— De aici, un sfat pentru 
tineri ? Ați călătorit mult 
în viață ?

— In afară de turneele 
prin toată Europa, am cîntat 
în 39 de limbi pe aproape tot 
globul. Am ajuns pînă în 
insulele Hawai. Cind călăto
rești mult și înveți bine cîte- 
va limbi străine (8, n.n.) ești 
stăpîn de mai multe ori pe 
propria-ți viață.

— Ați îmbrățișat diferite 
genuri de muzică. Care v-a 
plăcut mai mult ?

— Am cîntat operetă, ope
ră, lied, muzică ușoară, po
pulară. Am turnat și un film 
alături de Ivan Mosjukin, în 
Alger, „Frumoasa orientală". 
Deși, eu am slujit cîntecul, 
inima mi-a rămas la operetă. 
Poate de la reprezentația a- 
ceea cu opereta „Fritz", ca 
ultimă parteneră a lui Leo
nard. Era prin 1928...

N. SPIRESCU

r. ia înălțime. 4) Cadet ! — 
îți întoarce vorba — Usturo- 
iați (reg.). 5) Se ascunde
după cuvinte — Vină-n prînz 
(abr.). 6) Inimă de poet ! — 
Fără divagații. 7) Vorbe pen
tru toată lumea — La un an 
odată. 8) Carte! — Limbă 
orientală — Din capul locu
lui ! 9) Vorbă tare. — Figurat 
și abreviat .' 10) Cuvinte... de 
seamă —- Pești nu prea gră
biți. 11) Prezentă la toate 
cursurile — Pretext tematic.

Seară la Librăria Universală de pe Calea Victoriei din București.

• • • • •

ÎN AVANS 
FAȚĂ DE 
GRAFIC

Pe șantierul de amenajări 
complexe â bazinelor hidro
grafice ale rîurilor Prahova și 
Ialomița peste două treimi din 
numărul muncitorilor con
structori sînt tineri. Ieri, co
lectivul șantierului a raportat 
terminarea construcției prevă
zute în acest an. în întîmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de a 20-a 
aniversări a Republicii, tinerii 
constructori au pus sub tensi
une linia de alimentare cu 
energie electrică a șantieru
lui.

ION TEOHARIDE

• • • • •

TOMA MICHINICI

Untul — substan
ță cosmetică

Grecii și romanii — Hippo- 
crat consemnează — folo
seau untul ca substanță cos
metică și ca medicament, ali
fie pentru tratarea durerilor 
de cap. Abia în evul mediu 
s-a aflat gustul untului... pe 
piihe.

Pinza
de păianjen

Firele care formează inte
riorul unei pînze de păian
jen sînt excepțional de elas
tice și sînt acoperite la mici 
intervale de bile minuscule,

lipicioase,. S-a calculat că o 
pinză de păianjen de mărime 
obișnuită conține 87 000 de 
asemenea bile, iar o pinză 
mai mare, avînd diametrul 
de 28—35 cm. conține 120 000. 
Păianjenul are nevoie de nu
mai 40 de minute pentru o 
asemenea operă.

Anestezie 
in antichitate

Un vechi procedeu al chi- 
rurgiei, înainte de cunoaște
rea anesteziei moderne, era 
trecerea unui fier înroșit 
de-a lungul coloanei verte
brale a celui care urma să 
fie operat. Aceasta avea ca 
efect o amorțire a sistemului 
nervos.



TELEGRAME
Excelentai Sale,

Domnul SERETSE KHAMA 
Președintele Republicii Botswana

Prezentări de condoleanțe 
la ambasada R. P. Ungare

Vizitele delegației Comitetului •

GABERONESCu ocazia primei aniversări a proclamării Republicii Botswana. în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări împreună eu cele mai bune uiări de bunăstare și progres poporului Botswanei.
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale,
Domnul CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTIExcelență,Doresc să vă exprim dv., Consiliului de Stat și poporului român deosebita mea gratitudine pentru felicitările și bunele urări pe care mi le-ați adresat personal, precum și poporului Botswanei, cu ocazia primei aniversări a independenței noastre.Este un prilej de satisfacție să aflăm că dv. și poporul României, împreună cu ceilalți prieteni v-ați gîndit la noi cu ocazia sărbătorii noastre naționale.

Ambasadorului R.P. Ungare la 
București, Jozsef Vince, i-au fost 
prezentate condoleanțe sîmbătă 
dimineața în legătură cu înceta
rea din viață a dr. Ferenc Mu- 
nnich, militant de seamă al miș
cării muncitorești și om de stat 
al Republicii Populare Ungare.

La sediul ambasadei au sosit 
tovarășii Emil Bodnaraș, Janoș 
Fazekaș, Constantin Pîrvulescu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a C.C. al P.C.R., Nicolae 
Cuină, președintele Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști, Va
sile Șandra, adjunct al ministru
lui afacerilor externe și alte per
soane oficiale române.

Au prezentat, de asemenea, con
doleanțe șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

După ce s-a semnat în cartea 
de condoleanțe, s-a păstrat un 
moment de reculegere în fața 
portretului îndoliat al dr. Ferenc 
Munnich.

Centrai al Partidului Comunist
din Columbia

în cutsuI zilei de sîmbătă, 
delegația C.C. al P. C. din 
Columbia, condusă de tova
rășul Gilberto Vieira, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Columbia, care se află în 
țara noastră la invitația C.C. 
al "'.C.R., a vizitat Rafinăria 
Brazi, Combinatul petrochi
mic Ploiești, Uzina de utilaj

petrolier „1 Mai" Ploiești, pre
cum și Muzeul de istorie a 
Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și demo
cratice din România.

în cursul vizitei în regiunea 
Ploiești, oaspeții columbieni 
au fost însoțiți de tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

(Agerpres)

prilejul aniversăriiAdunare festiva cu
Ansamblului artistic al U. G. S. R.

Al dv. sincer,
SERETSE KHAMA 

Președintele Republicii Botswana

INFOR MÂȚI I

VIZITA MINISTRULUI COMERȚULUI
EXTERIOR AL ITALIEI

DOCUMENTELE PLENAREI
C.C. AL P.C.R. —ÎN DEZBATERE

4 OBIECTIVELOR ECONOMICE

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ilie Verdeț, a 
primit sîmbătă dimineață pe mi
nistrul Comerțului exterior al Ita
liei, Giusto Toilor', care face o vi
zită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte ministrul comerțului 
exterior, Gheorghe Cioară, și am
basadorul Italiei la București 
Niccolo Moscato.

Convorbirile s-au referit la 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice 
dintre România și Italia, la rela
țiile dintre cele două țări.

Continuîndu-și întrevederile, 
ministrul comerțului exterior a! 
Italiei, Giusto Tolloy, a făcut sîm-

bătă o vizită la Comitetul de Stat 
al Planificării, unde a avut o con
vorbire cu președintele 
Berghianu.

★
La amiază, ministrul 

Tolloy a oferit un dejun 
au luat parte Gheorghe 
ministrul comerțului exterior, Ni
colae Giosan, președintele Consi- 
litrlui Superior al Agriculturii, Ion 
Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, Marcel Popescu, vi
cepreședinte al Camerei de Co
merț, reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, funcționari 
superiori ai Ministerului Afaceri
lor Externe, precum și Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la 
București.

Maxim

Giusto 
la care 
Cioară,

Sîmbătă după amiază s-a 
înapoiat în Capitală, delegația 
Uniunii Tineretului Comunist 
formată din Nicolae Mancaș, 
membru al C.C. al U.T.C., 
reprezentant al U.T.C. la 
F.M.T.D. și Nicolae Cristache, 
membru supleant al C.C. al 
U.T.C., adjunct ăl șefului sec
ției relații internaționale, care 
a participat la ședința Comi
tetului internațional de pregă
tire a Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților de 
la Sofia.

(Agerpres)

La 2 decembrie a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe 
schimbul de scrisori cu privire la 
programul de aplicare pe anul 
1968 a Aranjamentului de schim
buri în domeniile culturii. învăță- 
rnîntului și științei între Republi
ca Socialistă România și Statele 
Unite ale Americii.

