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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI*
NAȚIONALE A PARTIDULUI’

Luni dimineața, la sediul C.C. 
al P.C.R. au avut loc convorbiri 
între delegația Partidului Comu
nist Român condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., și dele
gația Partidului Comunist din 
Columbia, condusă de tovarășul 
Gilberto Vieira, secretar general 
al C.C. al P.C.C., care face o vi
zită în țara noastră.

Au participat tovarășii Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu-Mi- 
zil, membri ai Comitetului Exe
cutiv, ai Prezidiului Permanent, 
secretari ai C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Barbu Zaharescu, membru al C.C. 
al P.C.R.

Din delegația P.C. din Colum
bia au mai făcut parte tovarășii 
Juan Viana, membru al Comite

tului Executiv al C.C, al P.C.C., 
și Jose Cardona Hoyos, membru 
al C.C. al P.C.C.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
în seara aceleiași zile, tovară

șul Nicolae Ceaușescu a oferit o 
masă în cinstea delegației P.C. 
din Columbia, condusă de tova
rășul Gilberto Vieira.
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ÎNFĂPTUIRI

ÎNTREPRINDERILE 
DIN CAPITALĂ 
RAPORTEAZĂ

După cum ne informează 
Direcția de Statistică a ora
șului București, în perioada 
1 ianuarie — 30 noiembrie 
1967, pe ansamblul indus
triei Capitalei, planul pro
ducției globale a fost reali
zat în proporție de 102,3 la 
sută, înregistrîndu-se o creș
tere de 14,7 la sută față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut, iar planul produc
ției marfă vîndută și înca
sată a fost depășit cu 2,7 la 
sută. Productivitatea muncii 
a crescut cu 2,8 la sută,

(Agerprcs)

Cu
Atmosfera de mun

că entuziastă, de 
gîndire și creație e 
prezentă în aceste 
zile din ajunul Con
ferinței Naționale a 
partidului în fiecare 
din secțiile Uzinei de 
autocamioane „Stea
gul Roșu" din Bra
șov.

— Cu ce succese 
întîmpină uzina mă
rețul eveniment ? în
trebarea am adresa
t-o inginerului AU
REL SUȚU, secreta
rul , Comitetului de 
partid, delegat la 
Conferință.

— Planul anual la 
producția marfă a 
fost îndeplinit în nu
mai 11 luni. Au fost

fruntea
montate și livrate 
peste plan 643 de au
tocamioane. Valoarea 
economiilor supli
mentare la prețul de 
cost pe 10 l un i 
este de 5 150 000 lei 
iar cea a beneficiilor 
peste plan de 
22 877 000 lei.

întregul nostru co
lecții? încearcă un 
sentiment de mare 
bucurie că se prezin
tă în ajunul Confe
rinței Naționale cu 
fruntea sus : am ;țn- 
depUn'-t- îr înod 
exemplar toate sar
cinile pe acest an.

Cadrele tehnice ale 
uzinei, alături de 
muncitori, au fost 
angajate într-o am-

sus
plă acțiune de valo
rificare a rezervelor, 
de organizare științi
fică a producției. Un 
număr de 26 de stu
dii elaborate au 
avut în vedere so
luționarea unor pro
bleme majore. Sec
ția șasiu, prin reor
ganizarea ș,i mecani
zarea a ÎS linii teh
nologice, și-a mărit 
capacitatea cu 35 la 
sută.

Mîine, delegații uzi
nei vor păși cu frun
tea șits în sala Con
ferinței ca și cei 
12 000 de constructori 
spre locul de muncă.

ROMULUS LAL

• MOMENT SOLEMN AL TINEREȚII — 

-SĂRBĂTOAREA MAJORATULUI

de Petre

în politica sa, partidul nos
tru s-a bazat întotdeauna pe 
legătura directă cu oamenii 
muncii, și a dat o înaltă ex
presie materială gîndirii nova
toare, experienței practice și 
le-a pus aripi de zbor spre noi 
înfăptuiri. Or, nu poate fi vor
ba de avînt fără înțelegerea 
necesității eliminării piedici
lor, a greutăților de ordin bi
rocratic, a închistării în for
mule depășite de vreme și 
de însăși practica vieții eco
nomice. Atît pe ansamblu cît 
și îti amănunt, Documentele 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
5—6 octombrie marchează cu 
simplitatea firească marilor 
concluzii, maturitatea la care 
a ajuns economia noastră și 
necesitatea găsirii formulelor 
de dirijare la fel de mature,

Sdlcudeanu

' capabile să dezlege capacită
țile spirituale de forme peri
mate, dîndu-le libertate de 
mișcare și căutare. Am sen
timentul în preajma Conferin
ței Naționale a partidului că 
nu mai poate fi concepută 
viața noastră fără spirit total 
de responsabilitate materială 
față de un bun care aparține 
tuturor, nu mai poate fi con
cepută viața economică în a- 
fara analizei lucide, în afara 
căutărilor, în afara dorinței 
de a îmbunătăți permanent 
ceea ce în virtutea mersului 
înainte este supus îmbunătăți
rii. Acest sentiment îl inspiră 
în fiecare rînd Directivele cu 
privire la perfecționarea con
ducerii și planificării econo-

(Continuare în pag. a V-a)
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„SERILE» SCtNTEII TINERETULUI
EDIȚIA A V-A

dedicată celei de a 20-a aniversări a 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Cu acest prilej, „Scînteia tineretului' organizează un CONCURS 
dotat cu PREMII pentru cele mai bune VERSURI DEDICATE PA
TRIEI, scrise de cititorii ziarului. Lucrările vor fi trimise pînă la 20 de
cembrie a.c. pe adresa :

„Scînteia tineretului", Piața Scînteii, nr. 1.

Șantierul 4 — Rafinăria Pitești: La înălțime, se lucrează la par cui de rezervoare al noii rafinării Foto : O. PLEC AN

obișnuit ca în fie
care an, în această lună în 
care se încheie bilanțuri și 
se rostesc proiecte de pers
pectivă, să adăugăm la săr
bătorile intrate în datinele 
poporului nostru încă una, 
ivită nu de mult în calen
darul obiceiurilor, dar păs
trată cu aceeași statornicie 
și atenție gingașă i Sărbă
toarea majoratului. Ne-am 
obișnuit să-i întîmpinăm în 
aceste zile pe cei mai tineri 
cetățeni ai țării, în miez de 
iarnă, cu flori și cu căldura 
inimilor noastre adunată 
intr-un zîmbet primitor. 
Bucuria de astăzi a tuturor 
este aceea că sărbătoriții 
pot fi primiți cu brațele 
deschise și că li se poate 
oferi tot ceea ce își doresc 
— cîmpul afirmării lor vii
toare le stă fără hotar îna
inte și îi îmbie cu nenumă- 

• ratele sale îndemnuri de 
cunoaștere.

Evenimentul are semni
ficații deosebite în viața 
intimă a organizațiilor 
U.T.C. și determină carac
terul preocupărilor lor din 
această perioadă. Febrilita
tea pregătirilor care au loc 
în prezent și care au în
ceput deja de cîtva timp, 
anunțînd momentul „marei 
întîlniri" de la nivelul fie
cărui oraș este o dovadă 
elocventă că tinerii aflați 
la vîrsta de 18 ani își pri
vesc cu seriozitate matură

propria sărbătoare, mai 
înainte chiar de a împlini 
încă anii maturității. Aces
te pregătiri constituie ar
gumentul care dovedește 
și receptivitatea organiza
țiilor U.T.C. față de un mo
ment unic în viața unui om, 
priceperea cu care știu să-1 
ridice de Ia însemnătatea 
lui personală la o valoare 
mai largă, de sărbătoare a 
unui întreg colectiv de 
muncă. In felul acesta acti
vitățile care premerg festi
vitatea propriu-zisă, diverse 
ca modalități de desfășura
re dar identice în conținu
tul lor profund, se bucură 
de răsunet nu numai în 
rîndul celor ajunși în fața 
celei de a optsprezecea 
porți a vieții, ci și al celor 
trecuți de ea. Și, de la un 
an la altul, sărbătoarea 
majoratului a căpătat rezo
nanțe care își multiplică 
vibrațiile, de fiecare dată 
altfel, în sufletele tuturor. 
Poate de aceea nici n-a tre
buit să se scurgă prea mul
tă vreme pentru ca eveni
mentul, odată statornicit, 
să se preschimbe din obiș
nuință în tradiție. O tradi
ție care revine în fiecare 
an mai bogată în sensuri, 
situîndu-se continuu la o 
altă treaptă calitativă. Cu 
fiecare reeditare a sa, mo
mentul realizează parcă o 
participare tot mai nume
roasă la care se adaugă,

neschimbată, satisfacția u- 
nanimă a celor prezenți, că 
în clipele acestea se hotă
răște de fapt apartenența 
lor Ia responsabilitatea u- 
nică a unei colectivități, că 
li se pune la îndemînă un 
instrument de investigații 
profunde în universul so
cietății și al lor înșile.

O metaforă s-a consacrat 
deja în vorbirea curentă 
atunci cînd ne amintim 
despre cei aflați pe pragul 
intrării într-o nouă calita
te : „vîrsta de aur“. A- 
nul acesta aurul care 
dă valoarea acestei vîrste 
va avea cîteva carate în 
plus. Manifestările prile
juite de apropierea și de 
pregătirea minuțioasă a 
întîlnirii cu majoratul se 
desfășoară în aceeași pe
rioadă în care poporul în
tîmpină. cu optimism și en
tuziasm un eveniment de 
seamă din viața patriei, 
Conferința națională a par
tidului, în care cu toți ne 
pregătim să cinstim o mare 
sărbătoare a întregului po
por : aniversarea împlinirii 
a 20 de ani de la proclama
rea Republicii. Evenimen
tul de la 30 Decembrie vine 
să întregească cu sensuri

„Scînteia 
tineretului"

(Continuare în pag. a V-a)
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A IX-a Conferință a cercurilor 
științifice studențești

CUNUNA
DE LA URI

| TELEGRAMĂ ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., 

| TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cum valoarea nu așteaptă ca 
vîrsta s-o măsoare, cununa de 
lauri a științei împodobește 
de multe ori chipul studenției, 
începutul este aproape întot
deauna la fel: studentul ta
lentat și pasionat este „desco
perit" de un profesor, acesta îl 
antrenează la schimbul de idei, 
în disciplina severă care tre
buie să domine munca într-un 
cerc științific, ajutîndu-l să se 
dezvolte ca pe o „plantă rară" 
care să aducă pînă la urmă 
fructul cel prețios. „Alma 
Mater" — cadrul debutului său 
științific — îi oferă posibilita
tea de a studia în biblioteci un
de găsește întotdeauna ultimele 
noutăți în specialitate, de a 
experimenta în laboratoare 
modern utilate, de a-și verifica 
ipotezele în colectivele de cer
cetare ale unor institute spe
cializate.

La Timișoara s-au întîlnit 
zilele trecute — în cadrul Con
ferinței cercurilor științifice —

studenți din întreaga țară care 
fac cercetare în domeniul ma
tematicii — mecanicii și fizicii. 
Am avut aici revelația po
mului încărcat de roade. 
S-au acordat peste 50 de 
premii. S-au încheiat numeroa
se contracte cu unele întreprin
deri, în vederea aplicării în 
producție a soluțiilor studen
ților. Lucrările premiate, ela
borate fie individual, fie în co
lectiv, au toate elementele pen
tru a fi publicate. Comunică
rile prezentate in conferință 
dovedesc temeinicia cunoștin
țelor studenților — cercetători 
în specialitățile pentru care se 
pregătesc. Aprecierile elogioase 
ale juriului, profesorilor, spe
cialiștilor invitați la conferință 
sînt un imbold în primul rînd 
pentru ei, dar și pentru colegii 
lor.

Aceste frumoase reușite se 
datoresc muncii, pasiunii și ta
lentului studenților — cercetă
tori, dar și al condițiilor mate

riale de care se bucură în pa
tria noastră tineretul studios. 
Studenții știu ce datorează so
cietății, și dorința lor este ca 
și după absolvire, la locurile de 
muncă unde vor fi repartizați, 
să continue această frumoasă 
activitate, să contribuie cu pri
ceperea șt elanul lor tineresc 
la îndeplinirea sarcinilor ce vor 
reveni colectivelor de muncă în

care își vor exercita profesiu
nea, la progresul științei în pa
tria noastră. Unor asemenea 
gînduri, care-i animă pe toți 
studenții, le-au dat glas parti- 
cipanții la conferința cercuri
lor științifice într-o telegramă 
adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu :

CITIȚI PAG.

„Participanții la cea de a IX-a Conferință pe țară a cercu
rilor studențești, secția I matematică, fizică și mecanică — 
se spune în telegramă — ne exprimăm profundul atașament 
față de Partidul Comunist Român, mulțumind din toată 
inima pentru grija și atenția permanentă, plină de solici
tudine, ce o acordă creșterii schimbului de miine al intelec
tualității, pentru condițiile mereu mai bune în care trăim 
și învățăm, într-un climat propice realizării aspirațiilor 
noastre celor mai cutezătoare.

Sîntem hotărîți să muncim cu toată energia și vigoarea 
caracteristică tinereții, pentru a ne forma ca viitori specia
liști, cu o temeinică pregătire profesională, cu o înaltă con
știință a răspunderii sociale și luptăm pentru ca patria 
noastră, Republica Socialistă România, să devină tot mai 
prosperă și mai puternică, ca să întărească și să înflorească 
națiunea noastră socialistă".



Iarna preparată
Aici, la țara zilele se ros

togolesc ca niște arici cu ace 
de ger, chircite in ele insele 
părmd de parcă ar vrea să 
se apere de frig, vtrîte apele 
în altele, părînd toate unapin- 
gură, pentru că nu mai'smt 
punctate sever de munci. Sunt 
zilele de toamnă tîrzie care 
tinjesc după iarnă, după pre
cizia și puritatea dăruită de 
primii fulgi de zăpadă pentru 
ca apoi să se reîntoarcă albe 
din nou în imprecizie.

„Că dacă stai să te gîndești 
— ne spunea cineva din Vi
șina — de lingă Găești, pus 
pe vorbă, și care cu o clipă 
înainte răsucise spre tăcere 
butonul aparatului de radio, 
n-ai greși de loc, dacă ai face 
împărțeala anului după cum 
mi-l fac eu — 300 zile lucră
toare și 65 vorbitoare".

Cei din Vișina se află in 
pragul acestor zile, de răgaz 
relativ „sub streasina iernii" 
cum ne spunea același. Si tot 
el: „Iarna are obraz, e cin
stită. Obrazul ei sînt zilele 
astea pe care le trimite înainte 
ca să te anunțe că vine, să 
te prepari, că ea, că ești pre
parat, că nu ești, ea tpt vine. 
Iama trebuie preparată. Crezi 
dumneata că iernile seamănă 
între ele ? Nu seamănă o 
să-mi zici. Una e mai blinda, 
alta mai pornită, mai încon- 
trată. Bine și asta e! Dar 
zăpada te ustură sau te bucură 
după cum te încălzește ham
barul, după cum te-ai pre
parat. Și cei din Vișina — 
ca să le respectăm termenii 
„sînt preparați".

★
Era la ceasul cind lucrurile 

încă nu se decupaseră in lu
mină și aveau muchiile înve
lite în ceața tihnei și visurilor 
lor de peste noapte. Dormeam 
în casa șefului de echipă 
Anghel llie și oamenii erau 
la ceasul somnului subțire 
cind vorbeau și se auzeau pe 
ei înșiși prin somn.

Și pe urmă, brusc, primul 
cintat al cocoșilor.

Și tot atît de brusc, supra- 
punindu-se, ingemănîndu-se 
prima tuse in carburator a 
marinilor din sat.

Și pe urmă, comentariul 
prin vis sau cine știe... al lui 
Petrică, băiatul gazdei: „Ăsta-i 
motorul lui Anton, că el are 
motor subțire nu ca..." și apoi 
căscă... Pe urmă tot el ne
întrebat către noi: „Pe el îl 
cheamă Anton și eu tot An
ton îi zic".

E ora cinci dimineața.
11 simțeam pe nea Anghel 

cum umblă prin casă sau pe 
afară, după felul cum trîniea 
ușile și după felul cum ajun
gea la lucruri, la anumite 
lucruri trebuitoare peste zi. 
Zgomotele satului și ale casei 
ajung la noi și se cer cunos
cute și notate, devin din ce 
în ce mai distincte, se țes, 
capătă nume și destinații. Nea 
Anghel către Petrică : (acesta, 
desigur viitor intelectual al 
satului, e în clasa I și poartă 
ochelari pe care-i pierde și-i 
regăsește bătrînește).

— Dacă tot nu i-ai găsit 
ți-i cătăm noi și ți-i aduce 
maică-ta în recreație.

Nea Anghel către noi: 
„Dacă mergem, să plecăm. Că 
așa cum spunea aseară Sică, 
dacă nu îndemnăm nu-i mai 
prindem".