Scrisorile au fost semnate de 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Richard 
Davis, ambasadorul Statelor Uni
te ale Americii la București.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de activitate a Ansamblului 
artistic al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, sîmbă
tă după-amiază a avut loc la 
Teatrul U-G.S.R. din Capitală, o 
adunare festivă.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Apostol, membru al Comite
tului Executiv. al Prezidiului 
Permanent al C.C. al . P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Constantin Dră- 
gan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, 
ai unor instituții artistice, cola
boratori și foști membri ai an
samblului, artiști amatori din în
treprinderi și instituții, activiști 
culturali, oameni de artă, zia
riști.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Gheorghe Borș, preșe
dintele Consiliului local al sindi
catelor din orașul București.

activitatea ansamblu-
20 de ani de existență

Despre 
lui în cei 
a vorbit Vladimir Litvin, direc
torul acestei instituții artistice.

Au mai luat cuvîntul, la adu
narea festivă, artistul poporului 
Dinu Stelian, din partea Ansam
blului de cîntece și dansuri al 
Armatei, Virgil Brădățeanu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și Dumi
tra Gheorghiu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

In încheiere a avut loc un 
spectacol festiv prezentat de 
membrii ansamblului, cuprinzînd 
selecțiuni din spectacolele susți
nute în ultimii cinci ani,

★
Cu prilejul aniversării a 20 de 

ani de la înființarea Ansamblu
lui, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor a oferit 
în seara aceleiași zile o recepție 
în saloanele de marmură ale 
Casei Centrale ale Armatei.

(Agerpres)

SOLEMNITATEA INMINĂRII 
UNOR DECORAȚII

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

C.C.E. la handbal

Rapid

învingătoare
Aseară, în sala sporturi

lor de la Floreasca, intr-un 
meci contîhd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la 
handbal feminin, Rapid 
București a învins cu scorul 
de 24—10 (11—6), pe Braund- 
văl Idrottslag (Norvegia). 
Returul va avea loc astăzi, 
tot în sala Floreasca, cu înce
pere de la ora 17.

PE SCURT
• Ieri la Sofia au început 

întîlnirile grupei semifinale 
a campiontaluui european 
masculin de șah. Echipa 
României a întîlnit pe cea a 
R. D. Germane. Situația este 
egală 2,5—2,5 puncte, 5 par
tide fiind întrerupte. Bulga
ria conduce cu 7,5—0,5 punc
te în jocul cu Grecia (2 par
ride sînt întrerupte).

• Pentru a-1 sărbători pe 
celebrul extrem dreapta 
Garrincha, federația brazi
liană de fotbal intenționează 
să organizeze un meci cu o 
selecționată europeană din 
care vor face parte printre 
alții Gento, B. Charlton. Eu
sebio, Mazolla, Beckenbauer, 
Law, Albert, Voronin, Si- 
vori etc.

• Tn cercurile fotbalistice 
italiene circulă știrea că. in 
viitorul sezon, actualul an
trenor al lui Juventus, I-le- 
riberto Herrera, va fi înlo
cuit cu suedezul Gunnar 
Green, care a jucat mulți 
ani la A.C Milano.

• Ion Țiriac este în pre
zent a 13-a „rachetă" a 'u- 
mii și al 5-lea jucător din 
Europa. Această apreciere 
aparține specialistului ita
lian Onorato Cerne, șeful 
rubricii de tenis a ziarului 
„Tutto Sport" din Torino.

• Sala Voința din Capita
lă va găzdui în zilele de 9 
și 10 decembrie un concurs 
internațional de popice do
tat cu „Cupa orașului Bucu
rești". La întreceri vor 
participa sportivi și sportive 
din Austria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. a Ger
maniei, Iugoslavia, Ungaria 
și România
• Campionatele republica

ne (categoria A) de baschet 
programează astăzi diminea
ță în sala Floreasca din Ca
pitală două partide intere
sante. La ora 10.30 se vor în- 
tilni echipele feminine Pro
gresul București și Universi
tatea Cluj, iar la orele 11.45 
se va desfășura meciul din
tre formațiile masculine Di
namo București și Politehni
ca Galați. Aceasta este ulti
ma verificare a potențialu
lui de joc al dinarhoviștilor 
bucureșteni înaintea plecării 
la Milano, unde vor întîlni 
echipa AII Onesta Milano in 
Cadrul „Cupei Cupelor".

• Astăzi în opt orașe ale 
țării se va da startul într-o 
nouă ediție a campionatelor 
republicane de volei.

In Capitală se vor disputa 
trei jocuri. La ora 9.30, în 
sala Dinamo se vor întîlni 
echipele Medicina București 
și C.S.M. Sibiu. Sala Ciu
lești va găzdui cele două 
meciuri masculine după ur
mătorul program : ora 9,30 : 
Steaua București-Alumina 
Oradea, ora 10,45 : I.C.F. 
București-Petrolul Ploiești. 

(Agerpres)

Astăzi în preliminariile turneului U.E.F.A.

Ungaria România (juniori)
Prin telefon de la trimisul nostru 

special VIOREL RABA

De vineri de cînd sînt oas
peții capitalei maghiare, bă
ieții noștri trăiesc emoțiile ine
rente confruntărilor de miză. 
Lucru de înțeles, dacă ne gin- 
dim, că ei vor încerca astăzi 
să mențină avantajul acumu
lat în urmă cu 10 zile la Pi
tești, cînd au cîștigat cu 2—1, 
în fața unei echipe decise la 
ea acasă, să răstoarne calcu
lul hîrtiei. In echipa noastră 
câteva modificări față de for
mația care a evoluat în prima 
partidă: în poartă Bărbules- 
cu, a fost preferat lui Vidac, 
linia de mijlocași va apare în 
formula Ciolan—Dumitru, iar 
în atac s-a optat pentru intro
ducerea înaintașului central 
Etern. Aceste retușuri sînt, 
după părerea antrenorilor 
Gheorghe Ola și Nicolae Tă
tara în măsură să asigure a- 
plicarea optimă a ideii tacti
ce colective de joc care va fi 
adoptată. Pentru că, și acesta 
este lucrul cel mai important, 
analiza partidei precedente a 
evidențiat necesitatea unui 
joc cu o mai mare circulație 
a mingii, fapt ce va crea po
sibilități crescute de contraa-

tac și regrupări elastice in a- 
părare.

In tabăra juniorilor ma
ghiari, în care evoluează 4 
fotbaliști ai unor echipe din 
prima divizie, se fac — de 
bună seamă — intense pregă
tiri. $i aici, o nouă distrthuție 
în atac, produsă prin inclu
derea lui Toth de la Ujpest 
Dosza. Cei 11 băieți, care pe 
stubionul budapestean Vasas 
la fluierul arbitrului Helmuth 
Bader din R.D.G. secondat la 
tușă de maghiarii Katona și 
Kapocsi, vor începe lupta sînt 
animați de încredere și opti
mism. Perspectiva calificării 
în turneul final V.E.F.A. care 
va avea loc anul viitor în 
Franța este asiprația cea mai 
de seamă a tinerei noastre 
garnituri în care ne punem 
atîtea speranțe. La joc va a- 
sista și un observator delegat 
din partea forului fotbalistic 
european Kosza Popovici 
(R. S. F. Iugoslavia).

Și acum echipa : Bărbules- 
cu, Marinescu — Ciugarin — 
Ispir, Viciu, Ciolan — Dumi
tru, Caniaro — Etern — Ște- 
fănescu — Nicolae.

I

Sîmbătă dimineața, la Consiliul 
de Stat a avut loc solemnitatea 
înmînării unor ordine și titluri 
ale Republicii Socialiste România.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate, au fost pre- 
zenți tovarășii Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Jean Livescu, adjunct al minis
trului învățămîntului și Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R.

Pentru merite deosebite în 
activitatea de dezvoltare și popu
larizare a artei și culturii în țara 
noastră, cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de la înființare, a fost 
conferit Ordinul „Meritul Cultu
ral" clasa I, Ansamblului artistic 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite în activitatea artistică 
a fost conferit titlul de „Maestru 
emerit al Artei", artistei emerite 
Floria Capsali-Dumitrescu, iar 
titlul de „Artist emerit" compo
zitorului și dirijorului Florin 
Comișel, maestrului de balet Du- 
mitru-Mitiță Dumitrescu și prim- 
dirijorului Victor Popescu.

S-a conferit totodată Ordinul 
„Meritul Cultural" clasa a III-a, 
clasa a IV-a și clasa a V-a unui 
număr de 17 membri ai ansam
blului. Pentru merite deosebite 
în muncă, a fost conferit „Ordi
nul Muncii" clasa a III-a și ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a V-a, Medalia 
„Meritul Cultural" clasa I, clasa 
a Il-a și „Medalia Muncii", unui 
număr de 54 lucrători din cadrul 
ansamblului.

★
în cadrul aceleași solemnități 

au fost înmînate ordine ale Re
publicii Socialiste România unor 
personalități ale vieții cultural-ar- 
tistice și științifice din țara 
noastră.

Pentru îndelungata sa activitate 
cultural-obștească și publicistică, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 
75 de ani a fost conferit Ordinul 
„Meritul Cultural" clasa I scrii
torului Ion Clopoțel. Pentru ac
tivitate îndelungată și merite 
deosebite în domeniul învățămîn-

tului superior artistic a fost con
ferit Ordinul „Meritul Cultural" 
clasa a Il-a tovarășului Danie] 
Popescu, rectorul Institutului de 
arte plastice „Ion Andreescu" 
din Cluj. Pentru activitate înde
lungată și merite deosebite în 
domeniul învățămîntului superior, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 
60 de ani a fost conferit Ordinul 
„Meritul Științific" clasa a Il-a 
prof. dr. docent Ladislau Banvai, 
de la Universitatea din Bucu
rești.

Pentru contribuția adusă la 
pregătirea și desfășurarea insu
recției armate de la 23 august 
1944 a fost conferit Ordinul „23 
August" «lașa a III-a tovarășului 
Gheorghe Ionescu-Bălăceanu, 
vechi militant al mișcării munci
torești din țara noastră.

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea cultural-educativă de 
masă, cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la apariția revistei 
„Îndrumătorul cultural" au fost 
conferite Ordinul „Meritul Cul
tural" clasa a IV-a și clasa a V-a, 
medalia „Meritul 
I unui număr de 
revistei.

Pentru merite 
muncă, cu prilejul împlinirii

Amplasarea rațională a obiectivelor economice pe teritoriul țării are un rol • deosebit de important în dezvoltarea economiei — noastre naționale. De mo- 
V dul cum este rezolvată a- ceastă problemă depinde, • în mare măsură, economisirea muncii sociale și realizarea reproducției lărgite, • crearea condițiilor materiale necesare mersului ascendent pe drumul desă- vîrșirii construcției socia- liste, dezvoltării echilibrate și armonioase a întregii economii naționale.
W Acțiunea de repartizare teritorială a obiectivelor • economice și, în general, a forțelor de producție este un proces complex care nu 
A se realizează dintr-odată ci ™ în mod treptat, în deplină concordanță cu sarcinile 
A fundamentale ale fiecărei w etape a construcției socialiste, după criterii precise, 
A științific fundamentate.Consecventă acestui adevăr. conducerea de partid și de stat din țara noastră a stabilit, pentru fiecare etapă a construcției socialiste, obiectivele de ansamblu ale dezvoltării economiei, iar în cadrul acestora. pe cele referitoare la dezvoltarea și repartizarea forțelor de producție.în actuala etapă de dezvoltare a țării, etapă în care se pune un accent deosebit pe ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități economice, problema repartizării teritoriale a obiectivelor industriale se pune cu și mai mare acuitate, mai ales că, așa cum s-a subliniat și la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 5—6 oc-ț tombrie a. c., în amplasarea acestor obiective pe _ teritoriul țării au existat o 
9 serie de neajunsuri. Principala lipsă care s-a mani- • festat este aceea că. datorită alegerii unor criterii nu întotdeauna științific • fundamentate, care să stea la baza repartizării pe teritoriul țării a obiectivelor • industriale, s-a ajuns în situația ca repartiția forțelor de producție să fie inegală, anumite raioane din cadrul

unor regiuni să fie lipsite complet sau aproape complet de obiective industriale, lătura suri, se de le în ioane care sînt lipsite de industrie sau dispun de o industrie slab dezvoltată.Problema repartizării teritoriale a obiectivelor este de fapt o problemă a reunirii optime — în spațiu — a forței de muncă cu mijloacele de producție. în procesul de dezvoltare planificată a economiei naționale, repartizarea obiectivelor, a unităților productive, trebuie în așa fel făcută incit această reunire să ducă la obținerea unor efecte economice maxime.
Așa cum rezultă și din 

documentele Plenarei din 
octombrie a.c., criteriul ge
neral, principal, care tre
buie să stea la baza întregii 
activități economice din 
țara noastră deci și la re
partizarea teritorială a o- 
biectivelor industriale — 
este eficiența economică, și 
anume, obținerea celor mai 
bune rezultate economice 
cu minimum de cheltuieli 
de muncă socială. Potrivit 
acestui criteriu general, re
partizarea obiectivelor in
dustriale pe teritoriul țării 
trebuie să aibă ca rezultat 
creșterea productivității 
muncii sociale, atragerea în 
circuitul economic și valori
ficarea cît mai deplină a re
surselor naturale și de mun
că existente în localitățile 
sau zonele respective, în scopul creșterii avuției naționale și, pe această bază, a ridicării nivelului de viață al întregului popor.Un alt criteriu important de care trebuie să se țină seama la repartizarea obiectivelor pe teritoriul țării, îl constituie condițiile natura
le. Ținînd seama de faptul că atît resursele naturale j cît și cele de muncă sînt re- • partizate destul de inegal pe teritoriul țării, pentru a lichida neconcordanța dintre repartiția resurselor și cea a obiectivelor economice, pentru ca cheltuielile de muncă socială — determinate de trecerea de la pre

dePentru a asemenea neajun- în planul cincinal prevede construirea obiective industria- 70 din actualele ra-
se in

cit și
principiului 

obiectivelor

în 
a- 
de 
de

lucrarea materiei prime 
pînă la obținerea produsu
lui finit — să fie cît mai 
mici, este necesar să se pună 
accentul atît pe apropierea 
industriei de izvoarele de 
materii prime cît și pe a- 
propierea ei de zonele de 
consum a produselor finite 
în scopul reducerii trans
porturilor pe distanțe lungi 
sau a transporturilor inu
tile.La repartizarea teritorială a obiectivelor trebuie să se țină seama și de resur
sele de forță de muncă, 
de posibilitatea folosirii lor 
raționale și complexe. O- 
biectivele care necesită o 
cantitate mai mare de for
ță de muncă, în general vor 
trebui să fie amplasate în 
regiunile eu populație mai 
densă. Populația și structu
ra ei reprezintă un element 
important, atît în folosirea 
tuturor resurselor de muncă 
ale unei familii, 
realizarea 
propierii
producție de centrele 
consum. Deoarece resursele de muncă sînt determinate atît de sporul populației în vîrstă, aptă de muncă, cît și de creșterea gradului de participare în producție a bărbaților și femeilor. problema care se 
pune este de a crea posibi
litatea folosirii tuturor re
surselor de muncă ale 
unei familii, in acest sens 
este bine ca, în limita 
posibilităților, în centrele 
miniere și metalurgice, spre 
exemplu, unde munca cea 
mai solicitată este munca 
bărbaților, să se construias
că întreprinderi in care să 
se folosească și munca fe
meilor, iar pe lingă între
prinderile din ramura texti
lă și alimentară, in care pre
domină munca femeilor, să 
se construiască întreprin
deri în care să lucreze și 
bărbați. De asemenea, în 
regiunile agricole unde pre
domină munca 
este rațional să
întreprinderi de prelucrare 
și valorificare a 
agricole.

sezonieră, 
se creeze

produselor

ANGELA ZĂVOIANU 
cercetător la Institutul 

de Cercetări Economice 
al Academiei Republicii 

Socialiste România

Cultural" clasa
9 lucrători ai

deosebite în 
. . a A

10 ani de la înființarea Stațiunii 
experimentale hortiviticole Iași, 
au fost conferite Ordinul „Meri- ț 
tul Științific" clasa a Il-a unui 
număr de 5 profesori și cercetă
tori ai stațiunii.