Pe drum prin lumina de 
cenușă a dimineții, prima în- 
tîlnire o avem cu un șir de 
căruțe stivuite cu coceni. 
Oamenii mergeau pe lingă cai, 
încotoșmănați in cojoace cu 
brumă pe căciuli și în sprîn- 
cene. Numai unui, albea în 
vîrful căruței și lingă el, 
aproape peste el, stătea pla
cid o oaie.

Nea Anghel către primul 
om : „Ce e mă cu ăla ?“

Și ăla dacă a auzit și el 
întrebarea î.yî aruncă răs
punsul de sus :

— Păi dacă pînă cind 
ăștia toți se adunaseră in con
voi și stăteau să plece și eu 
tot nu-mi găsisem cojocul, în
semna ca să plec fără el ? Și 
atunci luai oaia asta în spi
nare să-mi țină de cald.

— N-o fi mă ca un cojoc 
viu ? ieși un altul din tăcerea 
lui.

„E senin, nori 
printre stele1'

Convoiul de căruțe se în
depărtează și de la el mai 
ajung pină ia noi bătăile ca
pacelor din ce în ce mai stinse. 
Drumul lin pietruit și drept 
plesnise, despleiindu-se în mai 
multe cărări, care erau de 
fapt tot atîtea intrări către 
podiștile și curțile oamenilor, 
adică de fapt, acum dimineața 
erau tot atîtea ieșiri. Și din 
despletirea asta se desprindea 
din ce în ce mai larg și mai 
umblat un drumeag pe care 
Nea Anghel fără să mai șovăie 
o apucă. Sediul C.A.P.-ului 
din Vișina iluminat dinăuntru 
și din afară ne domolește 
pașii. Și după cîteva trepte 

pe care le urcăm și după 
cîteva schimbări de „Noroc, 
noroc" omul care ne primește 
e Virgil Simescu. Om voinic, 
bine și armonios legat, să tot 
aibă in jur de 50 de ani, cu 
un obraz limpede, cu un păr 
des. retezat scurt aproape 
modern, încărunțit nu de ani 
și nici de griji, ci așa, cine 
știe de ce... Imaginea preșe
dintelui din Vișina dă un 
sentiment al calmului, al for
ței chibzuite, disciplinate și 
rimează cu surîsul proaspăt de 
dimineață. Se adunase ceva 
fum în birou (asta însemna 
că cei care-l făcuseră mai 
erau acolo, unii dintre ei 
plecaseră, alții mai veneau 
încă). Era ora la care preșe
dintele Simescu înconjurat de 
brigadieri, șefi de echipă și 
alți oameni rememorau sar
cinile stabilite de cu seara — 
era de fapt ora la care despre 
măsurile luate se discuta.

Apariția noastră în biroul 
președintelui a urgentat re
zolvarea dilemei, pentru că 
exista una. Dilema exista și 
înainte de venirea noastră, 
dar rezolvarea ei fusese lăsată 
pentru sfîrșitul discuțiilor, mai 
precis pentru momentul în 
care cerul va putea fi cercetat.

— Mă, Vică Dima i-a mai 
du-te odată pină afară și vezi 
ce e cu cerul.

Dintre cei prezenți care nu 
stăteau jos, stăteau în picioare, 
s-a desprins un om și a ieșit 
— și s-a întors repede.

— Nu s-a limpezit încă — 
e tot înalt și nu e precis, 
el poate să fie și jos dar dacă 
nu e precis, nu se vede.

— Sîntem ca în snoava aia 
de pe vremuri, interveni un 
alt om. O știți ? Un tată 
fixase de cu seară, cum facem 
și noi planificarea de cu 
seară, că dacă a doua zi e 
senin o să meargă la fin, să-l 
cosească, iar dacă amenință 
ploaia o să se ducă la tăiat 
nuiele. Dimineața își trimite 
copilul să se uite la cer. Asta, 
nedesfăcut bine din somn se 
întoarce și zice : „E senin 
nor printre stele, nici de fin, 
nici de nuiele".

Se ride. Președintele expli
cativ către noi:

— Dacă o să fie nor, mer- 
gem la Găești la bază, după 
îngrășăminte, de e frumos 
cărăm glugile de coceni de 
pe loc.

E ora șase.

„Icoana satului"
Primele impresii se mate

rializează. Carnețelele noastre 
primesc primele date. După 
ce le notăm, reîntorși la ru
tină, și la deprinderile noas
tre stereotipe (ce să-i facem ?) 
cerem un nume de fruntaș.

— Păi avem destui, dar să 
începem, zice președintele, cu 
Ion Ștefan, „icoana satului".

— Ioane, se răsucește el, 
trage-te mai încoa, și își în
soțește vorbele cu un gest de 
chemare. Chemarea rămîne 
suspendată.

Președintele mirat către cei
lalți :

— Unde e, că fuse aci ? 
Ceilalți răspund la fel de 

mirați ■■
— Așa e, fuse acilea, acu 

fuse, stătu lingă mine, zice 
un altul.

De fapt, Ion Ștefan, „icoana 
satului" nu mai așteptase 
să-și arate cerul fața, din ziua 
aia, și să se decidă vremea. 
El plecase la treabă.

L-am căutat pînă seara dar 
n-am putut da ochii cu el. 
Cei pe care îi întrebam răs
pundeau cam la fel:

— Acu trecu p-aci, cu că
ruța plină.

— Acu trecu p-aci, cu că
ruța goală.

Unul de lingă un puț:
— Adineaurea dădu apă la 

cai.
Sau un altul:
— Eu știu ?... cred că e pe 

la bază la Găești după îngră
șăminte.

Sau un altul :
— Ce, poa'-să-i prindă ca

reva urma ?
Sau un altul, realist:
— Seara la planificare dați 

de el, vă duceți dumneavoas
tră amîndoi cam pe înserate 
la sediu și dați de el, precis.

Plecarea pe tăcute din se
diul cooperativei a lui Ion 
Stefan creează un ușor senti
ment de stinjenire și cum fe
restrele începuseră să taie 

bucăți albastre din seninul 
cerului, oamenii porniră la 
muncă, adică la cărat coceni.

Trei trepte
Tocmai cind președintele 

reținut de noi ne spunea:
— Noi vișinenii sîntem le

gați de pămînt șt de produse... 
se deschide ușa și în birou 
intrară cei doi ingineri ai co
operativei. Președintele răsuflă 
ușurat.

— Oarecum asaltat, înce
pusem să mă cam laud, se 
explică el către noii veniți. 
Și-a mai zis către noi, după ce 
privise spre cei doi ingineri 
cu un fel de recunoștință :

— Datele pe care o să le 
mai luați o să se reflecte acu, 
ca în trei oglinzi.

Discuția în trei, la început 
opintită, se orînduia, se dez- 
lîna, apoi iar se orînduia. Așa 
incit și noi furați de ea ne 
aminteam doar din timp în 
timp că mai trebuie s-o în
credințăm și hirtiei. Tran
scriem totuși din ceea ce am 
notat :

— Ca peste tot și aici 
oamenii imediat după, cam 
lăsau pămîntul în paragină, 
nu toți. Munceau în alte părți. 
Punctul la care am ajuns 
acuma ar putea fi urmărit pe 
trei trepte, cred eu. La un 
timp de după, oamenii au 
prins milă de pămîntul lăsat, 
li durea. Adică vreau să spun 
că omul care se întorcea de 
pe unde mai muncea el, și 
venea cu leafa în buzunar, 
cit era ea, sîmbătă, și vedea 
poteca năpădită de troscot și 
mohor nu-i tihnea. Adică îl 
durea, cum am mai zis.

Treapta a doua a fost in
tr-altfel — de dragoste, pen
tru pămîntul redescoperit. 
Adică ei își dădeau seama că 
pămîntul pus cap la cap tot 
pămînt rămăsese. Tuf anul din 
cutare loc, tot acolo se înălța 
și tot umbra aia o avea.

Treapta în care ne aflăm 
acum este a entuziasmului, 

care, (și cei trei se priviri in 
ochi), de ce să... durează la 
noi de doi ani!

— Așa cum s-a arătat și în 
Proiectul de Directive al Ple
narei C.C. al P.C.R. din 6 oc
tombrie in principal ne în
dreptăm eforturile pentru creș
terea producției la hectar și 
pe cap de animal (Proiectul, 
care se află pe o masă e prins 
și parcă încălzit cu plama ma
re, largă a președintelui).

— Cind omul e cointeresat 
și simte și știe că munca nu 
i se înstrăinează îți vine la 
lucru. Și omul simte că e 
cointeresat, că planul de pro
ducție pe care-l facem la în
ceputul anului e și planul fie
căruia, adică îl facem cu ei 
toți de față. De ușor, nu e 
ușor că mai sînt și colțoși, 
cum le zice lumea, cărora nu 
le place, să zicem, cum se 
face rotația culturilor. Cu ei 
am stat aproape o săptămină 
și le-am explicat cu creta pe 
tablă. Si cind au văzut cum 
se leagă cifrele au trebuit pînă 
la urmă să scpată și ei un : 
„Așa e !"

Si pe urmă mai e un lucru.
— Omului trebuie să știi 

ce-i dai, cind îi dai și cum îi 
dai. (Ca să-l luăm numai pe

Ion Ștefan, „icoana satului", 
de care vorbirăm. El avea de 
luat din retribuție suplimen
tară 3 000 kg porumb I Omu
lui chiar dacă-i dai și nu-i 
explici de unde vine, adică 
nu-l faci să simtă că de la 
rîndul ăla de porumb pe care 
l-a săpat și mai ales cum l-a 
săpat i-au venit kilogramele 
în plus sau nu i-au venit, nu 
e bine; că dacă-i explici nu-ți 
va mai da peste cap mușuri- 
tul. Nu se gîndește că dacă 
el lasă niște cuiburi nesăpate 
ca lumea, ar putea să lase 
și alții, și tot așa, se adună 
o echipă. Și dacă mai multe 
echipe fac la fel, iacă-tă bri
gada.

(La o întrebare a noastră):
— Da, avem și noi o bri

gadă, numărul „unu". Ca să-i 
zicem așa, e o brigadă mostră, 
un fel de... etalon. I-am lăsat 
nițel să muncească în credința 
lor ca să fie exemplu de ne
urmat pentru celelalte brigăzi. 
Este un fel de pedagogie 
agrară. Și a dat rezultat. S-a 
văzut cite zile muncă au făcut, 
cum s-au codit la treabă și 
s-a mai văzut cam ce-au pri
mit. Și să v-o spunem și 
p-asta : au ajuns unii dintre 
ei, să pună 30 de boabe de 
fasole într-un cuib ca să nu 
ducă rîndul pînă la cap.

Porumbel 
de argilă

In curtea sediului C.A.P. 
din Răscăeți, altminteri îngri
jită, prima cunoștință o facem 
cu un hătrîn înfloritor care 
fără nici o trecere ni s-a re
comandat voios și comunica
tiv :

— Ivan Buibăr, 76 de ani.
Ca de obicei, bătrînii își 

amintesc de evenimentele 
tinereții, care la vîrsta aceasta 
năvălesc proaspăt în memorie.

— In primul război mare, 
am primit ordin de la un ser
gent să duc la ambulanță un 
caporal pe moarte. „11 duc 
don sergent, de ce să nu-l 

duc". „Daci moare pe 
drum îl dezbraci și-mi aduci 
hainele înapoi, în special ciș
mele, și îi îngropi gol". Și 
cum caporalul n-a avut de 
gi nd să-și dea nici sufletul și 
nici cișmele, superiorului nu 
i-am adus nimic îndărăt. Da 
să vezi pe urmă..."

Dar nu am aflat urmarea 
pentru că tocmai atunci a 
apărut grăbit președintele 
C.A.P.-ului Scarlat C. Popes
cu. Văzindu-i aerul urgent 
întrebările noastre au fost la 
fel de repezi:

— De cind sînteți preșe
dinte ?

— Din 1961.
— Anul acesta ce valoare 

are ziua muncă la dumnea
voastră ?

— 14 lei, șaptezeci și cinci, 
dintre care 2 lei în bani.

— Doi lei ?!
— Doi lei. dar în 7965 am 

avut 22 de lei.
— Cum explicați scăderea ?
— Lipsurile vin de la na

tură, n-avem apă, vasăzică 
n-avem grădină, pămîntul e 
degradat vasăzică — produc
ție mică.

— Bine da în ’65 ?
Discuția necesitînd dezvol

tarea argumentelor am fost 
poftiți în sediu. Aici, unde-i 
chemat și contabilul șef Bui
băr Ilie și alți cițiva membri 
din conducere înregistrăm 
următoarele explicații:

— La noi nu se poate lega 
nimic, n-avem nici cind băr- 
bflți în comună, care să lu
creze ca lumea.

— Am încercat și cu tutu
nul, mai oftează contabilul, în
cercare din care trebuia să 
scoatem 800 000 lei și am scos 
200 000, că a fost sămînța 
proastă.

— Și altele și altele, zice 
unul dintre oamenii adunați 
acolo sprijinindu-și bărbia în 
palmă. De trei ani de zile 
căutăm soluții și nu găsim.

— Mai încoa’, ne declară 
visător președintele Scarlat C. 
Popescu, ne-am gîndit că dat 
fiind faptul și situația, că 
avem între pămînturi o vină 
bunicică de pămînt argilos, 
să construim o fabrică de 
cărămizi.

— Și eu (tot un membru 
din conducere emoționat de 
ideea pe care avea s-o emită) 
mă gîndesc să creștem în 
toate podurile grajdurilor po
rumbei și să-i vindem cu 15 
lei perechea.

Ce trebuia să le spunem 
noi celor din Răscăeți, cu 
care am vorbit:

— Dacă tot nu le era gin- 
dul la munca cu oamenii și 
se gindiseră numai la argilă, 
la fabrica de cărămizi și la po
rumbei vii, (noi molipsiți de 
ultimele soluții găsite de ei) 
ne gindeam să le sugerăm că 
dacă o să aibă porumbei vii 
și argilă, de ce să nu facă 
porumbei din argilă.

Văzind stîngăciile și căută
rile infructuoase ale celor din 
Răscăeți la care de fapt parti
cipam dureros, ne-am amin
tit de ceea ce nu notasem în 
discuția cu cei din Vișina și 
ne-am și imaginat un dialog 
de felul :

Răscăeți : N-avem nici cinci 
bărbați în comună care să lu
creze ca lumea.

Vișina : La noi toți oamenii 
apți de muncă vin la cîmp. 
Dacă se intîmplă ca unul din 
pricina unei împrejurări sau 
alteia să lipsească îl înlocuieș
te un altul din aceeași fami
lie. Adică în nici o zi a anu
lui de muncă nici o familie 
nu rămîne „nereprezentată".

Răscăeți : Natura e de vină.
Vișina : La noi pînă și plea

va și paiul costă valoric.
Răscăeți : (de data aceasta 

cu tristețe și exactitate): — 
N-am știut să respectăm for
ma de atragere a oamenilor 
prin retribuție suplimentară.

Vișina: Aici nu trebuie să 
ne lăudăm; am făcut ceva 
dar nu destul. Dacă fiecare 
membru cooperator ar fi avut 
în cap, limpede această pro
blemă am fi ieșit „peste" ca 
produse.

*

Cooperativele din Răscăeți 
și Vișina sînt vecine. Lumina 
scădea și se sălta luna care 
își căuta cu o precizie mate
matică (era senzația noastră 
venită de la încărcătura de 
cifre și date, prea multe pen
tru o zi) distribuirea umbre
lor și a lucirilor pe brazdele 
întinse ca niște „spinări ale 
pămintului".

Undeva reflexul brazdelor 
se opaciza, nu mai avea con
tinuitate și unduire.

Astfel că metafora cu braz
dele — „spinări de delfini" 
sticlind sub lună, cu care vo
iam să încheiem ni s-a refu
zat brutal.

Ne-am contrazis o vreme, 
dar pină la urmă a trebuit 
să convenim că există, un
deva un hotar — între peri
metrele cooperativelor — pe 
care-l cercetăm și-l pipăim cu 
ochii, dar că nu e al pămîn- 
tului, e al oamenilor.

C I N T E C E 
PENTRU 
PION IERI

Sub acest titlu, Editura Mu
zicală a publicat zilele aces
tea o amplă antologie de cîn- 
tece pentru pioneri și școlari 
cuprinzînd cele mai remarca
bile producții românești ale 
genului din ultimele decenii.

Alcătuită sub îndrumarea 
prof. C. A. Ionescu, prefațată 
de maestrul Ion Dumitrescu, 
președinte al Uniunii Compo
zitorilor, culegerea reprezintă 
un remarcabil eveniment bi
bliografic de mare utilitate în 
procesul instructiv muzical.