După înmînarea distincțiilor, 
în numele Comitetului 2____ I
al Partidului Comunist Român, £ 
al Consiliului de Stat și ’ 
vernului, tovarășul Ilie

ÎN EDITURA POLITICAA APĂRUT:
Central

SELECȚIONAREA, CREȘ
TEREA, PROMOVAREA 
ȘI EDUCAREA CADRE
LOR — SARCINA DE 
MARE RĂSPUNDERE.

/ L
ÎNSUFLEȚITOR

al Gu- 
Murgu- 

lescu a felicitat pe cei decorați, 
le-a urat sănătate și noi succese 
în activitatea lor viitoare pusă în —. 
slujba înfloririi patriei noastre W 
socialiste.

In numele celor decorați au 
mulțumit pentru înalta cinstire W 
acordată activității lor tovarășii 
Gheorghe Ionescu - Bălăceanu, a 
Victor Popescu, Alexandru Tises- " 
cu, secretar de redacție la revista 
„îndrumătorul cultural" și Va- A 
sile Juncu, profesor la Stațiunea ™ 
experimentală hortiviticolă Iași.

Culegere de studii.

352 p. 9 lei

Răspunzînd necesităților ac
tuale și de perspectivă, lucra
rea abordează probleme de o 
mare importanță privind mun
ca cu cadrele. Ea cuprinde 
materiale la care și-au adus 
contribuția activiști de partid 
și de stat cu juneții de răs
pundere.

(Agerpres)

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Luca
APUS DE SOARE 

ora 15,
STUART ora 19,30; Sala
JOCUL ADEVĂRULUI 
REGINA DE NAVARA 
DINU PĂTURICĂ ora
Opera română MOTA- 

ÎNCĂLȚAT ora 11. ÎN-

Teatrul Național
Carăgiale" 
ora 10, CASTILIANA
MĂRIA 
Studio 
ora 10, 
orâ 15,
19.30 ;
NUL 1____  . _____ .
TOARCEREA DIN ADINCURI 
ora 19,30 ; Teatrul de stat de o- 
peietă ANA LUGOJANA ora 
10,30, ABECEDAR MUZICAL 
ora 16, ȚARA SUR1SULUI
19.30 , Teatru] de comedie 
PINIA PUBLICĂ ora 10.30. 
HAMLET DE PROVINCIE
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" sâla din Schitu Măgu- 
reanu LUCEAFĂRUL ora IO) 
PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MINTE 
orele 15 ; 20 ; Sala Studio CAN
DIDA ora 10 ; Teatrul „C. I. No- 
ttara" LUNA DEZMOȘTENIȚI
LOR ora 15,30 ; PATIMI ora
19.30 ; Sala Studio JAGUARUL 
ROȘU ora 16, spectacol LU
CIAN BLAGA ora 20; Tea-

trai „Barbu Delavrancea" MIO
RIȚA ora 9.30 ; 19,30 ; Studioul 
Institutului de artă teatrală și 
cinematografică SPECTACOL 
DE BALADE ora 10’; Teatrul 
„Ion Creangă" TOATE PÎNZE- 
LE SUS ora 9.30 ; CORIJENTA 
LA DRAGOSTE ora 15, NAU
FRAGIAT» ora 18,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" VRĂJITORUL DIN 
OZ ora 17.

10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 
21).

O FATA 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 
rele 9 ; 11,15 : 13.30 ; !
12.15; 14,30; 16,45; 19; 1

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

i (o- 
16.15 : 
21,15).(orele

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

ora
O-

UN 
ora 
BU

TOBRUK 
(orele 9,15; 
18.45; 21).

REÎNTOARCEREA
LUI SURCOUF 

rulează la Patria (orele 10; 1 o on • on IR)
Festival '(orele 9: 11.15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21).

UN TAXI PENTRU 
rulează la Capitol 
11,30; 13,45; 16,15;

LOANA
rulează la Republica (orele
9.45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21,15), 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).

CONTELE BOBI, FAIMA VES
TULUI SĂLBATIC
rulează la București (orele

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 
13,45; 16; 18,30; 20.45), 
(orele 14,30: 16.30; 18.30;

ECOU PE COASTA
rulează la Lumina (orele
16.30) ; în continuare 
18,30; 20.30).

VULTURII ZBOARĂ 
DEVREME

rulează la Union (orele
18 ; desene animate ; 
Buzești (orele 15 ;
20.30) .

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

11,30; 
Vitan 
20,30).S', (orele
15,30;

20.30),
17,45 ;

CASTELANII
rulează la Crîngași
15.30 ; 18 ; 20.30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Feroviar 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18;
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 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 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

POVESTEA ȚARULUI 
SALTAN

rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20,30).

PE CER TRECE CARUL 
MARE

rulează la Munca (orele 
18.15 ; 20,30).

PASĂREA PHONIX
rulează la Cosmos (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

(orele

(orele
20,15),

9;

16;

SORA CEA MARE
rulează la Viitorul (orele 
15,30: 18; 20.30)

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

SUBTERANUL
rulează la Volga (orele
12; 14: 16: 18,15; 20.30).

SUS MÎINILE, 
DOMNILOR POLIȚIȘTI !

rulează la înfrățirea între po
poare (orele 14; 16; 18; 20).

10;

9,00: Cum va fi vremea,astăzi? 9,02 : Gimnastica de înviorare. 9,10 : Pentru copii și tineretul școlar. 10,45 : Emisiunea pentru sate. 12,40 : Concert simfonic. 13,30: Curierul artelor. 17,00 : Handbal : Rapid — Brandval Idrotlslog (Norvegia). 18,00 : „De dor și de joc“. 18.30 : Magazin 11 i. 19,30 : Telejurnal. 19.50 : sene animate 20,00 : din Sarmizegetusa. Mezzosoprana Marie Bellary (Franța). 20,30 poviță și ninsoare..." col de varietăți. în pauză filme de animație. 22,45 : Telejurnal. 23,00 : Telesport.

De-Muzeul 20,15 : Luce : „La- Specta-

(Urmare din pag. I) 
partid, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. Cu oca
zia unor vizite pe care condu
cerea de partid și de stat le-a 
făcut în uzina noastră, am 
primit indicații prețioase pri
vind organizarea producției, 
căile de creștere a eficienței 
economice și au constituit, 
totodată, un stimulent impor
tant în obținerea unor rezul
tate deosebite în activitatea 
întreprinderii noastre. Aș pu
tea anunța, de pildă, că pro
ductivitatea muncii, în trimes
trul III, a fost cu 17,4 la 
sută mai mare față de trimes
trul I a.c., iar comenzile pen
tru sectorul furnale al Com
binatului Siderurgic Galați 
(peste 1 600 t de utilaje) au 
fost onorate în întregime, cu 
toate greutățile întîmpinate 
în fabricația acestora.

Constituind un element fun
damental pentru întărirea 
cointeresării materiale a ce
lor ce muncesc în rezultatele 
activității lor sistemul de sa
larizare trebuie să îmbine în 
mod armonios interesele per
sonale ale fiecăruia cu inte
resele întregii societăți.