„TINERE 
TALENTE

în cadrul ciclului „Tinere 
talente" la Casa ziariștilor 
a avut loc duminică seara, 
spectacolul teatral „Cîntă- 
reața cheală" de Eugen lo- 
nescu, în interpretarea anu
lui IV actorie de la Institu
tul de artă teatrală și cine
matografică ,,I L. Caragia- 
le“, clasa Beate Fredanov. 
Spectacolul-studiu, pregătit 
de lectorul Octavian Cotescu 
și prezentat de către criticul 
Dinu Săraru, s-a bucurat de 
aprecierea unanimă a spec
tatorilor.

După cum am anunțat la Studioul Institutului de Artă 
Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale" din Capitală, a 
avut loc recent premiera piesei „Goana după fluturi", de 
Bogdan Amaru, în regia lui Olimpia Varadi, interpretată de 
studenții anului IV.

In fotografie : un aspect din spectacol.
Foto : AGERPRES

TURISM... SUBACVATIC
Cițiva uteciști de la liceul 

din Mangalia au organizat 
un cerc de turism... subacva
tic. Veți crede că aceasta s-a 
petrecut astă vară. Greșit ! 
Cu mult înainte, in vederea 
pregătirii teoretice temeinice 
desfășurate ulterior. Apoi a 
urmat activitatea practică a 
cercului cu toate emoțiile 
debutului, la prima scufun
dare. Zestrea inițială 'a turiș
tilor subacvatici a fost ex
trem de redusă ; astăzi însă 
ei posedă măști, tuburi pen
tru respirat, labe și chiar ar
balete. Elevii ' scufundători 
din Mangalia au devenit în- 
tretimp vînători sau chiar... 
arheologi, fiindcă in timpul 
repetatelor scufundări ei au 
reușit să smulgă mării două 
vechi ancore și amfore gre

NOUA BĂTĂLIE

DE LA
TRAFALGAR

Șarpanta vasului „Victory" 
pe care Nelson a învins la 
Trafalgar, a fost roasă de 
insecte, așa cum s-a întîmplat 
de altfel și cu aceea a ca
tedralei Sfintul Paul și mî- 
năstirii Westminster. Specia
liștii au dezlănțuit o ofen
sivă împotriva mîncătorilor 
de lemn cu ajutorul cobaltu
lui 60 care ucide ouăle și ste
rilizează insectele adulte.

MlNCĂTOARELE
DE PĂCURĂ

Cum rezistă oare peștii 
din riul Moscova, păcurei 
vărsate in apă de vapoare și 
de uzinele de pe mal ? Doi 
biologi sovietici au dat răs
punsul la această întrebare, 
descoperind în apă niște bac
terii care se hrănesc cu păcu
ră. Actualmente se caută mij
locul de a folosi aceste pre
țioase auxiliare pentru puri
ficarea apelor de canalizare.

BANCNOTE CE 
NU SE UZEAZĂ

Autoritățile administrative 
americane studiază posibili
tatea înlocuirii hîrtiei pentru 
fabricarea biletelor de ban
că cu nylon.

F» E N T R U ’E l IM E F? E T- J

VREȚI SĂ 
FACEȚI

Rubrica noastră 
cuprinde in exclusi
vitate adrese stu
dențești.

Teodosiu Angelica, 
20 anb. studentă filo
logie, Splaiul T. Vla- 
dimirescu nr. 10 Ti
mișoara (teme de 11- 

deteratură, schimb 
ilustrate).

Manole A. Con
stantin, 19 ani, stu
dent facultatea de 
matematică — meca
nică, com. Adam, 
raionul Bujor, re
giunea Galați (teme 
din domeniul mate-

cești. Membrii cercului au 
contribuit de asemenea la 
îmbogățirea materialului di
dactic al școlii prin prinde
rea și conservarea unor spe
cii de pești — dintre care li
nii rar întîlniți în Marea 
Neagră ca de pildă Spătosul 
(Sargus anulari») — sau 
Scoici și melci, exemplare 
faunistice rare.

Acum, in timpul iernii, 
membrii cercului subacvatic 
îngrijesc și îmbogățesc ma
terialele de scufundare și 
continuă antrenamentele 
sportive pentru menținerea 
unei desăvîrșite forme fizice 
necesare activități așteptate 
cu nerăbdare pentru vara 
viitoare.

Prof. S. S1NGIORSAN

FORAJ ATOMIC?

Recent, în S.U.A. s-a anunțat că se va încerca utilizarea 
unei explozii atomice pentru a face posibilă exploatarea 
unor importante zăcăminte de gaze naturale aflate sub 
straturi de gresie. Pentru a sparge acest strat dur, se va 
folosi o bombă atomică de „numai" 20 kilotone care va 
exploda la o adincime de 1 200 metri.

Specialiștii consideră că în acest mod rezervele de gaze 
naturale exploatabile ale S.U.A. se vor dubla ajungînd la 
17 000 de miliarde de metri cubi. Se apreciază că în Statul 
New Mexico unde va avea loc explozia, producția de gaze 
va crește de 7 ori.

BĂTRÎNUL

URIAȘ
Intr-o grotă din Kuangsi, 

paleontologii chinezi au scos 
dintr-un strat de argilă roșie 
trei dinți, ce au aparținut 
unui uriaș intermediar între 
maimuță și om, care a trăit 
acum aproape o jumătate de 
milion de ani.

MISTERUL SUPER- 
CONDUCT IVIT ĂȚII

La Institutul de cercetări 
nucleare din Dubna, în apro
piere de Moscova, profeso
rul Bogoliubov a făcut o im
portantă descoperire asupra 
superconductivității (anula
rea bruscă a rezistenței elec
trice a anumitor corpuri în 
apropierea lui zero absolut), 
fenomen pînă acum insufi
cient explicat. 

maticn, fizicu. isto
riei, literaturii).

Duță Emilia, 20 de 
ani, studentă la fa
cultatea de științe 
naturale, str. Bîlteni 
nr. 2 Craiova, re
giunea Oltenia (teme 
biologie, literatură, 
schimb de ilustrate).

Azur Craioveanu, 
27 ani, student Insti
tutul de construcții,

Bădeni nr. 7 
87, București 

(schimb de vederi, 
literatură).

Marius Voieu, 18 
ani, student faculta
tea mecanică. Com
plexul studențesc nr. 
2 Timișoara (cinema, 
sport).

Viorel Mateescu, 
25 ani, student, str. 
Matei Basarab 42, 
Rm. Vîlcea, regiunea 
Argeș (matematică, 
economie, cinema).

Burțescu Jana, 20 
ani, studentă facul
tatea de chimie, str. 
Alexandru cel Bun 7, 
Craiova (schimb de 
vederi).

Bayerle Friedrich, 
20 ani, student la 
fizică, comuna Jamul 
Mare 268 raion Deta, 
regiunea Banat (te
me diverse, fizică).

DEBUT
După un grupaj de poezii 

semnate și recitate de Breb 
Popescu, în cadrul cenaclului 
„Junimea" de la Facultatea de 
limba și literatura română — 
București a avut loc recent un 
surprinzător și original debut de 
dramaturg al tînărului poet 
Dumitru M. Ion. Piesa „Coră
bii de argia", scrisă în colabo
rare cu Titus Vâjeu, a fost in
terpretată în fața studenților 
bucureșteni de studenți ai anu
lui II și III de la Institutul de 
teatru. Roluri notabile au creat: 
Mihaela Capră din anul II, 
Doina Pavel. Anca Thury, Mar
gareta Craus, Mihaela Arsenes- 
cu, Liviu Rozorea, Mircea Bi- 
bac, Petre Moraru, Dorin Anas- 
tasiu, Cornel Ciupercescu, Flo
rin Zamfirescu, Michi Perșa, 
Ștefan Velniciuc. Exigențele 
textului au găsit un bun inter
pret în regizorul Cătălin Naum 
anul III — regie, și scenogra
ful Radu Vincez.

A. PALE

Fazani 
„migratori"

1.100 de fazani aparțintnd 
crescătoriilor din Gherghița 
și Drăgănești, regiunea Plo
iești, au plecat spre Paris, 
parcurgind in zbor o distan
ță de peste 2.500 de kilome
tri. Primul stol și-a luat zbo
rul la începutul lunii noiem
brie, urmat îndeaproape de 
alte și alte stoluri pînă s-a 
ajuns la cifra . pe care am 
consemnat-o mai sus. Ajunși 
la Paris fazanii au întemeiat 
mai multe colonii destinate 
popularii unor păduri din 
împrejurimile capitalei Fran
ței.
’ Merită să fie consemnat 
faptul că zborul nu a fost o- 
bositor, fazanii împrumutind 
pentru zbor aripile unor a- 
vioane speciale, pentrucă 
migrațiunea a fost pusă la 
cale de oameni.

T. I.

NU MAI SÎNT

INSECTE,
NU MAI SlNT 

NICI PEȘTI
Pentru a distruge anumite 

insecte ce atacau pădurile 
s-a răspîndit pe calea aerului 
DDT pe o suprafață de a- 
proape 2 500 000 de hectare 
din statul Montana (Statele 
Unite). Trei luni mai tirziu 
s-a constatat că peștii din 
riul Fellouistone mureau în 
mare număr. Biologii, care 
au fost însărcinați să studie
ze această întîmplare, au a- 
tribuit moartea peștilor dis
trugerii insectelor ce consti
tuiau hrana lor indispensa
bilă. Procedeele chimice în
trebuințate acționează fără 
discriminare.



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

Din scrisorile

sosite

la redacție

Ing. MIRCEA BIRÂU,
directorul Trustului regional de construcții din Tg. Mureș

Proiectul de Directive făcînd o analiză temeinică a activității 
din construcții precizează că unul din neajunsurile actualului sis
tem de organizare tl constituie lipsa unor unități profilate după 
specificul lucrărilor de construcții industriale, social-culturale și 
de locuințe, ca și pe genuri de lucrări (fundații, terasamente, be
toane precomprimate etc.). Pentru aceasta pledează și experiența 
trustului nostru. Astfel, deși printr-o măsură recentă la Tîrgu Mu
reș specializarea întreprinderilor de construcții s-a făcut numai 
pe două compartimente mari, generale (o întreprindere profilată 
pe construirea de locuințe și obiective social-culturale, iar cealaltă 
pe construcția de obiective industriale, lucrări edilitare și agro
zootehnice), rezultatele n-au întîrziat să se arate. La sfîrșitul tri
mestrului trei aveam realizat planul anual de investiții în propor
ție de 79 la sută. Pe șantierul microraionului de locuințe Tudor 
Vladimirescu din Tîrgu Mureș, unde construim peste 2 200 de 
apartamente, școală, complex comercial și alte obiective, aplicăm 
unele din aceste măsuri. Avem pe acest șantier echipe speciali
zate în glisarea blocurilor cu mai multe nivele, echipe și brigăzi 
care execută lucrări de fundații și drumuri de acces. Iată de ce, 
consider că sînt bine venite propunerile incluse în capitolul „Con
strucții", în amplul program de perfecționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale elaborat de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. din 5—6 octombrie.

Inq. CONSTANTIN MATRAN,
directorul stațiunii experimentale horthiticoIe-Blaj

In calitate de cercetător mi impresionează atenția cu totul re
marcabilă pe care partidul și statul nostru o acordă științei, factor 
esențial în dezvoltarea economiei, al progresului multilateral al 
României socialiste. Măsurile preconizate în proiectul de Directive 
creează condițiile favorabile unei conlucrări fructuoase a științei 
cu producția în vederea soluționării complexelor cerințe ale eta
pei actuale și ale viitorului. Printr-o hotărîre recentă s-au înființat, 
începînd cu 1 octombrie, noi institute de cercetări pentru viticul
tură, pomicultură, legumicultură și de economie agrară care vor 
putea să aprofundeze și mai mult cercetarea științifică. Noile insti
tute de cercetări au fost amplasate în zonele naturale cele mai 
corespunzătoare profilului lor. Studiile din viticultură, pomicultură 
și legumicultură vor fi axate pe elaborarea metodelor agrotehnice 
avansate, crearea de soiuri noi, verificarea celor introduse din alte 
țări producerea de sămînță și material săditor corespunzător meca
nizării diferitelor lucrări. Pe baza acestor noi forme de organizare, 
cercetătorii stațiunii experimentale hortiviticole din Blaj, vor putea 
ține o mai strînsă legătură de specialitate cu lucrătorii din I.A.S., 
cooperative agricole de producție și întreprinderile vinalcool pen
tru generalizarea rezultatelor științifice. Sînt întrutotul de acord 
cu importantele prevederi ale Proiectului de Directive, împreună

cu colectivul de cercetători pe care îl conduc vom căuta să de
punem toate eforturile noastre pentru traducerea lor în viață în 
sectorul în care ne desfășurăm activitatea.

BENI FULOP,
brigadier la C.A.P. Fîntinele

Citind cu atenție documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 
octombrie cu privire la îmbunătățirea împărțirii administrativ-teri- 
toriale și sistematizarea localităților rurale, ne-am convins că aces
tea, ca și întregul complex de măsuri, au drept scop ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii, îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale locuitorilor de la orașe și sate.

Comuna noastră nu s-a dezvoltat niciodată atît de mult ca în 
anii de după Eliberare. Această comună neînsemnată de pe Tîrnava 
Mică, a devenit un centru puternic odată cu construirea termo
centralei „Steaua Roșie". A crescut foarte mult numărul de locui
tori, s-au ridicat multe case noi, s-au înființat unități social-cultu
rale care nu existau înainte. Muncitorii termocentralei și țăranii 
cooperatori locuiesc în același cadru, dînd comunei Fîntinele, din 
raionul Tg. Mureș, un nou profil necunoscut pînă astăzi. Sîntem 
convinși că măsurile luate pentru sistematizarea localităților rurale 
vor determina o nouă perspectivă în dezvoltarea pe mai departe a 
comunei noastre. Documentele Plenarei au fost dezbătute la Sfa
tul popular comunal și constituie obiectul dezbaterii largi în rîn- 
durile tuturor locuitorilor comunei.

MĂSURI DE LUMINOASĂ
PERSPECTIVĂ „Fiecare activitate economică, oriunde s-ar desfășura, trebuie să corespundă unor nevoi reale, să asigure recuperarea 

cheltuielilor sociale, să fie rentabilă, să contribuie la înfăp tuirea reproducției lărgite".

(Din Proiectul de Directive ale C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale corespunzător condițiilor noii etape de dezvoltare socialistă a României).

PENTRU VIITORUL ȚĂRII
EFICIENȚA ECONOMICĂ
ÎN CENTRUL ACTIVITĂȚII S.

PETRE BUNEA,
director general al Combinatului de cauciuc Borzești

Mecanizatorii celor 30 de 
S.M.T. din regiunea Dobro- 
gea aduc o contribuție esen
țială în obținerea unor pro
ducții de grîu, porumb, floa- 
rea-soarelui. etc, de la un an 
la altul mai ridicate. Gradul 
de mecanizare a lucrărilor a- 
gricole a crescut de la 2,27 
hantri pe hectarul arabil în 
1957 la 6 hantri în 1967 iar 
productivitatea pe tractor de 
la 436 hantri în 1957 la a- 
proape 700 hantri în 196/. 
Prin aplicarea complexului de 
măsuri agrotehnice și prin 
contribuția adusă de stațiu
nile de mașini și tractoare pe 
linia mecanizării lucrărilor, 
cooperativele agricole de pro
ducție atu obținut, anul a- 
cesta, 2667 kg grîu la hectar 
față de 2000 kg planificat, la 
orz 2271 kg față de 1975 kg. 
planificat.

Dar, așa cum se precizează 
în proiectul de Directive ale 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei națio
nale, tractoarele și mașinile 
agricole au continuat să fie 
folosite nerațional, sortimen
tul de lucrări este redus iar 
numărul personalului admi
nistrativ și al muncitorilor au
xiliari depășește nevoile pro
ducției. Dintr-o analiză făcu
tă recent reiese că tractoarele 
au fost folosite în Dobrogea 
numai 147 zile în brazdă, ceea 
ce înseamnă că ele au lucrat 
efectiv doar 2/3 din timpul 
existent. în consecință fondul 
de timp al mecanizatorilor 
este necorespunzător folosit, 
o bună parte din acesta iro- 
sindu-se în activități nepro
ductive. Pentru lucrări în 

ț S cîmp și reparații în ateliere 

se folosește 83 la sută din 
timp, 10 la sută reprezentînd 
timp nefavorabil și reparații 
accidentale, 1,06 lipsuri ne
motivate și aproape 6 la sută 
activități neproductive. Cele 
8 procente înseamnă nu mai 
puțin de 485 000 ore om ne
productive, (23 de zile în me
die pe mecanizator), fiind 
mai mare decît cel necesar 
pentru reparații.

Analizînd în amănunt cau
zele care conduc la folosirea 
nerațională a timpului de 
muncă și, deci, la utilizarea 
incompletă a capacității uti
lajelor rezultă că acestea sînt 
o consecință directă a defi
ciențelor existente în organi
zarea activității la locul de 
muncă, nerespectarea indica
țiilor tehnice care se dau, lip
sa de interes pe care o ma
nifestă unele cooperative a- 
gricole de producție pentru 
asigurarea condițiilor cores
punzătoare desfășurării pro
cesului tehnologic (C.A.P. plă
tesc pentru lucrări efective 
dar nu sînt sancționate eco
nomic cînd tractoarele statu
lui stau, aspect ce ar trebui 
luat în considerație la stabi
lirea preturilor pentru prestă
rile de servicii ce vor fi efec
tuate de S.M.T.), insuficienta 
atenție pe care conducerile 
S.M.T. o acordă acestor pro
bleme majore.

în ceea ce privește sorti
mentul de lucrări, trebuie să 
recunoaștem că stațiunile de 
mașini și tractoare își funda
mentează realizarea planului 
de producție pe o serie de 
lucrări de bază ca : arături, 
pregătirea patului germinativ, 
semănat, prășit și nu intervin 
pentru lărgirea gamei de lu-

Ing. DAN ȘERBU
Președintele Consiliului agricol regional Dobrogea

crări. Cu toate că S.M.T. au 
fost dotate cu tipuri noi de 
mașini, nu se străduiesc să 
lărgească gama lucrărilor și 
nu pregătesc în mod cores
punzător mecanizatorii.

Voi da cîteva exemple : a- 
vem în dotație presele de ba
lotat de cîțiva ani, dar și în 
această vară s-a realizat nu
mai 211 hectare pe mașină 
față de 250 hectare cît re
prezintă sarcina. S-au folosit 
complet necorespunzător ma
șinile pentru producerea fu
rajelor, din care cauză se în- 
tîrzie cu recoltarea și depozi
tarea. S-au realizat numai 62,4 
hectare pe cositoare față de 
minimum de 120 cît se pot 
realiza.

Si dacă despre mecaniza
rea în viticultură și pomicul
tură abia am început să dis
cutăm în unele unități, în le
gumicultură — sector de ac
tivitate cu un consum mare 
de zile - muncă — nu facem 
absolut nimic. Or, pentru ca 
un S.M.T., organizat pe prin
cipiu) gestiunii economice 
proprii — să trăiască pe pro
priile picioare, să fie o uni
tate cu beneficii este necesar 
să acorde atenție măririi ga
mei de lucrări agricole.

Cu toate că prețul de cost 
al hantrului marchează o e- 
voluție pozitivă, avem și aici 
rezerve mari pe care le valo
rificăm cu timiditate. în ur
ma indicației comitetului re
gional de partid s-a analizat 
modul cum se folosește în 

S.M.T. personalul tehnico-ad- 
ministrativ și cel auxiliar și 
a reieșit că în unele unități 
aceste cheltuieli reprezintă un 
balast în prețul de cost. La 
21 iulie revenea pe tractor 
fizic 1,78 de salariați în me
die, iar în unele S.M.T. acești 
indicatori erau extrem de e- 
xagerați : S.M.T. Dăeni 2,54, 
Topologu 2,03, Hîrșova 2,19, 
Valul Traian 1,97, Greci 1,92 
etc. Deci, la S.M.T. Dăeni, la 
un mecanizator productiv în 
sensul economic al cuvîntu- 
lui, mai existau încă 1,54 sa
lariați muncitori auxiliari. 
Luînd măsuri imediate s-a 
reușit să se reducă 488 pos
turi cu un volum de salarii 
pe 6 luni de aproape 3,5 mi
lioane Iei, adică 1,7 lei pe 
hantru, iar numărul de sala
riați pe tractor să scadă la 
1,64.

Această reducere a afectat 
următoarele sectoare : în a- 
telierele de reparații s-au re
dus 224 posturi de mecanici, 
care au fost trimiși să lucreze 
direct pe tractoare. în ateliere 
erau unii mecanici cu sarcini 
specializate, valabile pentru 
uzine de reparații mari, dar 
nu pentru S.M.T. unde me
canizatorii trebuie să aibă un 
orizont larg de cunoștințe, 
pentru ca într-adevăr timpul 
de muncă să fie bine folosit 
iar salariile plătite să cores
pundă cu valoarea manoperei 
executate. Prin comasarea u- 

I nor brigăzi mici s-a redus un 

număr de 68 șefi de bri- l 
gadă și 69 pontatori, s-au 
redus de asemenea 120 de 
posturi administrative și 56 
muncitori din transporturi — 
de pe atelierele mobile. Există 
o situație anormală. Atelierele 
se deplasau la brigăzi și, în 
timp ce mecanicii din echipe 
executau depanări șoferii se 
odihneau, cînd foarte bine 
mecanicul de intervenție poa
te să conducă și mașina de 
depanare. în total s-au redus 
cu 25,7 la sută personalul de 
atelier și 16,6 la sută perso
nalul tehnico-administrativ. 
Deși s-a considerat mare a- 
ceastă reducere, totuși lucră
rile în campania de toamnă 
s-au desfășurat destul de bine, 
poate mai bine decît înainte. 
Pornind de la experiența do- 
bîndită propun ca la brigăzile 
mici să nu mai rămînă și șef 
de brigadă și pontator ali
mentator. în unele cazuri, șeful 
de brigadă poate ii mecani
zatorul cel mai hun din bri
gadă, care să lucreze efectiv 
pe tractor. In alte cazuri șeful 
de brigadă va putea fi scos 
din producție prețuind însă 
și atribuțiile pontatorului ali
mentator. în Dobrogea, noi 
vom analiza situația din fieca
re S.M.T. și vom continua să 
reducem posturile ce nu-și 
justifică eficiența pînă cînd 
vom ajunge la 1,4 salariați pe 
tractorul fizic.

Analizînd cheltuielile de 
producție rezultă că pe re
giune, la elementele prețului 
de cost s-au realizat economii 
în valoare de 8 9504)00 lei, 
ceea ce revine pe hectarul de 
arătură normală 4 lei. Dar, 
aceste economii nu reflectă 
posibilitățile pe care le au u-

In ultimii ani au fost construite o serie de platforme industriale 
■ formate din: 2—3 sau mai multe unități, administrativ separate, dar 

care după cum e și firesc într-o asemenea interdependență tehno
logică incite imposibil să ne închipuim existența uneia fără cea
laltă. Eu mă. voi referi la cele 3 unități de pe platforma industrială 
a orașului Gheorghe Gheorghiu-Dej, dar aspectele și problemele 
pot fi generalizate și pe alte platforme. Concepute din punct de 
vedere ofgOfiizatoric ca unități independente, cele 3 întreprinderi 

au urmărit o dotare completă a fiecăreia dintre ele, s-au făcut 
multe cheltuieli de investiții și dotare care au costat statul sute de 
milioane de lei. Astfel, avem 3 ateliere mecanice de anticoroziune, 
laboratoare centrale, biblioteci tehnice etc, toate dotate cu per
sonalul muncitoresc, tehnic șt administrativ. Dispunem în cele 3 
unități de 2 261 muncitori în sectorul de întreținere și reparații și 
cu toate acestea apelăm în perioada de revizii la oameni din exte
rior, Lucrani înli-un singur schimb, cu ore suplimentare și oprim 
instalații care ptoduc 1,5—2,0 mii leii zi (35 zile oprim instalația 
de butadiene, și 30 zile pe cea care produce P.C.V.). Cerem în
ființarea unei întreprinderi de reparații pe platformă cu toate că 
avem una mai mare decît cea pe care vrem, dar ea este dispersată.

Subordonarea unităților cu profil asemănător unei centrale, orga
nizate teritorial ne-ar da posibilitatea să unificăm unele activități 
comune cum ar fi aprovizionarea, desfacerea și chiar transporturile, 
realizând prin aceasta o utilizare mai bună a mijloacelor circulante 
și a spațiilor de depozitare de care dispunem.

Propun experimentarea pe platforma industrială a Orașului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej crearea unei centrale cu profil teritorial 
care se înglobează cele 3 unități, inclusiv Rafinăria din Dărmănești.

nitățile, jnțrucît 
— ^reparații — 
pentru reparații 
4 357 000 lei. Și

M. Kogălniceanu lu-

care la rîndul lui lu- 
tocmai la cooperativa

la elementul 
s-au cheltuit 

accidentale @ 
să nu uităm 

că din motive ce reclamă o — 
altă analiză, o parte din re- V 
parațiile planificate nu au 
fost realizate. De asemenea, « 
nu au fost respectate norma- W 
tivele valorice ale reparațiilor 
ce au determinat o creștere a —. 
cheltuielor. w

în vederea îmbunătățirii in
dicatorilor economici propun a 
a se revedea razele de activi- “ 
tate ale S.M.T. și chiar co
masarea unora dintre ele. Noi A 
avem multe asemenea cazuri. 
S.M.T.
crează pînă la poarta S.M.T. A 
Roria onro lr* .rîinriiil Livi’r. If».' 
crează ,
agricolă din Ostrov, S.M.T. A 
Castelu din gardul S.M.T. Si- 
bioara. Apoi, unele S.M.T; au 
o rază de activitate mică. Cu £ 
toate măsurile ce se vor lua, 
cheltuielile de administrație și 
deservire, raportate la unita- 
tea de producție, vor rămîne 
mari și fără perspective de 
reducere. Ceea ce ne obligă 
să propunem comasarea lor în 
unități mai mari în care pro- 
ductivitatea muncii va crește @ 
simțitor.

Am enumerat numai cîteva 
din măsurile pe care ni le-am gp 
propus “Să le luăm în Dobro
gea pentru ca odată cu orga- _ 
nizarea stațiunilor de mașini W 
și tractoare pe principiul ges
tiunii economice proprii, a- 
ceste unități să-și îmbunată- 
țească activitatea, să execute 
lucrări de calitate din ce în 
ce mai bune, să contribuie la W 
creșterea producției la hectar 
în cooperativele pe care le @ 
deservesc.

Inq. GHEORGHE
Dobrogea

ANGHEL,

Dobrogea probleme de o 
cooperative agricole care 

realizează an de an producții ce se cifrează la multe milioane. Din 
studiile la care lucrează specialiștii de la sistematizare rezultă însă 
ca sînt condiții pentru organizarea a numai circa 70 de comune. 
Este firesc deci ca investițiile ulterioare, social-culturale și de pro
ducție să țină seama de aceasta Fondurile de acumulare — în 
perioada actualului cincinal — ale celor 240 cooperative agricole 
se vor ridica la peste un miliard trei sute milioane lei. Pînă acum 
singura îngrădire a cheltuirii acestor fonduri după interesele din 
fiecare unitate a fost, ori cit ar părea de paradoxal, greutatea în 
aprovizionarea cu unele materiale de construcții. Propunem deci 
ca încă de acum să se întocmească un studiu al investițiilor în 
cooperativele agricole cate să țină seama de perspectivele fiecărui 
sat — avînd în vedere migrația deja existentă spre centrele mai 
bine amplasate și în funcție de aceasta de problemele care le ridică 
pentru producția agricolă ■■ necesitatea amplasării sectoarelor zoo
tehnice și legumicole în apropierea mîinii de lucru și a căilor de 
circulație. Unele cooperative agricole ar putea fi îndrumate să-și 
păstreze fondurile de acumulare mai mulți ani în bancă.

Sistematizarea satelor ridică pentru 
complexitate deosebită. Avem 240 de

Pe baza dezvoltării pla
nificate a economiei națio
nale, în ultimele două de
cenii, România a obținut 
succese însemnate în toate 
domeniile de activitate e- 
conomică. Astfel, producția 
industrială s-a mărit con
siderabil, înregistrîndu-se 
ritmuri de creștere dintre 
cele mai înalte pe plan in
ternațional ; industria a de
venit ramura conducătoare 
a economiei, imprimind un 
deosebit dinamism forțelor 
de producție ale țării, con
tribuind într-o măsură ho- 
tărîtoare la progresul agri
culturii, construcțiilor, 
transporturilor, comerțului 
interior și exterior, la ri
dicarea economică și social- 
culturală a tuturor regi
unilor.

Partidul, pornind de la 
principiile marxism-leni- 
nismului, se preocupă de 
perfecționarea continuă a 
sistemului de planificare a 
economiei, de găsirea și fo
losirea celor mai potrivite 
forme și metode de condu

cere și organizare pentru a 
asigura o mai bună valo
rificare a rezervelor și po
sibilităților din economie, 
în acest sens. în Proiectul 
de Directive ale C.C. al 
P.C.R. cu privire la perfec
ționarea conducerii și pla
nificării economiei națio
nale, se arată că : „asigu-

DINAMISMUL PLAN IFICARII
rarea unui nou avînt al for
țelor de producție, dezvol
tarea relațiilor socialiste 
necesită perfecționarea în 
continuare a formelor și 
metodelor de conducere, 
organizare și planificare".

Valorificarea resurselor 
economiei naționale, potri
vit intereselor generale ale 
societății, poate fi realizată 
în modul cel mai rațional 
prin conducerea pe bază de 
plan a întregii vieți econo

mice și sociale. De aceea, 
în concepția partidului nos
tru, planul de stat este și 
trebuie să rămînă instru
mentul principal pentru 
stabilirea țelurilor pe care 
urmează să le atingă socie
tatea în dezvoltarea econo
mică, precum și a mijloa
celor necesare realizării 

lor. El are menirea să sta
bilească cadrul coherent și 
echilibrat în care se des
fășoară întreaga activitate 
economică și social-cultu- 
rală, să asigure utilizarea 
cea mai eficientă a mijloa
celor materiale și a forței 
de muncă de care dispune 
societatea. Planul de stat 
constituie calea principală 
prin care se fixează obiec
tive ferme pentru toți cei 
care participă la activitatea 

economică și socială, el u- 
nește diferitele întreprin
deri și ramuri ale economi
ei în lupta pentru înfăptu
irea sarcinilor de interes 
general. Prin întreg an
samblul de prevederi care-1 
alcătuiesc, planul urmărește 
să asigure o eficiență maxi
mă la scara întregii econo-

Profesor univ. GHEORGHE ȘICLOVAN
Director in Comitetul de Stat al Planificării

mii, angajează atît prezen
tul, cit și viitorul țării.

Așa cum se arată în Pro
iectul de Directive întreaga 
noastră experiență, rezul
tatele pe care le-am obți
nut în dezvoltarea econo
mică și socială a țării, de
monstrează eficiența con
ducerii planificate a econo
miei, creșterea continuă a 

rolului planificării, pe mă
sura înaintării construcției 
socialiste.

Scopul activității de pla
nificare este — în esență — 
acela de a pune în aplicare 
politica partidului de dez
voltare economică și so
cială a țării. Stabilind con
dițiile necesare folosirii op- 

time a resurselor naturale 
și a forței de muncă, planul 
trebuie să asigure ritmuri 
cît mai înalte de creștere 
a producției materiale, a 
productivității muncii și a 
eficienței întregii activități, 
ca premize absolut necesa
re pentru ridicarea nivelu
lui de trai material și cul
tura! al poporului. Planul 

stabilește proporțiile utili
zării produsului social și 
venitului național, mări
mea fondului de consum și 
a fondului de acumulare, 
asigurînd, la scara econo
miei naționale, procesul re
producției lărgite și, în a- 
celași timp, creșterea bună
stării populației.

înfăptuirea acestor obiec
tive ale planificării este po
sibilă numai prin cuprin
derea în plan, ca un tot 
unitar, armonios și echili
brat, a tuturor sectoarelor 
producției materiale. Nece
sitatea de a asigura dezvol
tarea economiei naționale, 
potrivit intereselor gene
rale ale întregii noastre so
cietăți, impune ca nici o 
ramură de activitate eco
nomică să nu rămînă în 

afara planului de stat. Pla
nul trebuie să fixeze prin 
prevederile sale, în secto
rul de stat ca și în sec
torul cooperatist, obiecti
vele ce trebuie atinse în ca
drul dezvoltării generale a 
economiei. Orice tendință 
de a scoate vreun dome
niu din sfera de cuprin

dere a planului este dău
nătoare, întrucit afectează 
echilibrul general și intro
duce în procesul de pro
ducție, circulație, reparti
ție și consum elemente sti- 
hinice.

Proiectul de Directive ale 
C.C. al P.C.R. arată că în 
etapa actuală a procesului 
de desăvîrșire a construcți
ei socialiste sporesc și mai 
mult răspunderea Partidu
lui Comunist, rolul său

conducător în activitatea 
economică. în întreaga via
ță socială. Perfecționarea 
conducerii planificate a e- 
conomiei se întemeiază pe 
respectarea consecventă a 
principiului centralismului 
democratic — principiu or
ganizatoric fundamental al 
statului nostru socialist, 
care îmbină coordonarea pe 
bază de plan a activității 
economice și social-cultu
rale de ansamblu cu acor
darea de largi atribuții u- 
nităților economice și in
stituțiilor cultural-științi- 
fice, sfaturilor populare. în 
Proiectul de Directive se 
subliniază, de asemenea, că 
acordarea de atribuții mai 
largi unităților economice 
în organizarea și dirijarea 
activității lor, în realizarea 
sarcinilor ce le revin din 
planul general de dezvol
tare a societății reprezintă 
o cerință primordială a per
fecționării conducerii și 
planificării, constituie una 
din căile principale de în
făptuire a măsurilor se se 

preconizează.
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PETCHOWSKI : „Vom învinge la un «cor 
am pierdut la Berlin**

Bâieții noștri și-au înche
iat pregătirile. I-am văzut 
la ultimul antrenament. Am 
avut impresia că sînt bine 
racordați la toate imperati
vele momentului. Ei știu cit 
de dificilă va fi încleștarea, 
nu au uitat dîrzenia și va
loarea adversarului, își com
primă în fiecare ceas arcul 
voinței, reflectînd la situații

aud strigătele frenetice ale 
publicului, care va fi miine,

de joc posibile mai ales
la fazele electrizante care
cu siguranță vor avea loc
in fața porții Iul Blokwitz,

al acesteimarele psiholog 
partide.