— Tocmai de aceea, consi
der că prevederile Hotăririi 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la îmbunătățirea sis
temului de salarizare și ma
jorarea salariilor se înscriu 
ca o trăsătură caracteristică, 
de profund umanism, a între
gii politici a partidului nos
tru. Faptul că, în viitor, a- 
precierea salariaților, a tutu
ror muncitorilor se va face 
după cantitatea și calitatea 
muncii prestate, pregătirea 
profesională și responsabili
tatea în îndeplinirea sarcini
lor de producție, va constitui 
și pentru mine, ca și pentru 
alți tineri din secția noastră, 
un puternic stimulent în per
fecționarea necontenită a cu
noștințelor profesionale, ne re
latează, cu vădită sinceritate, 
MIHAI GRIGORE, locțiitorul 
secretarului U.T.C. din secția 
montaj-motoare.

Categoria a Vl-a de sala
rizare, unul dintre fruntașii 
secției motoare — iată „car
tea de vizită" a tînărului Mi
hai Grigore. Un exemplu de 
conștiinciozitate în muncă și 
seriozitate. Gînduri de viitor ? 
Deocamdată, nu s-a decis ce 
să urmeze : școala de maiștri 
sau liceul seral ? Oricum, 
este convins că tehnicitatea 
motoarelor Diesel va fi din ce 
în ce mai înaltă. Și, indife-

rent care cale o va alege, va 
putea răspunde, cu siguranță, 
preciziei și pretențiilor „bă- 
trînului" Diesel.

Prestigiul și competența, 
strădaniile și răspunderea 
maistrului, ca organizator și 
conducător direct al procesu
lui de producție — sînt atri
bute esențiale ale bunului 
mers al întregii activități pro
ductive, la fiecare loc de mun
că. în fiecare secție și ate
lier.

— Pornind de la aceste 
considerente, conducerea de 
partid și de stat a stabilit și 
un sistem mai rațional de 
cointeresare a noastră, a maiș
trilor, ne spune tovarășul 
TRAIAN PREDA, maistru la 
turnătoria de oțel, și el, dele
gat la Conferința Națională a 
partidului. Apoi diferențierea 
salarizării în cadrai acelorași 
categorii sau funcții va sti
mula și mai mulț inițiativa tu
turor oamenilor muncii în în
deplinirea și depășirea sarci
nilor de plan. Va contribui, 
de asemenea, într-o mai mare 
măsură, la creșterea produc
tivității muncii, perfecționarea 
necontenită a producției 
îmbunătățirea 
toare a calității produselor 
uzinei noastre.

Ca delegat la Conferința 
Națională a partidului încerc 
un sentiment de mîndrie și 
responsabilitate, în același 
timp. Acolo, voi reprezenta 
pe muncitorii, inginerii și 
tehnicienii turnătoriei de oțel 
— una din cele mai mari 
secții ale uzinei — care și-au 
adus, din plin, contribuția la 
depășirea sarcinii de creștere 
a productivității muncii (cu 
4,4 la sută) și la realizarea 
unui spor de producție, peste 
plan, de 9 milioane lei. De 
asemenea, numai în luna no
iembrie, a.c., secția noastră a 
turnat, în plus, peste 60 t 
oțel lichid, piese pentru si
derurgie (nenominalizate prin 
plan), a căror valoare se ridică 
la peste 270 000 lei.

★
Conferința Națională va sta

bili coordonate și mai precise 
pentru progresul întregii țări, 
va înarma visul întregului po
por cu instrumentele sigure 
pentru îndeplinirea lui, va 
crea cadrul general unui nou 
impuls al întregii noastre 
vieți economice și social-cul- 
turale. Impuls, la care parti
cipă cu toată însuflețirea și 
colectSfA. âixăVef v«me.

PETRU G. BKATU

Si
corespunză-



Sesiunea O. N. U.

In Comitetul pentru problemele social
umanitare și culturale

Intervenția reprezentantei române
Comitetul pentru problemele 

social-umanitare și culturale al 
Adunării Generale a O.N.U., 
dezbate în prezent programul de 
măsuri în legătură cu procla
marea anului 1968 an interna
țional al drepturilor omului, pre
cum și pregătirile în vederea 
conferinței internaționale a drep
turilor omului, care urmează să 
aibă loc la Teheran.

Exprimînd convingerea delega
ției române că anul 1968 va mar
ca un jalon important pe calea 
promovării drepturilor omului, 
reprezentanta țării noastre, Maria 
Groza, a enumerat, printre rea
lizările obținute în această di
recție ca urmare a eforturilor 
permanente depuse în cele două 
decenii care s-au scurs de la 
adoptarea de către Națiunile 
Unite a Declarației universale 
a drepturilor omului, acceptarea 
unanimă a unor idei și principii 
fundamentale, cum ar fi dreptul 
popoarelor la autodeterminare, 
dreptul de a dispune in mod 
suveran de resursele naturale, 
dreptul la muncă și altele, pre
cum și garanțiile economice pen
tru transformarea acestor drep
turi într-o realitate socială.

Vorbitoarea a arătat că acțiu
nile ce vor avea loc anul viitor 
trebuie să aibă un sens activ, în
dreptat spre aprofundarea și de
finirea precisă a căilor și mij
loacelor menite să ducă la eli
minarea oricăror forme de vio
lare a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului.

Manifestîndu-și în continuare 
adeziunea față de o serie de pro
bleme care urmează să fie dez
bătute in cadrul conferinței de 
la Teheran — inclusiv necesita
tea eliminării oricăror forme de

discriminare rasială, înfăptuirea 
pînă la capăt a Declarației cu 
privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale, 
eliminarea sclavajului și a comer
țului cu sclavi, programul pe ter
men lung pentru progresul fe
meii, — reprezentanta României 
a arătat că numai intr-un climat 
de pace, de înțelegere și respect ■ 
reciproc se poate asigura exerci
tarea acestor drepturi și libertăți 
fundamentale, dezvoltarea multi
laterală a personalității umane.

Trecînd la unele observații cri
tice, vorbitoarea a declarat că 
propunerea de a se discuta crea
rea unor organizații cu caracter 
evident suprastatal, avînd ca 
scop să vegheze la respectarea 
drepturilor omului, vine in con-

tradicție cu principiul de bază 
potrivit căruia respectarea și ga
rantarea drepturilor și libertăți
lor fundamentale ale omului sint 
de competența exclusivă a state
lor suverane și egale în drepturi.

Adunarea Generală a O.N.U. 
continuă să examineze punctul 
referitor la necesitatea de a se 
urgenta elaborarea definiției 
agresiunii. Pentru ca Adunarea 
să se poată încadra în progra
mul stabilit, a avut loc o ședin
ță și sîmbătă dimineața.

Comitetul pentru teritoriile 
sub tutelă și neautonome a a- 
doptat cu o majoritate de vo
turi — 86 pentru (între care și 
Republica Socialistă România), 
2 oontra și 17 abțineri — un 
proiect de rezoluție în legătu
ră cu activitatea dăunătoare a 
intereselor străine care împie
dică aplicarea Declarației de 
decolonizare.

JAPONIA. Mame cu copii 
în brațe demonstrind pe 
străzile Tokio-ului împotri
va războiului din Vietnam

DUPĂ CONFERINȚA DE PRESĂ A PREȘEDINTELUI DE GAULLE

Reacții daneze și vest
Proiect de rezo

lutie referitor la

„Singura garanție

germane interzicerea

Comentînd vineri seara, Sn 
cadrul reuniunii anuale a ziariști
lor parlamentari danezi, poziția 
președintelui de Gaulle față de

Declarații privind 
viitorul Republicii 

Populare a 
Yemenului de sud
Quahtan Mohammed Al Cha- 

abi, președintele Republicii Po
pulare a Yemenului de sud, a 
declarat vineri că țara sa va de
veni membră a Organizației Na
țiunilor Unite și a Ligii Arabe și 
va duce o politică de nealiniere.