Formația a fost 
Coman — Sătmăreanu, Du
mitru Nicolae, Dan Coe, 
Mocanu — Ghergheli, Kosz- 
ka — Pîrcălab, Constantin, 
Ionescu, Kallo, formulă în 
general acceptată. Există u- 
nele obiecții in dreptul lui 
Sătmăreanu (nu numai pen
tru că a jucat slab la Va
lencia, dar și fiindcă este 
un fundaș cu atac de depo
sedare defectuos) și în drep
tul lui Pîrcălab (ieșit din 
formă de multă vreme, mo
dest și in meciul cu K.F. a

stabilită :

După preliminariile turneului U.E.F.A

mai mare decît

Germaniei) post în care 
specialiști îl văd mult 
bine integrat pe Sasu.

Antrenorul Angelo Nicu- 
lescu, ne mărturisea că pes
te emoții și îngrijorare este 
stăpînit de convingerea ro
bustă că echipa României se 
va califica pentru turul ur
mător. Iar maestrul emerit 
al sportului Iosif Petchowski, 
în trecere pe la cartierul 
general 
ne-a declarat că : 
vinge la 
decît am

unii 
mai

pe 
al echipei noastre, 

„Vom în- 
un scor mai mare 
pierdut la Berlin".

R. BALABAN

$ nu ne punem ghetele in cui...
Prin telefon

Scorul meciului este, desi
gur, cunoscut : 4—0 (2—0)
pentru selecționata de juni
ori a Ungariei. Nu atît tim
pul foarte rece, ci mai mult 
evoluția slabă a echipei noas
tre, duminică, pe stadionul 
budapestan „Vasas" ne-au 
înghețat cu adevărat inimile.

La pauză, mai speram în 
minuni : în poartă, Vidac îl 
înlocuia pe Bărbulescu — ca
re primise două goluri stupi
de — și, în plus, vîntul, des
tul de puternic, era de par
tea noastră. Nici una, nici 
alta n-au contat însă, fiindcă 
adversarii ne-au mai făcut... 
rost cu dezinvoltură de di
ferența pînă la 4 goluri. 
Practic, superioritatea gazde
lor s-a manifestat în două di
recții, deosebit de elocvente 
în fotbal : gabarit și pregătire

de la trimisul nostru
tehnică. Am asistat, vorbind 
despre băieții noștri, la nu
meroase preluări defectuoase, 
la pase date adversarului, la 
ratări copilărești în puținele 
faze de finalizare. Dumitru, 
Caniaro, Bărbulescu au 
de nerecunoscut. Singur, 
tremul stingă Nicolae a 
cercat să mai lege jocul 
atac. Unul singur însă... 
bitrajul prestat de germanul 
Helmuth Bader — excelent.

Dar să ne punem cîteva în
trebări în afara sferei stricte 
a partidei de duminică : sînt 
printre juniorii noștri jucători 
care să joace, efectiv, în pri
ma divizie a țării ? Nu sînt 
Și ar trebui să fie mulți !

Specialiștii care pregătesc 
lotul ar trebui să-și spună pă
rerea în această direcție căci 
au, credem, ce să spună.

fost 
ex- 
în- 
în 

Ar-

Viorel Raba
înMaghiarii au prezentat 

echipă nu mai puțin de 5 ju
cători titulari de „A“

în sfîrșit, calificarea pentru 
turneul UEFA rămîne de re
zolvat pentru... mai țîrziu. 
Nu înseamnă că trebuie să 
ne punem ghetele în cui. în
seamnă că trebuie să învățăm 
bine din astfel de înfrîngeri 
și să muncim înzecit pe mai 
departe. Potențialul real al 
echipei nu este cel arătat în 
urmă cu două zile la Buda
pesta. Echipa noastră de ju
niori se află într-o perioadă 
de cristalizare. Dar, pentru 
ca acest proces să explodeze 
valoric, încă în răstimpul 
scurt al anilor de juniorat, 
este nevoie de un rodaj con
tinuu și la temperaturi înalte. 
„Viitorul" a dat talente în 
prima divizie a țării...

A B C-u I
MOD E L I S M U L U I,

I N $ CO A LÂ !

NICI 0 SĂPTĂMÎNĂ/

ALBĂ IN CALENDAR
• TURISM : 300 de participant, 14 excursii, 3 con

cursuri de orientare turistică.
• HANDBAL : 7 echipe, 50 de jucători, 30 de me

ciuri în campionatul de uzină.
• FOTBAL : 7 echipe, 120 de jucători, 30 de meciuri 

in campionatul de uzină.
• VOLEI : 6 echipe in campionatul de uzină. 1 echipă 

fruntașă in campionatul regional.

Șarjă pe trei sferturi din partida finală a Campionatului național 
de juniori, în care echipa Clubului școlar București a întrecut 
formația Rulmentul-Birlad (scor 9—-O) cucerind astfel titlul de 

campioană a țării.

DUPĂ FINALA CAMPIONATULUI 

DE JUNIORI LA SCRIMĂ

SELECȚIA- 
UN PAS PESTE 
CARE NU SE 
POATE SĂRI

Vîrsta școlii este vîrsta 
cîrid se formează deprinde
rile practice, se stimulează 
interesul și pasiunea pen
tru problemele tehnico- 
științifice. Activitatea ex- 
trașcolară a tinerilor repre
zintă un domeniu deosebit 
de important pentru for
marea acestor deprinderi, 
acțiune care răspunde unor 
cerințe sociale majore.

Modelismul poate contri
bui în mare măsură la for
marea deprinderilor de a 
mînui uneltele, la cunoaște
rea proprietăților, principii
lor de funcționare ale unor 
dispozitive, aparate și ma
șini, la îmbinarea armo
nioasă a teoriei cu practica. 
Principalele ramuri ale 
modelismului sînt aeromo- 
deiismul, navomodelismul, 
automodelismul și racheto- 
modelîsmul. în țara noastră, 
primele două sectoare for
mează obiectul unor preo
cupări mai îndelungate și 
au o oarecare tradiție. Ra- 
chetomodelismul a început 
să se dezvolte în ultimul 
timp și se poate considera 
în faza de consolidare, iar 
automodelismul a fost spo
radic practicat și nu are, în 
prezent, o activitate cu ca
racter permanent.

La activitatea modelistică 
iau parte tineri de toate 
vîrstele (pionieri și școlari, 
elevi, tineri din uzine, fa- 

' brici și instituții, studenți) 
. și oameni maturi (ingineri, 

tehnicieni, piloți ș.a.) pen
tru care modelismul repre
zintă o pasiune vitală. în 
funcție de vîrstă, amatorii 
de modelism lucrează, pio
nierii și școlarii în cercurile 
de aeromodelism, navomo- 
delism și rachetomodelism 
de lâ casele și palatele pio
nierilor, iar tinerii și matu
rii în nucleele organizate 
de Federația de aviație, 
Secția Aero și Navomodele 
a Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport. 
(Este de reținut faptul vă 
navomodelele își găsesc lo
cul la... Federația de avia
ție !). Modelismul a obținut 
în țara noastră o serie de 
succese. Să amintim că 
cercurile de aero și navo
modele de la casele de pio
nieri, de la Palatul Pionie
rilor din Capitală au luat 
o serie de premii la con
cursurile naționale și inter
naționale, eâ la 'Tîrgovișie 
și la Ploiești s-a desfășurat 
o activitate susținută a ra- 
chetomodeliștilor, iar mo
deliștii mai în vîrstă au ob
ținut peste hotare unele 
rezultate remarcabile re- 
prezentindu-și cu cinste 
țara. Expozițiile organizate 
de micii aero și navomode- 
liști amatori demonstrează 
cum au reușit micii con
structori, încă la o vîrstă 
fragedă, să cunoască taine-

-

Conf. unîv. ing 
Gh. Rulea

le formării unei forme 
aerodinamice, ale fasonării 
lemnului, al amplasării u- 
nei cîrme sau unui profun- 
dor, iar demonstrațiile cu 
modele cu motor teleghi
date, lansate sau conduse 
reușesc de fiecare dată să 
trezească viul interes al 
participanților.

In raport cu posibilitățile 
create însă, cu exigențele 
pe care societatea noastră 
le ridică față de instruirea 
tehnică și educarea tinere
tului, modelismul este ră
mas în urmă in țara noas
tră. La această situație a 
contribuit lipsa unor for
me organizatorice cores
punzătoare și, de asemenea, 
subaprecierea rolului mo- 
delismului. Iată de ce con
sider că este necesar să se 
creeze toate premizele, 
condițiile materiale nece
sare ca în toate centrele 
mari, la nivelul orașelor, 
sau al școlilor chiar, să se 
înființeze și să activeze 
cercuri de modelism,

Intrucît în actuala orga
nizare numai aero și navo- 
modelismul își găsesc locul 
la Federația de aviație, iar 
auto și rachetomodelele 
sînt practic ale nimănui, 
cred că ar fi utilă constitui
rea unei comisii centrale de 
modelism. care să aibă ca 
ramuri aero, navo, racheto 
și automodele. O asemenea 
comisie ar putea avea rolul 
de coordonator al întregii 
activități pe țară pentru 
toate vîrstele și ar lucra in 
strînsă legătură cu Organi
zația pionierilor și cu 
Uniunea Tineretului Co
munist care așa după cum 
precizează recenta hotărire 
adoptată de C.C. al P.C.R. 
în Plenara din 29 noiem
brie — 1 decembrie a. c. 
se va ocupa și va răspunde 
în viitor de pregătirea în
tregului tineret pentru apă
rarea patriei, de organiza
rea exercițiilor cu caracter 
militar și a sporturilor teh- 
nieo-aplicative. In cadrul 
acestei pregătiri aero și na- 
vomodelismul sînt consi
derate printre disciplinele 
de bază. Este evident că in 
strînsă colaborare cu U.T.C. 
comisia centrală de mode
lism ar putea 
regulamentele 
pe sectoare 
regulamentele
rare a diferitelor 
cursuri și manifestări, 
contribui direct la organi
zarea acestora, la formarea 
și perfecționarea de in
structori 
preocupa 
condițiilor

a

coti-

să elaboreze 
de activitate 
de activități, 
de desfășu- 

con- 
ar

specializați, s-ar 
de asigurarea 
materiale ne-

cesare bunei desfășurări 
activității în toate sectoa
rele modelismului. Spriji
nirea modelismului impune 
existența materialelor do
cumentare necesare 
strucției modelelor.

Este de bun augur faptul 
că în momentul de față în 
Capitală se organizează un 
magazin cu materiale și 
truse pentru aeromodeliști, 
asigurîndu-se astfel un cen
tru de aprovizionare pentru 
întreaga țară. Planurile de 
construcție și materialul 
documentar sînt greu acce
sibile fiind, pînă în pre
zent, exclusiv străine. De 
mai bine de 10 ani nu au 
mai apărut planuri de con
strucție de aeromodele ; în 
ultima vreme se vorbește 
de faptul că Editura 
C.N.E.F.S. va publica 6 pla
nuri pentru construcția de 
aeromodele. în majoritatea 
țărilor există reviste con
sacrate modelismului. U- 
nele din acestea sînt folosi
te și de modeliștii noștri în- 
trucît ele sosesc prin re
țeaua de difuzare a presei, 
înființarea unei reviste ro
mânești de modelism ar fi 
deosebit de utilă muncii 
modeliștilor și ar constitui 
și un factor puternic de 
antrenare a multor tineri la 
această activitate instruc
tivă. Revista va putea pu
blica o serie de planuri de 
construcție de aeromodele 
simple sau complexe, pen
tru începători și avansați, 
modele de nave cu pînze 
sau cu motor, ar putea pre
zenta funcționarea «■' între
ținerea micromotouzfior, ar 
putea da indicații pentru 
construirea și lansarea mi- 
crorachetelor ca și a reguli
lor de protecție etc.

Factorul mobilizator și 
propagandistic ar putea de
veni și mai 
eficace dacă 
te, pentru 
demonstrații 
navomedele 
comandă prin radio 
dele teleghidate), ca și lan
sarea de rachete și con
cursuri de automodele.

Pentru a pune bazele a- 
vîntului modelismului și a-i 
asigura posibilitatea să con
tribuie din plin la instrui
rea și educarea tinerilor 
trebuie creată o opinie 
favorabilă acestei activi
tăți, trebuie pusă pe temelii 
solide colaborarea susținu
tă a organizațiilor de tine
ret și a organului coordo
nator al activități de mo
delism, toate conducînd 
aplicarea unor măsuri 
antrenare a tineretului 
proporție de 
ceastă activitate 
poate crea cadre 
de, cu o înaltă 
atît de necesare 
și culturii naționale.

intens, și mai 
ar fi organiza- 
publicul larg, 

cu aero și 
cu motor și 

(mo-

la 
de 
în 
a-masă la 

utilă care 
de nădej- 
calificare, 
economiei

Performanțele obținute de 
către tinerii noștri scrimeri 
la Campionatele mondiale de 
tineret, sînt cunoscute. Ana 
Ene (1963), Ecaterina Ieneic 
(1965), Șt. Ardeleanu (1966), 
Anton Pongraț (1967) sînt de 
acum, nume cunoscute în 
arena internațională a seni
orilor.

De aceea optica prin care 
am privit recentele finale ale 
juniorilor, a fost cu totul alta 
decît aceea a urmăririi unui 
simplu concurs al tinerilor 
scrimeri.

Finalele au constituit un 
bun prilej de afirmare a 
unor scrimeri, care prih e- 
vnluțiile lor, ne-au dat posi
bilitatea să remarcăm dotare 
indiscutabilă, apreciabil ba
gaj de cunoștințe tehnice. 
Trebuie să semnalăm însă 
calitățile fizice ale unor spor
tivi, care, oricîtă tehnică fi 
tactică ar avea, nu vor putea 
face față actualelor cerințe 
pe plan internațional.

Insist asupra acestui as
pect, deoarece strălucita 
comportare a sportivilor noș
tri la campionatele mondiale 
din acest an, ne obligă la o 
privire în perspectivă mult 
mai largă ca de obicei.

Număr mare de partici- 
panți (îmbucurător lucru), 
„asalturi" de calitate (Bur- 
lea-Ursovici, Moroșan-Vădu- 
va, Istrate-Pongraț. Inmi- 
ciuc-Popescu), cîștigători va
loroși : Burlea (floretă). Bu- 
dahazg (sabie). Voinea (flore
tă fete), .41. Istrate (spadă).

Vroiam însă să vedem 
mulți mai mulți tineri, și 
anume, din aceia care au 
calități necesare scrimei.

La selecție se pare că au 
fost deficitari unii antrenori. 
Munca pe care ei o depun, 
conștiinciozitatea ți dragostea 
lor pentru acest sport, pot 
fi încununate cu mult mai 
multe succese, dacă la înce
putul perioadei de pregătire 
a unei noi generații ar face o 
riguroasă selecție. Ne-am 
permite o sugestie. Include
rea in cadrul finalelor cam
pionatelor republicane de 
juniori, a unor probe, în 
care să se verifice viteza, mo
bilitatea, îndemînarea (cali
tăți atît de necesare în scri
mă) ar stimula (se poate citi 
?t „obliga") în măsuri foarte 
mare pe antrenori la selec
ția riguroasă a noilor ele
mente.

OCTAVIAN VINTILA

O spectaculoasă aruncare la coș ; fază din meciul Dinamo Bucu- 
rești-Politehnica Galați.

•
e Sibiul și-a adăugat de 

mult cunoscutelor sale tra-
• dlții istorice și culturale fai-
• ma unui puternic centru 

sportiv. Alături de sportu-
• rile montane, specifice con-
• dițiilor geografice, aici s-a 

dezvoltat cîndva o discipli
nă nouă în panorama spor-

• tului românesc : handbalul.
• Si tot aici, au luat startul 

numeroși sportivi de pețitor -
• manță : schiori, halterofili.
• alpiniști, boxeuri... Această
• carte de vizită ne-a îndem

nat să poposim în locurile
• unde frații Negrea au desci- 
ț frat codul pugiliatului adică.