„Una din sarcinile cele mai 
importante care stau în fața noas
tră, a spus el, este organizarea 
economiei țării. Referindu-se la 
tratativele purtate de delegația 
F.N.E. cu Marea Britanie la Ge
neva, el a arătat că aceasta din 
urmă a promis un ajutor de a- 
proape 10 milioane lire sterline 
pentru următoarele șase luni. 
F.N.E., a adăugat el, a cerut Ma- 

Republicii 
de sud 
ani un a- 

milioane 
în le- 

i cerere

lărgirea Pieței comune, primul 
ministru' danez, Jens Otto Krag, 
a declarat că „va veni o zi cînd 
vom ajunge Ia capătul dificultă
ților". După ce și-a exprimat 
dezamăgirea sa față de refuzul 
generalului de Gaulle de lărgire a 
Comunității, primul ministru da
nez a adăugat că elementul nou 
îl constituie tonul categoric al 
acestui refuz. Otto Krag a subli
niat că atitudinea președintelui 
Franței are o mare importanță, a- 
vînd în vedere că pentru intrarea 
altor țări în Piața comună este 
necesară unanimitatea parteneri
lor. „în același timp, a conchis 
premierul danez, noi considerăm, 
ca și britanicii, că îndeplinim 
prevederile cerute de tratatul de 
la Roma în aceleași condiții ca 
și „cei șase".

armelor nucleare

„Africa australă este 
în momentul de față 
singura garanție și sin
gurul aliat al Occiden
tului pe continentul a- 
frican", a declarat vineri 
Oliviera Salazar în fața 
unei delegații a munici
palităților din 
bic.

Mozam-

an-

rii Britanii să acorde 
Populare a Yemenului 
pentru următorii cinci 
jutor de 
de lire 
gătură i

„Poziția mea nu s-a schimbat. 
Am fost întotdeauna în favoarea 
unei rapide deschideri a negocie
rilor cu Marea Britanie în legă
tură cu cererea acesteia de ade
rare la Piața comună", a declarat 
sîmbătă Franz Josef Strauss, mi
nistrul finanțelor al R.F. a Ger
maniei, într-un interviu acordat 
ziarului „Kolnische Rundschau". 
Ministrul vest-german consideră, 
de asemenea, că Anglia trebuie 
să fie prezentă la aceste ne
gocieri și că poate să-și expună 
punctul ■său de vedere în Consi
liul ministerial al „celor șase".

La Națiunile Unite a fost 
dat publicității sîmbătă textul 
unui proiect de rezoluție în 
legătură cu problema înche
ierii unei convenții pentru 
interzicerea folosirii armelor 
nucleare, avînd drept coautori 
Cehoslovacia, Etiopia, Irak, 
Iugoslavia, Mongolia, Nige
ria, România, R.A.U., Sudan 
și U.R.S.S.

Exprimîndu-șl convingerea 
că încheierea unei asemenea 
convenții ar facilita în mare 
măsură tratativele în vederea 
dezarmării generale și totale 
și ar da un nou impuls solu
ționării problemei urgente a 
dezarmării nucleare, în pro
iectul de rezoluție se cere tu
turor statelor să examineze 
proiectul de convenție și ori
care alte propuneri care urmă
resc acest scop. De asemenea, 
se cere statelor să inițieze tra
tative pentru încheierea unui 
astfel de document, fie pe 
calea convocării unei confe
rințe internaționale, fie în 
cadrul Comitetului de dezar
mare de la Geneva, fie direct 
între ele.

Proiectul de rezoluție ur
mează să fie supus luni spre 
dezbaterea Comitetului 
litic al Adunării Generale.

Stabilirea auditoriului 
rit să demonstreze că 
mozambicani dispuși să dea as
cultare premierului portughez și 
să-i aducă „un omagiu", chiar în 
condițiile luptei anticolonialiste 
care ia

a urmă- 
ar exista

amploare în teritoriile 
africane controlate de Portuga
lia. Iar conținutul declarațiilor 
vizează direct poziția aliaților 
din N.A.T.O. cărora Salazar le 
adresează un fel de avertisment 
să sprijine acțiunile colonialis
mului portughez dacă vor să 
păstreze „singura garanție și 
singurul aliat..." De asemenea, 
momentul pronunțării acestei de
clarații a fost ales cu grijă : cînd 
la sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. este condamnată domi
nația colonială în ansamblu și, 
în special, uneltirile „triunghiului 
alb" alcătuit din rasiștii sud- 
africani și rhodesiani și colonia
liștii portughezi, Salazar atrage 
atenția Occidentului că nu se 
poate bizui în Africa decît pe 
gruparea acestora.

Recunoașterea slăbiciunii punc
telor de sprijin pe continentul 
african este însoțită de o încer
care de clasificare originală. Sa-

lazar tăgăduiește existența 
samblului continentului african 
și susține împărțirea lui în trei 
zone care „necesită regimuri și 
tratamente diferite" : cea afro- 
arabă, cea tipic africană și cea 
euro-africană. Iar „tratamentul 
diferit" preconizat are în vedere 
consolidarea „Africii euro-africa- 
ne“. Aici, intervine un punct de 
convergență între vechiul colo
nialism cu metodele sale de ocu
pație și neocolonialismul cu me
todele sale mai subtile de ex
ploatare. Intenția de lărgire a 
„triunghiului alb" este vădită : 
dacă acțiunilor represive ale ar
matei portugheze li se adaugă 
controlul economiei unor tinere 
state independente, atunci con
turul vag al „Africii euro-africa- 
ne“ s-ar materializa...

Replica dată visului „euro- 
african" făurit la Lisabona este 
viguroasă. Patrioții din Angola, 
din Mozambic și din celelalte co
lonii portugheze combat cu 
succes trupele de represiune. Dar 
Salazar tăgăduiește pînă și exis
tența mișcării de eliberare na
țională. „Nu există o revoltă a 
populației africane" — afirmă 
el. S-ar presupune — dacă re 
dă crezare acestei afirmații — 
că trupele portugheze trimise pe 
teritoriile africane n-au împo
triva cui să lupte. Or, comunica
tele comandamentului portughez 
recunosc, din cînd în cînd, „lup
te grele" și chiar pierderi.

încheierea consultă
rilor ministeriale 
franco —japoneze
La Tokio au luat sfirșit sîm

bătă consultările ministeriale 
franco-japoneze la care au par
ticipat miniștrii afacerilor exter
ne ai celor două țări, Maurice 
Couve de Murville și respectiv Ta
keo Miki. In comunicatul comun 
dat publicității se arată că am
bele părți își exprimă neliniștea 
față de escaladarea în continua
re a războiului din Vietnam. Ta
keo Miki a prezentat colegului 
său francez un plan propriu des
tinat încetării războiului în Viet
nam în care se subliniază impor
tanța revenirii la spiritul acordu
lui de la Geneva pentru regle
mentarea acestei probleme. Mau
rice Couve de Murville. a adop
tat o poziție deosebită de cea a 
interlocutorului japonez mențto- 
nînd dificultatea reglementării 
problemei, atîta vreme cît esca
ladarea războiului continuă. Co
municatul comun și declarațiile 
celor două părți exprimă însă 
dorința reciprocă de a se conti
nua contactele pentru ca Franța 
și Japonia să-și aducă contribu
ția lor la soluționarea problemei 
vietnameze.

Un alt capitol al discuțiilor 
dintre cei doi oameni de stat 
l-au constituit relațiile bilaterale. 
Cele două părți și-au manifestat 
satisfacția față de cursul favora
bil al schimburilor culturale, 
tehnico-științifice și economice.

Consultările următoare la ni
vel ministerial între Franța și 
Japonia vor avea loc anul viitor, 
la Paris.

Puternice

vechi și noi
Telespectatorii americani l-au reîntîlnit pe „micul ecran" pe 

Dwight Eisenhower. A fost o reîntilnire într-un fel neaștep
tată : de astă dată fostul președinte, căruia apropiații săi po
litici îi atribuie printre calitățile deosebite și pe cea a modera
ției, a exprimat opinii din categoria celor pe care le vehicu
lează „ulii" cu reputație de Ia Washington. Abordind problema 
vietnameză, Eisenhower a cerut invadarea zonei demilitarizate 
și, mai mult decît atît, a afirmat că este împotriva ideii exis
tenței unor „frontiere sacrosante" pe care Statele Unite nu 
le-ar putea încălca. Dacă la toate acestea adăugăm și cererea 
de a se trimite încă 100 000 de militari americani în Vietnam, 

, observăm că Eisenhower și-a asumat rolul ingrat de pur
tător de cuvînt al acelor cercuri care cer înlăturarea oricăror 
îngrădiri în ceea ce privește escaladarea războiului din 
Vietnam.