Uzina metalurgică „Indepen-
• dența".
•
e Vacanța a plecat...
• în vacanți
• Subtitlul l-am extras din-
• tr-o frază înscrisă cu ma- 
a juscule în agenda organiza

torilor vieții sportive a uzi-
• nei sibiene : „în sportul de
• masă nu există vacanță". O 

frază care răspunde unui de-
• ziderat comun tinerilor : do-
• rința ardentă de a-și oteli
• forțele fizice și morale nrin 

snort. In același timp, reflec-
• tînd o idee majoră, funda-
• mentală pentru activitatea 

sportivă de masă : perma-
• nentizarea. Sub acest raport
• calendarul sportiv de la „In-
• dependenta" este concludent.
• Spartachiadele de iarnă și
• vară au fost completate sau
• succedate de campionatul 
a asociației, de duminici cul-
• tural-sportive, de întrecerile 

pentru cîștigarea Cupei ,.30 
Decembrie" etc. Mai concis,

• nici o săptămînă albă In ca-
• lendarul sportiv.
•
• O formulă și o condiție
• obligatorie
•
e Formula #4-1 = 1 000 nu se 

referă la permutări și com
binații algebrice. Termenii 
ne sînt explicați de tovară-

• șui ION STANCU, președin-
• tele asociației sportive de
• aici : „în rindul animatori-
• lor sportului de masă circulă
• eu „liberă trecere" un in-
• hibator : fotbalul. Nu neg 
9 atractivitatea de care se
• bucură dar, fără să-i mini-
• malizăm importanța, am a- 

cordat același sprijin șl al
tor ramuri sportive de lar-

• gă popularitate : atletismul,
• handbalul în 7, popice, tenis
• de masă, volei, schi, șah, tir
• ți bineînțeles turismul. Re-'
• zultatul ? Celor 120 de fot-
• baliști li s-au adăugat peste

800 de tineri care au prac
ticat în acest an disciplina 
sportivă îndrăgită.

— Rezolvarea practică a 
formulei, a adăugat tovară
șul ION OPRESCU, preșe
dinte al comitetului sindica
tului, implică o condiție o- 
bligatorie : colaborarea per
fectă a factorilor principali, 
adică U.T.C., sindicat, aso
ciația sportivă. Formele prin 
care am materializat aceas
tă coordonare de energii 
sînt multiple. în primul 
rînd, elaborarea în comun 
a unui calendar cu acțiuni 
și responsabilități bine pre
cizate. plan de acțiune pe 
care l-am popularizat prin- 
tr-o gamă variată de mij
loace organizatorice, cum 
sînt adunările U.T.C. de sin
dicat. consfătuirile asociației 
sportive, apoi prin grafice, 
panouri si anunțuri difuza
te prin stația de radio-am- 
plificare a uzinei etc. Ur
mează. în continuare, acțiu
nile comune de mobilizare 
a tinerilor la competiții, la 
întrecerea și întreținerea 
bazei materiale.

„Cupa amintirilor 
plăcute"

Fără să fie lipsiți de mo
destie. sportivii nu ascund 
oaspeților trofeele cucerite, 
în vitrine ni s-au arătat zeci 
de plachete și cupe. Păstra
te la loc de cinste ele ră- 
mîn mărturii concrete, cer
tificate de măiestrie sporti
vă. Nu facem bilanțul amfo
relor argintii, ci ne propu
nem să ne oprim la trofeul 
cel mai valoros cucerit și în 
acest an de asociația ..Inde
pendența" ; „Cupa amintiri
lor plăcute", a satisfacțiilor 
sportive obținută de cei 
1 000 de metalurgiști șibieni 
participant,i la viata sporti
vă a uzinei. Iar din acest 
potir uriaș am extras cîteva 
impresii :

. Sezonul fotbalistic actual 
mi-a oferit 2700 de minute 
petrecute pe gazonul stadio
nului în competiții pasionan
te plus alte mii cu ocazia 
antrenamentului. Totalizate, 
ele însumează zile la rînd 
de aer curat, de destindere, 
de odihnă activă, de un cîș- 
tig net de sănătate și vigoa
re" (Petru Nicolae — forjor).

„Iubesc muntele din copi
lărie. Turismul, și mai ales 
probele de alpinism, m-au 
învățat să prețuiesc la justa 
valoare spiritul de echipă, 
atît de prețios în viață și în 
muncă" (Luca Ion — labo
rant).

„Echipa noastră de volei 
ocupă un loc fruntaș in cam
pionatul regional. Acest fapt

ne-a dat componenților < 
un plus de încredere în foi 
țele noastre, ne-a arătat c 
drumul succesului în spo: 
ca și în viață trece pe su 
un portal încrustat cu dou 
cuvinte : consecvență și dl 
ruire" (Jurj Dinu — fun< 
ționar).

Șirul impresiilor conținu 
cu amintiri din excursia fi 
cută în Munții Apuseni ; ci 
80 de participant au îndri 
git odată cu mărețul peis< 
al patriei și legendare] 
locuri istorice : Sarmisegi 
tuza, Tara Moților — leagș 
nul lui Horia, Cloșca și Cr 
șan, al lui Avram lănci 
Cetatea Alba Iulia și atîte 
altele. Din aceeași cupă 
amintirilor am putea cit 
bucuriile primelor victor 
ale tinerilor schioare Bor 
Ana și Zeiner Kma cît și a 
tîtea și atîtea amintiri al 
sutelor de participant 1 
mișcarea sportivă de mas 
a uzinei.

De la fișele de sondaj 
la planul de perspectiv

— în sportul de masă re 
zultatele depind — la fel c 
în orice domeniu de activ! 
tate — direct de asigurș 
rea condițiilor organizate 
rice propice, concepute în 
tr-o perspectivă largă ; 
realistă. Din acest unghi d 
vedere am considerat ut 
să nu ne oprim la calends 
rul anual, ci să întocmim u 
plan de perspectivă pină î 
1970. Am alcătuit acest pla 
pe baza unui test de son 
daj, ne-a precizat tovarăși 
CORNEL ROMAN, secreta 
al comitetului U.T.C. și ne- 
pus la îndemînă un dost 
voluminos cu fișe personal 
prin intermediul cărora s« 
lariații uzinei și-au expr: 
mat în scris propunerii 
privind dezvoltarea sport 
lui de masă. O adevărat 
anchetă sportivă, o sura 
inepuizabilă de idei. Fișei 
astfel completate au deven 
jaloanele principale ale bc 
gatului plan de perspectivi

Inițiativă lăudabilă, sonda 
jul de masă a început să-i 
arate roadele. El însă n 
trebuie privit static. Concc 
mitent- se impune și o con 
sultare directă a celor ce a 
făcut propuneri interesant 
Acest lucru reiese și din fap 
tul că unii dintre tinerii c 
au propus înființarea secții 
de ciclo și moto-turism c 
ocazia prezentului rai< 
și-au completat sugestii 
prin indicarea de. trasee ine 
dite. accesibile, la poalei 
Făgărașului, trasee în car 
au inclus vizitarea de obiec 
tive eultural-istorice.

Această completare va d 
un spor de eficientă testu 
lui, îl va transforma într-u 
indicator de bază în dezvo) 
tarea sportului de masă îi 
uzina sibiană.

DAN PAUL

Foto: GH. CUCV

I î N SATELE REGIUNII IAȘI

: IARNA AR PUTEA FI
JUN SFETNIC BUN•
• Conversațiile pe care le-am a-
• vut cu ocazia mai multor depla-
• sări îti satele regiunii Iași ne-au
• condus la concluzia cft de fapt 

nu se poate vorbi de o activitate
• sportivă de masă. Sportul
• se află în multe locuri în
• stadiul unor dorințe evidente dar
• în fața cărora se ridică — uneori, 

obiectiv, alteori subiectiv — tot 
felul de piedici. Există situații

• cînd străduințele organizațiilor
• U.T.C. de a crea posibilități des-
• fășurării mișcării sportive au fost
• anulate prin hotărîri decretate cu 
e o ușurință de netngăduit. La Gru-

mezoaia (raionul Huși) pentru a
• scăpa de insistențele tinerilor care
• doreau să-și amenajeze un teren
• de sport, președintele cooperati-
• vei agricole a oferit acestoia o 
e parcelă de pe care se tăigseră

niște salcîmi. S-a muncit din răs-
• puteri, ne declara instructorul
• U.T.C., tinerii s-au arătat entu-
• ziasmați, au scos cioatele, au i<-
• velat și au pregătit totul. Numai
• c» același președinte care hotă-•

rise ca terenul să fie al tinerilor, 
s-a răzgîndit, așa, din senin, și 
S-a hotărît să-l planteze cu tutun.

E clar că o asemenea poziție a 
lovit, în primul rînd, în ideea de 
a avea un teren cu orice preț care 
mobilizase în jurul ei sute de ti
neri timp de sute de ore de mun
că. E normal ca întîmpinați cu 
un asemenea soi de încurajai e, 
tinerilor să le cam „piară che
ful". La Epureni, o altă comună 
din raionul Huși, președintele 
cooperativei agricole oferă o ne
maipomenită „dărnicie" organi
zației U.T.C. pentru baza spor
tivă : terenul dintre grajdurile 
cooperativei agricole de produc
ție. La Duda, terenul nivelat și 
bine amenajat de tineri e ales și 
dat pentru amplasarea centrului 
de valorificare a strugurilor.

Exemplele pot continua, gene
rate de faptul că în planurile de

sistematizare ale satelor nu S-a: 
prevăzut și amenajări dfe baz 
sportive, iar dacă s-au prevăzu 
au rămas doar o simplă prevede 
re. Ne întrebăm însă, în numel 
miilor de tineri din satele regii: 
nii Iași : comitetele executive al 
sfaturilor populare, consiliile d 
conducere ale cooperativelor a 
gricole de producție se tem oai 
că, prin apariția unor asemene 
baze sportive, locuri de odihn 
și destindere, amplasate în pune 
tele cele mai nimerite, comunei 
lor vor face pași prea repezi d 
la sat spre oraș ?

Noaptea este — spune o voi 
bă — un sfetnic bun. Iarna î 
care intrăm am dori să aib 
pentru forurile administrative al 
comunelor aceeași valoare și, î 
primăvară, să se suflece mînecil 
pentru amenajarea, cu particip; 
rea tinerilor. bazelor necesar 
practicării sportului.

ION CHIRIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului'' 
pentru regiunea Iași

•AGENDA SĂPTĂMÎNI1• . ________• "..
• • Meciul de fotbal Rapid — Locomotiv Mos-
• cova, din cadrul Campionatului Feroviar Euro- 
. pean, se va disputa azi cu începere de la orele

13,30 pe stadionul Ciulești.
• • Campioana țării noastre la baschet feminin
• „Politehnica" București întilnește în cel de al

doilea tur al C.C.E.. in sala „Floreasea", joi de
la orele 19, campioana Ungariei, formația

• M.T.K, Budapesta. In deschidere de la ora 17
• Progresul -- Mureșul (f) și Voința — Crișui

Oradea (f).
• —____

• Intilnirea internațională de haltere dintr 
echipele de juniori ale României și Poloniei s 
va desfășura în sala „Dinamo", sîmbătă de 1 orele 19.
• Voleiul va fi prezent în Capitală pri 

iocnrile : Rapid — Penicilina lași (f) și I.C.I 
Steaua (m) în sala Giulești și Dinamo — Uni 
iersitatea Cluj (f) sala Dinamo duminică dimi 
neața.



PAGINI DE EROISM

SIMB OL UL 
P LE V NE I

Tovarășului MIKA ȘFILIAK 
Președintele Vecei Executive Federale 

a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Adine mișcat de urmările tragice ale cu
tremurului care s-a produs la Debar, vă 
exprim, în numele guvernului român și al 
meu personal, sincere condoleanțe și adresez 
populației sinistrate profunda noastră compa
siune.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului MEHMET SHEHU 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

Profund întristat de pierderile umane și 
materiale provocate de cutremurul din dis
trictele Dibra și Librazhd, vă exprim compa
siunea guvernului român și a mea personală 
și adresez familiilor îndoliate sincerele noas
tre condoleanțe.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

TELEGRAME Anotimpul maturității

Cu 90 de ani în urmă, la 
28 noiembrie (10 decembrie) 
1877, capitularea puternicei 
cetăți a Plevnei deschidea 
larg drumul spre deplină iz- 
bîndă ostașilor români, osta
șilor ruși și voluntarilor bul
gari. Infrîngerea Imperiului 
otoman, recunoașterea ne
atârnării României, a Serbiei 
și a Muntenegrului, ca și re
cunoașterea ființei de stat și 
a autonomiei Bulgariei nu 
mai erau acum decit o ches
tiune de cîteva luni. Eveni
mentul crucial în istoria răz
boiului din 1877—1878, că
derea Plevnei se înscrie ast
fel ca unul din momentele 
cele mai de seamă ale pro
cesului de eliberare a po
poarelor din Sud-Estul Eu
ropei și de constituire a lor 
în state naționale.

în vara anului 1875 pu
ternicele răscoale antiotoma- 
ne din Bosnia și Hertego- 
vina au redeschis problema 
orientală. în primăvara anu
lui 1876, poporul bulgar ri
dica la rîndul său armele 
luptei de eliberare de sub do
minația Porții, Iar cîteva 
luni mai tîrziu Serbia și 
Muntenegru intrau în răz
boi cu Imperiul Otoman lup
tând pentru neatârnarea lor. 
Așteptând clipa prielnică 
propriei sale intervenții mi
litare, care urma să-i asigure 
independența de stat. Româ
nia a urmărit cu viu interes 
și caldă simpatie lupta pen
tru libertate a popoarelor 
sud-dunărene de care o lega 
o puternică prietenie secu
lară.

Cu emoție și cu o 
simpatie manifestată fățiș, 
românii au susținut pe luptă
torii de Ia sudul Dunării și 
au justificat cu energie drep
tul lor la libertate. „Inamicii 
libertății popoarelor... se 
scria la 19 august 1876 în 
„Gazeta Transilvaniei" — 
nici unul nu vrea să cunoască 
adevărul că popoarele aduse 
la ultima disperațiune prin 
tiranic, prin împilări și 
spoliațiuni, prin lipsa totală 
de securitate personală și a- 
vere, prin sugrumarea ori
cărei încercări de progres, 
în fine, își aruncară și viața 
în șanț, zicînd că acum tot 
atâta, decît viață tirănită, mai 
bine moarte cu sabia în 
mînă". în aceeași zi, N. 
Scurtescu publica în „Tele
graful" de la București poe
zia Suspinele Bulgariei, în 
care declara răspicat adre- 
sîndu-se „Europei luminate" : 
„De-atîtea zile negre bulga
rul e sătul. / E rob de patru 
veacuri — atit vor fi destul. / 
Auzi pe-un neam ce-ți bate 
la ușa-ți și suspină, / Căci 
plîngerea lui este : „Dreptate 
și lumină !“.

în lupta sa pentru scutura
rea dominației străine, po
porul român a avut sprijinul

După zece ani
Sînt invitat la conferința 

organizației U.T.C. de la în
treprinderea de construcții 
și montaje metalice-Reși- 
ța. înainte de începere, răs
colesc prin ceața amintirilor 
ca să ajung la un eveniment 
similar petrecut tot într-o 
seară de noiembrie însă cu 
zece ani în urmă. Undeva, 
cam pe acolo unde se află 
acum poarta 1 a combinatu
lui, stăteau înghesuițl, mi-a- 
mintesc cu exactitate, vreo 
nouăzeci de tineri, veniți în 
calitate de delegați să ur
nească viața de organizație 
pe făgașul unei activități 
mai intense. Rezultatele care 
au urmat apoi indicau că 
atunci, la începutul activi
tății, a fost așezată una din 
pietrele de temelie. Nostal
gia amintirilor mă îndeam
nă spre sala de club situată 
într-un colț al cartierului 
Moroasa... Dar conferința la 
care particip mă readuce in 
prezent : „întrucît din cei 
195 de delegați lipsește un 
singur tovarăș, putem înce
pe lucrările...". Consult cea
sul — ora anunțată se con
fundă cu ora începerii. Ur
mează procedura alegerii 
prezidiului, a secretariatului, 
precum și a comisiei de 
completare a proiectului de 
plan de măsuri, fapt care 
îmi sugerează o primă re
flecție. în anumite situații, 
ca și in viața zilnică, există 
unele ritualuri pe care, con- 
strînși de realitate și de ne
cesitate, le repetăm mecanic, 
fără să ne mai dăm seama 
cit de necesare sînt. S-a cri
ticat adesea formalismul, 
șablonul în care sînt pîndite 
să cadă unele adunări gene
rale. Dar șablonul nu devi
ne cu adevărat șablon decît 
atunci cind este lipsit de o 
acoperire faptică, de o fina
litate ; în cazul nostru, cind 
masa nu-1 acreditează cu 
nici o valoare și-l acceptă 
blazat. Ceea ce nu s-a întâm
plat la conferința despre 
care vorbesc. Toți cei din 
sală aveau întipărită, pină și 
în gesturile cele mai obiș- 

, nuite, convingerea că parti-V

PREMIERĂ CINEMATOGRAFICĂ
„Cerul începe la etajul III" 

este titlul filmului românesc pre
zentat luni seara, în premieră 
pe țară, la cinematograful „Re
publica" din Capitală. Scenariul 
și regia aparțin scriitorului 
Francisc Munteanu, care a trans
pus pe ecran nuvela sa cu ace
lași titlu. Rolurile principale sini 
interpretate de Silviu Stăncu- 
lescu fi Irina Gărdescu. Din dis

popoarelor apăsate din Sud- 
Estul Europei și el la rîndul 
său le-a susținut în reali
zarea propriilor lor aspirații, 

în România și-au găsit a- 
dăpost fruntași revoluționari 
bulgari ca Gheorghi Sava 
Rakovski, Hristo Botev, Ivan 
Vazov, Vasil Levski ori Liu- 
ben Karavelov și tot aci au 
activat organizații de elibe
rare a Bulgariei. De pe pă- 
mîntul românesc au plecat să 
lupte vitejește la sudul Du
nării cetele luptătorilor pen
tru libertatea țării vecine și 
prietene.

în primăvara anului 1877, 
România a intrat la rîndul 
ei în acțiune pentru cuce
rirea independenței sale de 
stat. La 4 aprilie a fost în
cheiată convenția de trecere 
cu Rusia, asigurîndu-se tre
cerea oștirilor ruse spre 
cîmpurile de luptă de la 
sudul Dunării și la sfîrșitul 
aceleiași luni, în urma acte
lor de agresiune săvîrșite de 
otomani pe linia Dunării, a 
fost proclamată starea de 
război. Apoi, la 9 mai 1877, 
încununîndu-se o aspirație 
seculară, Parlamentul Româ
niei a proclamat neatârnarea 
deplină a tării.

în perioada următoare, 
prin jertfe de singe, prin e- 
roismul ostașilor și ofițerilor 
săi, România a dovedit în 
fata Europei dreptul ei la 
independentă. în lupta în- 
dîrjită ce s-a dat, ostașii 
români s-au găsit cot la cot 
cu ostașii ruși și cu volun
tarii bulgari, ale căror uni
tăți au fost instruite si pre
gătite de luptă pe teritoriul 
românesc. Tributul de sînge 
dat în comun, faptele de 
arme ale ostașilor români, 
ruși si bulgari au dus nu 
numai la independenta de 
stat a României, dar și la 
eliberarea Bulgariei și la ci
mentarea prieteniei frățești 
dintre popoarele român și 
bulgar.

Luptele ce s-au dat cu 90 
de ani în urmă pentru cuce
rirea Plevnei, puternică ce
tate în care se închisese de
stoinicul general otoman 
Osman Pașa, lupte care au 
constituit episodul cel mai 
de seamă al războiului, apar 
în perspectiva istoriei ca o 
pagină de glorie și totodată 
ca o dovadă a prieteniei in
destructibile dintre poporul 
român și cel bulgar. Timp de 
luni de zile, ostașii români 
au acționat cu vitejie împre
ună cu ostașii ruși pentru 
cucerirea acestui important 
obiectiv. Ziua de 30 august 
1877, cind românii au luat 
cu asalt reduta Grivița, do
vedind prin vitejia faptelor 
lor de arme că independența 
patriei lor era pe deplin me
ritată. a fost unul din epi
soadele cele mai demne de 
cinstire ale luptei pentru 

cipă la un act de mare în
semnătate.

Notez cîteva fapte prinse 
în fugă din audierea mate
rialului... în conștiința tine
rilor, ascult, s-a sădit adine 
Ideea că fac parte dintr-o 
întreprindere de construcții 
a cărei principală sarcină 
este de a schimba fizionomia 
Cetății de foc... Mă întorc 
și alerg din nou pe cărările 
amintirilor. Pe locurile vira
ne, din geografia locului au 
fost plantate obiective noi, 
iar la temperatura muncii 
de fiecare zi au apărut con
cepte noi și în geografia 
conștiinței. Printre ele și a- 
cela întipărit pe chipul fie
căruia — credința că la tot 
ceea ce se face, părtași sînt 
și ei. în toate acțiunile de 
proporții ale întreprinderii, 
tinerii s-au situat mereu in 
frunte. Exemplul lor a fost 
întotdeauna demn de urmat. 
Așa se explică, convingător, 
și rezultatele care sînt con
semnate acum lapidar, prea 
fugitiv parcă.

La sfîrșitul lucrărilor, re
flectez pe marginea celor 
prezentate și dezbătute în 
conferință, raportând în per
manență realitatea de acum 
eu aceea cunoscută de mine 
mai demult. Ceea ce s-a reu
șit în viața de organizație, 
a întreprinderii, este abor
darea tuturor problemelor 
complexe, de la problemele 
de producție. pînă la cele 
ale vieții fiecăruia, găsi
rea unor soluții pentru 
fiecare în parte prin antre
narea întregii mase. Rînd 
pe rînd. tinerii delegați se 
ridicau și vorbeau cu o gra
vitate firească, adecvată mo
mentului. Si observam atent 
cum printre cuvintele lor, 
mai mult sau mai puțin meș
teșugite. dar pline de încre
dere, răzbat sclipiri în care 
se întrezărea certitudinea 
viitoarelor succese.

IOAN D. DANCEA 
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru regiunea 
Banat

tribuție nuli fac parte Ștefan 
Ciubotărașu, Ionescu-Giăn, Ma
tei Alexandru, Ștefan Tăpălagă, 
Emil Hossu, Cornel Gîrbea fi 
alții.
Cu prilejul premierei, la care 

au luat parte oameni de artă fi 
cultură fi un numeros public, au 
fost prezentați principalii reali
zatori ai filmului.

(Agerpres)

neatârnare. „Ei se aruncară 
în acea vale a morții — 
evoca un martor străin vite- A 
jia ostașilor români — 
respinși, striviți, decimați de 
focul ucigător al unui duș- afe 
man acoperit, dar fără a da V 
înapoi cu o palmă de pămint, 
fără a sta pe gînduri o clipă, _ 
înaintând necontenit, neince- țR 
tat intoreîndu-se la asalt, ca 
să lase, vai, in urmă ca un 
lung șir de morți și de mu- A 
ribunzi. Au fost amănunte de ” 
eroism pe care nu le-aș pu
tea povesti".

Cu toată vitejia oștenilor, a 
Plevna în ansamblu a rezis- W 
tat, cucerirea redutei Grivița 
neputând determina pe 
Osman Pașa la capitulare. In 
consecință, s-a hotărît ase
dierea Plevnei, care a fost 
înconjurată din toate părțile A 
de armatele aliate, i s-au 
tăiat legăturile cu exteriorul 
și astfel a fost adusă peste a 
cîteva luni în situația dispe- “ 
rată, care a determinat pe 
comandantul ei să ordone în- 
cercarea de a sparge blocada Q 
la care fusese supus. Dar 
ziua de 28 noiembrie (10 de
cembrie) n-a adus un succes A 
armatei asediate, ci, dimpo- " 
trivă, a dus la capitularea ei. 
încercarea celor două eșaloa- 
ne ale trupelor otomane de a W 
Ieși din încercuire a fost 
zdrobită, iar comandantul lor 
a fost luat prizonier și a £ 
trebuit să ordone capitularea 
întregii sale armate. „Capitu
lez cu armata mea — a spus A 
Osman Pașa predîndu-se co- “ 
Ionelului Cerchez, comandan
tul diviziei a 2-a române — 
predîndu-mă în mîinile junei W 
și bravei armate române", 
recunoscînd astfel valoarea și 
bărbăția ostașilor români, ca A 
și aportul lor însemnat la 
infrîngerea pe care o sute- _ 
rise.

Eroicele 
bătălia pentru Plevna, 
gloriosul episod al cuceririi 
Griviței, se înscriu ca eve- A 
nimente de însemnătate deo- ” 
sebită în istoria modernă a 
Sud-Estului Europei și tot- 
odată ca pagini de aur ale A 
prieteniei frățești dintre po
porul român și cel bulgar. 
Monumentele de la Plevna și A 
Grivița închinate ostașilor 
români care și-au jertfit e- 
roic viața pe cimpiile Bul- a 
gariei acum 90 de ani sînt V 
simbolul viu al unei prietenii 
trainice. întemeindu-se pe ie; — 
gâturile seculare care au unit QP 
cele două popoare, pe lupta 
comună pentru eliberarea na
țională, relațiile dintre po- A 
poarele român și bulgar 
au căpătat noi dimensiuni în 
anii puterii populare, ele în- a 
tărindu-se și dezvoltându-se V 
continuu sub semnul luminos 
al cauzei socialismului și 
păcii.

lupte din 1877, 
cu

DAN BERINDBI

In Editura tehnică a apă
rut „CULEGERE DE PRO
BLEME DE CALCUL DIFE
RENȚIAL ȘI INTEGRAL", 
vol. III de Găină S„ Cîm- 
pu E., Bucur G.

Lucrarea, care cuprinde 
probleme interesante, se a- 
dresează studenților de la 
facultățile de matematică, 
fizică, mecanică, din institu
tele tehnice superioare, ca
drelor didactice din învăță- 
mintul mediu și superior.

TEATRE • CINEMA • T eleviziune

Teatrul Național I. L. Cara- 
giale sala Comedia ROMEO ȘI 
JULIETA ora 19,30, Sala studio 
JOCUL ADEVĂRULUI ora
19,30 ; Teatrul de comedie CA
PUL DE RĂȚOI ora 20 ; Tea
trul Lucia Sturdza Bulandra 
PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MINIE 
ora 20, Sala Studio SFÎNTUL 
MITICA BLAJINUL ora 20 ; 
Teatrul Nottara LUNA DEZ
MOȘTENIȚILOR ora 20, Sala 
Studio JAGUARUL ROȘU ora 
20 ; Teatrul Barbu Delavrancea 
DE LA BUCUREȘTI LA VALE 
ora 19.30 ; Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" GOANA 
DUPĂ FLUTURI ora 20 ; Tea
trul „Ion Creangă" TOATE PÎN- 
ZELE SUS ora 16 ; Teatrul 
„Țăndărică" ILEANA SlNZI- 
ANA ora 17.

O salbă de blocuri noi îfi oglindesc siluetele în albastrul mării pe 
litoralul constănțean.

Foto: Agerpres

IN CURIND PE ECRANE

Film distins cu:
— Palme d’or la Cannes 1966.
— Oscar 1966 pentru cel mai bun scenariu după o 

operă literală.
— Oscar 1966 pentru cel mai bun film străin.
— Premiul C.G.I.C.-Cannes 1966.
— Premiul Comisiei Superioare Tehnice - Cannes 

1966.

REÎNTOARCEREA
LI SURCOUF

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

LOANA
rulează la Republica (orele 
9,45; 12; 14,30; 16,45), de la 5 
decembrie CERUL ÎNCEPE 
LA ETAJUL III (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Fe
roviar (orele 9,15; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Excelsior
(orele 8; 10,45; 12,45; 15,15;
17,45; 20,15), Melodia (orele 
9,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30, 
18,45; 20,45), București (orele 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
19; 21), Modern (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

CINE VA DESCHIDE UȘA ?
rulează la Lumina (orele 8,45;
16.30 în continuare ; 18,30;
20,30); înfrățirea (orele 14; 
16; 18; 20 — marți, sîm- 

bătă și duminică) ; Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Bucegi (orele 9; 11; 13; 16;
18,15; 20,30).

Naică și veverița, Mihail Ko- 
gălniceanu — In căutarea 
timpului pierdut — Românii și 
Marea Revoluție — Orizont 
științific nr. 10, A sosit vacanța 
mare

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

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45). Desene 
animate pentru copii (orele 
9; 10).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30). Filme animate ; 
(duminică, ora 10; joi și sîm- 
bătă la ora 18).

OAMENI ÎN RULOTA
rulează la Giuleștl (orele 
15,30; 18; 20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Dacia (orele 7»45; 
20,30; în continuare).

PROSTĂNACUL
rulează la Buzești (orele 14; 
16,30; 18,45; 21; duminica, ora 
10).

FARAONUL (ambele serii)

INfOHMâțU
Duminică dimineață s-a îna

poiat în Capitală delegația Uni
unii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Mircea Ange- 
lescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
care la invitația Uniunii Tineretu
lui Iugoslav, a făcut o vizită în 
R. S. F. Iugoslavia.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întâmpinată de to
varășul Walter Iosif, secretar al 
C.C. al U.T.C., de membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Luni după amiază, a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre Pa
ris, o delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de to
varășul Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care, la invi
tația Mișcării Tineretului Comu
nist, va face o vizită în Franța.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășul Ion Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., de membri 
ai Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

în urma tratativelor care au a- 
vut loc la București, luni la a- 
miază a fost semnat Planul de 
colaborare științifică între Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia și Academia Ungară de Ști
ințe, pe perioada 1968—1970.

Noul plan prevede rezolvarea 
în colaborare a unor teme de cer
cetare științifică, schimburi de 
experiență între cercetători, de
plasări reciproce pentru speciali
zare. conferințe și participare 
la diferite congrese și alte ma
nifestări internaționale.

La Casa de cultură a I.R.R.C.S. 
a avut loc luni o seară culturală 
organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de la procla
marea independenței Finlandei.

La muzeul de artă din Cluj 
a avut loc luni după-amiază 
vernisajul expoziției „Gravura 
contemporană japoneză".

(Agerpres)

rulează la Crîngași (orele 
15,30; 19) de la 7 decembrie — 
ECOU PE COASTA (orele 
15,30; 17.45; 20,15).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Volga (orele 10; 12; 14; 16:
18,15; 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Unirea (orele 16;
18,15; 20,30).

O FATA FERICITĂ
rulează la Tomis (orele 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30);
Aurora (orele 9,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30); Flamura (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

SPARTACUS — (ambele serii) 
rulează Ia Flacăra (orele 15; 
18,45).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
rulează la Vitan (orele 14,45; 
17,30; 20).

OCOLUL
rulează la Miorița (orele 9,30;
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Arta (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30); Drumul 
Sării (orele 15; 17,30; 20; du
minica, ora 11).

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

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Cosmos (orele

(Urmare din pag. I) 
noi și momentul atât de viu, 
neintrat încă în amintire, 
al majoratului.

Să ne imaginăm împreu
nă, urmărindu-1 în desfă
șurarea sa, momentul săr
bătoresc, solemnitatea de
clarării tinerilor majori. 
Atmosfera care se anunță 
de pe acum în sălile caselor 
de cultură, in cluburi sau 
în căminele culturale, pe 
scenele teatrelor, seamănă, 
în multe privințe, eu aceea 
din marile gări aglomerate. 
Este o așteptare nerăbdă
toare, punctată de o emo
ție ce abia se simte sub
teran. Peroanele sînt înțe
sate de lume. Au venit aici, 
astăzi, prieteni și cunoscuți, 
oameni mai vîrstnici și mai 
tineri, rude sau pur și sim
plu numai curioși — toți 
dornici să întâmpine ei pri
mii pe cei așteptați. Vocile 
se întretaie în aerul uscat, 
glasuri răzlețe se intere
sează dacă trenul nu are 
cumva întârziere. Tropăitul 
neritmic al unor pași vrea 
poate să înșele înghețul ce 
s-a lăsat peste noapte sau, 
mai curînd, să ascundă ne
răbdarea. Și deodată vuie
tele nelămurite se clarifică, 
se contopesc în unui sin
gur : Sosesc! Se-aude tre
nul ! Iată-i ! Și din vagoane 
sar, înainte ca trenul să se 
oprească de tot, grupuri- 
grupuri de băieți și fete 
care au aceeași vîrstă. Cele 
18 primăveri ale lor înflo
resc deodată pe peron, Sînt 
întâmpinați din toate păr
țile deodată de brațe des
chise larg, de flori, de prie
tenie. Vin mai întâi să-j fe
licite oameni din conduce
rea orașului sau a între
prinderii, reprezentanți ai 
organelor locale, activiști 
de partid și de stat ; apoi, 
părinții, să-i felicite și ei 
— ca părinți, ca prieteni 
mai mari. O felicitare care 
li se adresează, de fapt, în 
egală măsură și lor. pentru 
priceperea cu care au știut 
să-i crească și să-i aducă 
pînă în pragul maturității. 
După ei se perindă alți oa
meni, mai vîrstnici, ale că
ror amintiri despre propria 
lor vîrstă de 18 ani, trăită 
în alte timpuri, nu pot lipsi 
dintr-un asemenea mo
ment. Și, în sfîrșit. pionierii, 
cravatele lor roșii, rîsetele 
lor de copii care peste cîți- 
va ani vor fi în locul celor 
de acum. Astfel se derulea
ză un adevărat film al ge
nerațiilor. într-o continuă 
mișcare de vîrste. Sărbăto- 
rîții-~de astăzi sînt doar un 
punct de reper relativ sta
bil. O secvență.