Declarația lui Eisenhower (despre care NEW YORK 
TIMES a scris că este „inoportună, nerațională și nu corespun
de caracterului unui conducător național respectat") coincide 
cu o recrudescență a criticilor la adresa politicii vietnameze a 
Washingtonului. Justificările oficialităților, referirile la istorie 
pentru a înfrumuseța prezentul, nu par să convingă o opinie 
publică din ce în ce mai ostilă unui război care solicită jertfo 
numeroase, inutile, ți dăunează prestigiului Americii. Calculat 
sau nu, Eisenhower a venit în ajutorul Administrației Johnson 
pentru care „sprijinul acordat de un fost președinte ar con
stitui o armă considerabilă spre a se apăra împotriva acuzațiilor 
că a extins războiul în mod iresponsabil" — apreciază cores
pondentul agenției U.P.I., Stewart Hensley. Declarația lui Ei
senhower a avut doar menirea să consolideze poziția Ca9ei 
Albe în relațiile cu opinia publică ? Fostul președinte a dorit 
să joace rolul unui avocat prestigios al actualului președinte ? 
Sau cele spuse în interviul televizat țintesc mai departe, fiind 
o tentativă deliberată de pregătire psihologică a opiniei pu
blice în ajunul unei noi și periculoase escalade a conflictului 
vietnamez ? „Nu există nici o dovadă că prin sugestia pe care 
a făcut-o la televiziune, Eisenhower a lansat un balon de în
cercare" — opinia agenția U.P.I. Dar aceeași agenție înregis
tra faptul că „la Washington se fac speculații în sensul că 
prin interviul său televizat, Eisenhower ar fi pregătit o even
tuală invazie americană în Vietnamul de nord". Aceste specu
lații sînt corelate cu părăsirea de către McNamara a Penta
gonului. McNamara — care prin ansamblul poziției sale în 
privința Vietnamului nu poate fi plasat printre „porumbei", 
adică printre cei ce denunță o zadarnică vărsare de sînge — 
a exprimat în ultimele luni, rezerve față de extinderea inter
venției americane în peninsula indochineză. Neînțelegerile sale 
cu liderii militari s-au amplificat și, în cele din urmă, McNama
ra a decis să se retragă. In privința aceasta este limpede că mi
nistrul n-a demisionat nici din cauza surmenajului, a unei să
nătăți șubrede și nici din cauză că noul post îi va aduce ve
nituri mai mari decît cele de slujbaș la Pentagon. Divergențele 
sale cu conducătorii armatei au atins un punct dincolo de care 
compromisurile încetau de a mai fi posibile. Nu este exclus ca 
hotărîrea să fi fost determinată și de alți factori, însă printre 
observatorii politici de peste ocean predomină convingerea că 
Vietnamul reprezintă cauza nr. 1 a îndepărtării conducătorului 
Pentagonului. Eșecurile politicii S.U.A. în Vietnam au generat 
în sferele guvernamentale dezacorduri privind metodele prin 
care impasul ar putea fi depășit. Cum observa Le MONDE, 
diferendul dintre McNamara și șefii de stat major nu viza e- 
sențialul, ci tactica operațiunilor militare.

Afirmațiile de un optimism șocant ale generalului Westmo
reland nu-și găsesc confirmarea in evoluția situației militare. 
„Americanii vorbesc despre succese în Vietnam numai pentru 
că ei au nevoie de aceste succese, în timp ce realitatea este 
cu totul alta" — scrie redactorul șef al ziarului „NEUE 
RHEIN ZEITUNG" într-un articol transmis de la Saigon. 
Iar senatorul Fulbright afirma în această săptămînă că războ
iul pe care S.U.A. îl duc în Vietnam „a devenit tot mai revol
tător, mai degradant și mai odios prin pierderile omenești pe 
care Ie provoacă4.

într-un moment în care grijile electorale precumpănesc la 
Casa Albă și cînd actul protestatar al senatorului Eugene 
McCarthy alimentează neliniștea în anturajul prezidențial, in
terviul lui Eisenhower a avut darul, în ultimă instanță, să evi
dențieze implicațiile grave ale politicii S.U.A. în Vietnam, o 
politică în dezacord cu realitățile. Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, în preajma anului electoral, Casa Albă pare să fi 
optat pentru o înăsprire a politicii sale vietnameze. Ceea ce 
nu poate promite Washingtonului o ieșire din impas.

EUGENIU OBREA

atacuri ale patrioților

sud-vietnamezi

/

100 de 
sterline, 

cu această 
luat încă nici o hotă-

Z. F.

R. P. POLONA. Vedere din Varșovia
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Un puternic foc de mortiere și 
rachete de 122 milimetri declan
șat de unități ale Frontului Na
țional de Eliberare a surprins vi
neri seara o unitate americană 
dislocată în apropiere de Dak To 
în regiunea platourilor înalte din 
Vietnamul de sud, care constituie 
de peste o lună teatrul unor a- 
tacuri susținute ale patrioților 
sud-vietnamezi. Elicoptere și a-

vioane americane au fost che
mate în ajutor de unitatea aflată 
sub barajul mortierelor și rache
telor.

O bază a artileriei americane 
situată la 14 kilometri nord-est 
de Dak To a fost ținta unui alt 
atac al patrioților care au dis
trus două tunuri de 155 milimetri, 
în vecinătatea celei mai mari 
baze americane din Vietnamul de

sud, Long Binh, focul unităților 
F.N.E. a cauzat pierderi trupelor 
saigoneze cantonate în localita
tea Binh Hoa.

Venind în ajutorul trupelor d.y 
infanterie americană, avioane 
bombardament „B-52" au efec
tuat mai multe raiduri deasupra 
unor zone din Vietnamul de sud, 
lansînd o însemnată cantitate de 
bombe.

Primul ministru al Republicii 
Yemen, Mohsen El Aini, a decla
rat sîmbătă că o dată cu dobîn- 
direa independenței de către Re
publica Populară a Yemenului de 
sud, țara sa nu mai este amenin
țată de restaurarea colonialismu
lui. Uniunea dintre cele două 
părți ale Yemenului, a spus el, a 
fost o dorință din totdeauna a 
poporului Yemenit. Referindu-se 
la viitoarele relații dintre cele 
două țări, el a adăugat că ele 
pot evolua „pe linia unei fuziuni, 
unei coordonări sau pur și sim
plu a unei colaborări".

într-o declarație difuzată la 1 
decembrie la Beirut de către am
basada Republicii Yemen și re
latată de agenția Reuter, se arată 
că această țară a hotărît șă re
cunoască Republica Populară a 
Yemenului de sud.
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Un numeros public a asis
tat vineri după-amlază la 
Cinemateca franceză de la 
Palatul Chaillot din Paris la 
proiecția filmului „Marșul 
omenirii", realizat după ope
ra, actualmente în curs de 
executare, a lui David Alfa
ro Siqueiros, marele artist 
revoluționar, unul din înnoi
torii picturii mexicane. In 
comentariul filmului, Si
queiros, care a asistat perso
nal la acest spectacol, ex
plică concepția și geneza 
„Marșului omenirii", o pictu
ră murală epică, de 4 600 
m.p., destinată viitorului 
Palat al congreselor din 
Mexic. „Este, vorba, a spus 
el, de o operă realizată 
printr-o legătură strînsă cu 
poporul, de o operă a timpu
lui nostru, pentru care am 
recurs la resursele cele mai 
moderne ale arhitecturii ca 
și ultimele descoperiri ale 
chimiei și altor științe. Am 
vrut să înfățișez lupta bărba
ților și femeilor de toate ra
sele și din toate țările Ame
rică Latine pentru o viață 
mai bună".

FOSTUL ministru britanic al 
comerțului, Douglas Jay, a de
clarat într-o cuvîntare rostită 
la Liverpool că economia An
gliei nu poate suporta povara 
suplimentară pe care ar impli
ca-o intrarea în Piața comună. 
Jay, cunoscut pentru opoziția sa 
față de Piața comună, a spus 
că Marea Britanie trebuie să-și 
retragă imediat cererea adresa
tă „celor șase" și să-și orienteze 
eforturile spre întărirea relații
lor cu Commonwealthul și Aso
ciația europeană a liberului 
schimb.

într-un moment în care noile declarații ale președintelui 
de Gaulle au îndepărtat perspectiva aderării britanice la Piața 
comună, in mai multe capitale europene se evaluează implica
țiile unui act care nu afectează doar raporturile dintre „cei 6" 
și vecina lor de peste Canalul Minecii. în timp ce Anglia iși 
pledează fără succes cauza aderării la C.E.E., partenerii săi cin 
A.E.L.S. cîntăresc acum cu mai mult interes decît oricind șan
sele pe care le-ar putea avea candidatura britanică.

Irlanda, Danemarca și Norvegia preconizează adera
rea la C.E.E. in condițiile acceptării tarifului industrial extern 
al „celor șase" și acceptării facultative a sistemului lor de ta
rife agricole. Pe de altă parte, Elveția cu o doză de scepticism 
se situează la antipod. Ea se pronunță pentru respectarea acor
durilor în vigoare în A.E.L.S. și împotriva reintroducerii barie
relor vamale. De altfel, Paul Joslis, directorul comerțului in 
Departamentul economic elvețian, a declarat recent că țara sa

revocă cererea de asociere la Piața comună făcută în 1962. 
Elveția se interesează,însă, de colaborarea cu C.E.E. în privința 
brevetelor, legislației comerciale, cercetării tehnice și științifi
ce etc. Intre cei doi poli, Suedia exprimă cel mai bine scepticis
mul scandinav față de Piața comună. Aici se dezbat cu înver
șunare problemele legate de orientarea Suediei. Problema con
topirii celor trei organisme comunitare vest-europene (C.E.E., 
E.U.R.A.T.O.M. și C.E.C.O.), devalorizarea lirei sterline, noile 
contractări de datorii britanice Ia băncile din S.U.A. și Elveția, 
politica agrară britanică — creează pentru Suedia impedimente 
de ordin politic și economic. Cît privește Portugalia, aceasta 
invocă „motive speciale" în a nu putea face față clauzelor Tra
tatului de la Roma. Aceste poziții care apar atit de contradic
torii reflectă orientări care sint dictate de o multitudine de 
factori. Membrii A.E.L.S. se află în fața unei dileme pe care 
incertitudinile Angliei o agravează.

Balanța comercială a A.E.L.S. a înregistrat în primul semes
tru al acestui an un deficit de 1912 milioane dolari in schimbu
rile cu C.E.E. Posibilitățile de fuzionare a celor două organisme 
economice apar din ce în ce mai puțin probabil. Nu le sînt 
prea clare condițiile în care ele ar putea să fuzioneze nici măcar 
suporterilor acestei speranțe iluzorii, pentru că pe zi ce trece 
se ivesc noi obstacole. în aceste împrejurări membrii A.E.L.S. I 
se ciocnesc de realitatea dură a unor probleme greu de solu
ționat.

DOINA TOPOR

ÎN R. P. BULGARIA a fost 
pregătită pentru tipar o mono
grafie a cercetătorului științific 
Ruska Ganeva. intitulată „Ovi- 
diu și populația antică a Dobro- 
gei“. Lucrarea cuprinde date 
interesante cu privire la foneti
ca și lexicul limbii getice, la 
relațiile etnice și lingvistice ale 
triburilor din Dobrogea, precum 
și la influența culturii Greciei 
antice asupra acestor triburi. 
Totodată, monografia schițează 
un tablou istoric-cultural al Do- 
brogei la începutul secolului I 
al erei noastre, cînd Ovidiu 
trăia in exil la Tomis. Autoarea 
a prezentat relațiile poetuljii cu 
localnicii șl aprecierile lui Ovi
diu cu privire la cei în mijlocul 
cărora și-a petrecut ultima pe
rioadă a vieții.

MINISTERUL Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a dat 
publicității o declarație în care 
protestează energic împotriva 
atacului săvîrșit de aviația a- 
mericană asupra unei nave co
merciale chineze ancorată în 
portul Hong Gai din Vietnam.

La 25 noiembrie, se arată în 
declarație, avioane americane 
au bombardat și mitraliat o 
navă comercială chineză anco
rată în portul Hong Gai, din 
Vietnam, rănind opt membri ai 
echipajului și provocînd impor
tante avarii navei. Nu este pen
tru prima dată — se arată în 
declarație — cînd aviația ame
ricană a bombardat și mitra
liat nave comerciale 
Avioanele americane au atacat 
in mai multe rînduri nave co
merciale chineze aflate în ma
rea deschisă sau în apele teri
toriale vietnameze, provocînd 
pierderi grele în vieți și bunuri 
materiale.

Guvernul și poporul chinez, 
se subliniază în declarație, pro
testează energic împotriva a- 
cestor acte piraterești.

chineze.

ALBERT BERNARD BONGO, 
a fost investit oficial sîmbătă 
dimineața în funcția de pre
ședinte al Republicii Gabon. 
Ceremonia s-a desfășurat în in
cinta Adunării Naționale din 
Libreville în prezența tuturor 
persoanelor oficiale gaboneze.

La Sofia a avut loc o consfătuire a reprezentanților aviației ci
vile a țărilor socialiste membre ale Convenției pentru tarife uni
tare aeriene. Au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. P. D. Coreeană, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S., R. D. Vietnam.

La consfătuire, care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, au fost discutate probleme ale extinderii 
colaborării dintre țările socialiste în domeniul transportului ae
rian. ___

CAMERA comunelor a Cana
dei a aprobat un proiect de lege 
limitind aplicarea pedepsei ca
pitale doar la cei care se fac 
vinovat! de omorîrea polițiștilor 
sau gardienilor din închisori. 
Legea a fost adoptată cu titlu 
experimental pe o perioadă de 
5 ani.

Delegația română, condu
să de președintele Camerei 
de Comerț al Republicii So
cialiste România, Victor io- 
nescu, aflată in Olanda, a 
vizitat concernul Philips și 
Uzinele de automobile Van 
Doorne-Daf din orașul Eind
hoven. Au fost vizitate apoi 
lucrările de ameliorații din 
Delta Rhinului.

Delegația română a avut 
de asemenea întrevederi de 
lucru cu reprezentanți ai 
uzinelor Werkspoor-Amster- 
dam, șantierele navale Ve- 
rolme Rotterdam, Uzinele 
Unilever și ai altor între
prinderi olandeze.

SÎMBĂTĂ, la orele 13,59, 
anunță agenția Taniug, în loca
litatea Debar, din vestul Mace
doniei, a fost înregistrat un nou 
cutremur de gradul 6. După 
cum se știe, localitatea aminti
tă a fost lovită 
de un puternic 
pămint, în urma 
semnalat victime 
au fost înregistrate însemnate 
pierderi materiale.

■■rassa
LA KRUȘEVO, în apropiere 

de Obilici (Regiunea Autonomă 
Kosovo și Metohia), a murit la 
1 decembrie cel mai virstnic 
cetățean al Iugoslaviei — Petar 
Likici. Născut în satul Bresie în 
anul 1839, el și-a petrecut în
treaga viată păzind oile sau lu- 
crînd ca zilier. In timpul pri
mului război mondial a fost 
luat prizonier și cu acest prilej 
a rătăcit prîn Franța, Italia, 
România și Bulgaria. S-a căsă
torit Ia vîrsta d.e 60 de anî și 
în cei 50 de ani de căsnicie nu 
a avut copii. La medic a fost 
numai de trei ori. în urmă cu 
patru ani, i-au crescut șase dinți 
noi.

joi dimineața 
cutremur de 

căruia s-au 
omenești și
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