Aripi de zbor

(Urmare din pag. I)

miei. A nu încălzi la tempe
ratura necesară conștiințele, a 
nu le neliniști spre găsirea de 
rezerve și soluții superioare, 
a nu determina evoluția, eli
minând conformismul, înseam
nă a nu înțelege însăși forța 
novatoare a socialismului și 
a capacității lui de a revolu
ționa.

Pentru cei care și-au făcut 
din scris o meserie, pusă în 
slujba aceluia care ne-a dat 
vocația — poporul, documen
tele de partid dau înțelegerea 
exactă a inepuizabilelor re
surse pe care scriitorul le are 
la îndemînă pentru a reflecta 
o realitate într-o continuă pre
schimbare. Echivalînd pe pla
nul oglindirii în creație efor
tul de a căuta și de a găsi 
mijloacele adecvate unei
structuri economice avansate, 
scriitorul nu numai că are un 
exemplu viu de efervescență, 
demonstrat de dinamica obi
ectivă a partidului nostru, 
preocupat de a găsi mereu 
forme corespunzătoare unui 
conținut prin esență receptiv 
la nou, dar are și posibilita
tea de a surprinde în opere 
de netăguduită durabilitate

14,30; 16,30; 18,30; 20,30) de la
7 decembrie — SUBTERANUL
(orele 14,30; 16,30; 18,30;20,30).

AMPRENTA
rulează la Viitorul (orele
15,30; 18; 20,30), de la 7 de-
eembrie — VIAȚA LA CAS-TEL, ( orele 15,30; 18; 20,30).

RĂZBUN:țTORII
rulează la Colentina (orele16; 18; 20).

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

VULTURII ZBOARĂ 
DEVREME

rulează la Rahova (orele 
15.30; 18; 20.30).

COMPARTIMENTUL 
UCIGAȘILOR

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

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Lira (orele 16; 18; 
20).

SUBTERANUL
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30) — de la 7 de
cembrie PASĂREA PHONIX 
(orele 15; 17,45; 20,30).

POVESTEA ȚARULUI 
SALTAN

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

PANTERA NEAGRĂ
rulează la Pacea (orele 16; 
18; 20) — de Ia 7 decembrie 

— SUS MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI ! (orele 16; 18;
20).

Acesta va fi. sintetizat în 
linii mari, momentul so
lemn al sărbătorii. Odată 
ajunși aici Insă, tinerii în
cheie doar o etapă. Drumul 
continuă. Momentul sărbă
toresc poartă în dimensiu
nile sale nu numai bucuria 
aniversării ; el fixează în 
același timp și sentimentul 
responsabilității sporite 
care le revine noilor cetă
țeni. De aceea s-a și propus 
ca fiecare acțiune premer
gătoare sărbătoririi în ca
dru festiv să însemne un 
adevărat colocviu despre 
responsabilitatea socială pe 
care o presupune noua ca
litate ciștigată. preconizîn- 
du-se ca întâlnirile perio
dice cu juriști, oameni de 
știință, deputați, activiști 
să constituie un teren fertil 
de pregătire a punctului 
culminant ; ele trebuind să 
însemne tot atâtea prilejuri 
de cunoaștere profundă a 
răspunderilor, care sînt în 
aceeași măsură drepturile 
dar și îndatoririle lor de 
cetățeni ai României socia
liste. Iar atunci cind li se 
vor înmîna felicitările care 
vor consemna citeț eveni
mentul petrecut, projectîn- 
du-1 în actualitate și în vii
tor, tinerii aflați la vîrstă 
majoratului vor înțelege, 
odată cu strîngerea de 
mînă. semnificațiile înalte 
ale acelui moment; însem
nătatea lui deosebită pen
tru ei înșiși și, mai mult 
decît atit, pentru întreaga 
țară.

Ne aflăm acum în fața 
unor transformări care vor 
deschide perspective noi 
drumului străbătut de po
porul nostru. Recentele mă
suri care au fost puse în 
dezbaterea largă a maselor 
și vor fi adoptate la Con
ferința Națională a Parti
dului Comunist Român tra
sează jaloanele unei dez
voltări economice și sociale 
care vor ridica țara noastră 
pe noi trepte ale progre
sului și civilizației. Pentru 
înfăptuirea lor se cer efor
turi sporite, o participare 
însuflețită din partea tu
turor oamenilor muncii. Ti
nerii care abia au pătruns 
în rîndul acestora și-au 
cîștigat. odată cu drepturile 
de cetățeni ai țării, și da
toria de a fi la înălțimea 
marilor răspunderi pe care 
le ridică societatea noastră. 
Privirile se îndreaptă cu 
încredere câțre cea mai tâ
nără generație a patriei, 
așa cum privești către cel 
mai frumos anotimp al a- 
nului. Pentru că tinerețea 
este cu adevărat cel mai 
frumos anotimp al anilor.

înfăptuiri
însăși reflectarea noilor rela
ții ce se vor stabili în conști
ințele viitorilor eroi literari. 
Nu este vorba, se înțelege, de 
o literatură care să ilustreze 
noile formule economice, să 
încerce să demonstreze ceea 
ce prin lege se va demonstra, 
ci de a surprinde noile fațete 
umane determinate de reali
tăți deosebite de cele care au 
dat viabilitate la nenumărate 
personaje din literatura de 
pînă acum. Documentele de 
partid ce vor primi confirma
rea apropiatei Conferințe na
ționale sînt, în egală măsură, 
pentru creatorii tuturor do
meniilor de activitate un ne
tăgăduit exemplu de asiduă 
cercetare a noului în ceea ce 
are el mai specific. Am senti
mentul, în acest context că 
împlinirea în curînd a două 
decenii de Republică socia
listă însumează un bilanț du
blu, al unui an și al unor de
cenii devenite prin aportul 
'iecăruia dintre noi istorie. 
Anul 1947 și anul 1967 a- 
iună în coperțile existenței 
acestei țări importante și emo
ționante realizări. Una dintre 
ele o înscriem în acest sfîrșit 
de-al doilea deceniu alâtun 
de cele mai de seamă.

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Clubul Uzinelor 
Republica, sîmbăta și dumi
nica.

13,55 — Fotbal : Rapid — Lo
komotiv Moscova. (Campiona
tul european feroviar). Trans
misiune de la Stadionul Giu- 
lești. 18,00 — Tn direct... Trans
misiune de la Uzinele „23 Au
gust" — București. 18.30 — 
Pentru copii : — știți să dese
nați ? — Filmul : Foarfecă și 
băiețelul. 19,00 — Pentru tine
retul școlar : 1001 de întrebări.
19,30 — Telejurnalul de seară. 
19.45 — Agenda dumneavoas
tră. 19,50 — Buletinul meteoro
logic. Publicitate. 20,00 — Al
bum de poezie. 20 10 — Invita
ție la cel de-al VIII-lea Con
curs republican al formațiilor 
artistice de amatori (reportaj 
filmat). 20,30 — Film artistic : 
„Haiducii" — o producție a Stu
dioului cinematografic Bucu
rești. 22,05 — Filmul documen
tar : „Laponia". 22,30 — Tele
jurnalul de noapte. 22,55 — în
chiderea emisiunii.



Turcia, Grecia și Cipru au
patrioților sud-vietnamezi răspuns apelului lui U Thant

Puțin după miezul nopții de duminică — relatează agenția 
U.P.I. — patrioții sud-vietnam ezi au atacat cu aruncătoare 
de mine cea mai mare bază americană din Vietnamul de 
sud, Long Binh, provocînd un puternic incendiu ale cărui 
flăcări și fum puteau fi văzute din orașul Saigon, situat la 
24 kilometri de baza americană.

Tot în apropierea capitalei 
sud-vietnameze — relatează a- 
genția REUTER — unități ale 
F.N.E. au surprins cu foc de tu
nuri fără recul un convoi ame
rican de nave distrugînd un șlep 
și incendiind altul. Sosite în aju
torul convoiului la numai 10 mi
nute în urma atacului, elicopte
rele americane n-au putut depista 
unitățile F.N.E. repliate cu multă 
rapiditate. Lupte violente au fost 
angajate în Delta Mekong între 
patrioți și trupele diviziei a 9-a 
de infanterie americană și ale ba
talionului 5 de pușcași marini 
sud-vietnamezi. Unitățile ameri
cane și sud-vietnameze au căzut 
sub focul patrioților în timp ce 
se deplasau spre una din zonele

„operaționale" din provincia Dinh 
Tuong. Lupta care a durat în
treaga zi de luni continuă și în 
momentul cînd corespondenții a- 
gențiilor de presă își transmiteau 
știrile. In ajutorul trupelor ame
ricane și sud-vietnameze a inter
venit artileria, aviația și unități 
de pușcași marini americani.

Avioane de bombardament 
„B-52" au efectuat pentru a doua 
oară în cursul zilei de luni rai
duri în provinciile din nordul ță
rii. Potrivit unor surse americane, 
citate de agenția Associated 
Press, un avion american „C-7“ 
a fost doborit la 420 kilometri 
nord-est de Saigon. In regiunea 
Jak To a fost doborit un elicop
ter.

„Guvernul turc subscrie i 
lului dumneavoastră și este 
să i se conformeze imediat", 
spune în răspunsul trimis 
primul ministru, Suleyman 
mirel, la apelul secretarului ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant.

In răspuns se arată că guver
nul turc sprijină în întregime pro
iectul de lărgire a mandatului 
forțelor O.N.U. aflate în Cipru, 
precum și controlului dezarmării, 
care ar trebui să cuprindă toate 
forțele armate constituite în insu
lă după 1963.
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Protestul studenților
din S.U.A

Studenții universităților din California și Los Angeles s-au pro
nunțat cu majoritate de voturi pentru încetarea imediată a războiu
lui din Vietnam și retragerea trupelor americane din Vietnamul 
de sud. Ei au aprobat, de asemenea, o moțiune care cere inter
zicerea accesului în universități a reprezentanților industriei ame
ricane legate de războiul din Vietnam, care caută să recruteze 
specialiști.

Pe de altă parte, Asociația națională a studenților din S.U.A 
(N.S.A.) a anunțat că va introduce o acțiune judiciară împotriva 
interzicerii de către autoritățile militare americane a organi
zării de demonstrații de protest față de războiul din Vietnam. 
Președintele N.S.A., Edward Schwartz, a declarat că această in
terdicție „este ilegală și anticonstituțională".

Dezbaterile din Adunarea

Generală a OM

Potrivit agenției France Presse, 
la apelul secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în care cheamă 
părțile interesate să întreprindă 
acțiuni rapide și pozitive în in
teresul menținerii păcii în Cipru, 
primul ministru al Greciei, Con-

stantin Kolias, a trimis 
rul răspuns : „Am luat 
tință de apelul dumneavoastră 
din 3 decembrie și vă fac cu
noscut că-1 acceptăm".

Intr-un mesaj adresat secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
reprezentantul Ciprului la O.N.U., 
Zenon Rossides, declară că gu
vernul său „întîmpină favorabil 
apelul pentru o acțiune rapidă 
și pozitivă menită să mențină pa
cea" șt să înlăture primejdia la 
adresa securității Ciprului. Gu
vernul cipriot, se declară în me
saj, consideră că retragerea din 
Cipru a trupelor grecești și tur
cești (cu excepția contingentelor 
prevăzute de acordurile din 1960) 
„ar fi un prim pas spre evacua
rea completă și definitivă a tutu
ror forțelor armate necipriote, 
cu excepția celor ale O.N.U". In 
mesaj se exprimă, totodată, con-

vingerea că „o demilitarizare 
completă va servi cauzei păcii în 
Cipru". Guvernul cipriot consi
deră, pe de altă parte, că „ga
ranții eficiente împotriva oricărei 
intervenții militare în treburile 
Ciprului, în conformitate cu ape
lul secretarului general al O.N.U. 
din 24 noiembrie, sînt necesare 
păcii fi trebuie stabilite de Con
siliul de Securitate".

Observatorii O.N.U. apreciază 
că mesaful guvernului cipriot 
formulează două rezerve. In pri
mul rînd, Ciprul cere Consiliu
lui de Securitate garanții împo
triva unei „intervenții militare" 
turce. In al doilea rînd, guvernul 
cipriot precizează că în lărgirea 
mandatului „căștilor albastre", 
va trebui să se țină seama de 
„suveranitatea Ciprului", ceea cc 
implică consimțămîntul guvernu
lui cipriot.
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Bucuria de a învăța (imagine surprinsă într -o școală din Burundi)
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Suspendarea unor 

ziare ateniene >:
NEW YORK 4. — Trimisul 

special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite: Adunarea Gene
rală a O.N.U. a continuat, în 
ședința de luni dimineața, 
dezbaterea punctului privind 
necesitatea definirii agresiu
nii.

Printre cei care au urcat 
la tribună în cursul acestei șe
dințe a fost și Anton Vratușa 
(R. S. F. Iugoslavia), care, ca 
și alți vorbitori, a arătat că in 
prezent, în diverse părți ale 
lumii, principiile Cartei Na
țiunilor Unite sînt violate, se 
duc războaie de agresiune.

Din aceste motive și altele, 
a spus vorbitorul, o definiție 
clară a agresiunii ar contribui 
la mărirea eficacității Națiu
nilor Unite ca factor de men
ținere a păcii, ar prezenta o 
importanță deosebită pentru 
statele în curs de dezvoltare.

Reprezentanții Cambodgiei 
și Indiei s-au referit și ei la 
necesitatea creării unui in
strument juridic clar în a- 
ceastă privință, sprijinindu-și 
între altele, argumentele pe o- 
perațiunile militare agresive 
purtate contra poporului viet
namez.

• CORNELIU MĂNESCU, 
președintele Adunării Generale 
a O.N.U., I-a primit la sfirșitul 
săptăminii trecute pe Ahmed 
Behima, președintele grupului 
pe luna în curs al țărilor afro- 
asiatice, cu care a discutat pro
bleme privind programul viitor 
de lucru al plenului adunării.

« PREȘEDINTELE Republi
cii Populare a Yemenului de 
sud, Qahtan Al Shaabi, a adre
sat o telegramă secretarului ge
neral al O.N.U., 
care 
mită 
nite.

cere ca tara 
membră a

U Thant, în 
sa să fie pri- 
Națiunilor U-

Ziarele ateniene de extre
mă dreaptă „Vradyni" și 
„Apogevmatihi", au fost sus
pendate luni pe termen ne
definit, pentru că au refu
zat să insereze o declarație 
guvernamentală, care atacă 
pe fostul premier grec, Kon- 
standinos Karamanlis, aflat 
în exil la Paris, din 1963. 
într-un recent interviu pu
blicat în ziarul „Le Monde", 
acesta arăta că problema Ci
prului ar putea fi mai ușor 
rezolvată și democrația par
lamentară ar putea fi resta
bilită în Grecia, dacă ac
tualul guvern militar ar fi 
înlăturat. Fostul premier este 
acuzat în declarația guver
namentală că „încearcă să 
scindeze națiunea greacă", 
iar interviul său este cali
ficat „inacceptabil din punct 
de vedere național". Este 
pentru h doua oară cînd 
ziare grecești refuză să ur
meze ordinele guvernului 
militar.
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Locuitorii tinârului stat inde pendent Republica Populară a Yemenului de sud au salu
tat cu căldură pe conducătorii țării
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La Washington

Vor urma
alte

demisii ?
In rubrica „Periscope" săptă

mânalul american „Newsweek" 
scrie că ministrul agriculturii 
Orville Freeman și ministrul fi
nanțelor, Henry Fowler, ar urma 
să părăsească guvernul pre
ședintelui Johnson din conside
rente electorale. Potrivit săptămi
naluiui, Freeman ar fi nemulțu
mit un mare număr de fermieri 
americani, menținînd o perioadă 
lungă prețuri scăzute la produsele 
agricole. Ministrului de finanțe i 
se reproșează faptul că nu a reu
șit să convingă Congresul de 
necesitatea majorării impozitelor. 
Revista menționează și posibili
tatea demisiei ambasadorului 
Arthur Goldberg, reprezentantul 
permanent al S.U.A. la O.N.U., 
demisie ce ar urma să fie pre
zentată la sfirșitul actualei sesi
uni a Adunării Gnerale a O.N.U.

• • • • • • • • ••••• • ••• •••••••••• • •••••••••• •• • • • • • • •• ••••••••••••••••••

Manifestări consacrate
sărbătoririi eliberării

Plevnei
SOFIA 4 — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva, transmite : 
în aceste zile, în numeroase 
localități din Bulgaria se des
fășoară 
decadei 
a 90 de 
Plevnei și altor localități de 
sub jugul turcesc.

In cadrul acestor manifes
tări, la Casa Centrală a Arma
tei Populare din Sofia a avut 
loc vernisajul expoziției „Eroi 
ai epopeii de la Plevna". Au 
participat generalul de armată 
Dobri Djurov, ministrul apără
rii populare al R.P. Bulgaria, 
generali și ofițeri, activiști de 
partid și ai vieții obștești din 
orașul'și regiunea Plevna. A 
fost de față, de asemenea, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al ambasadei române, 
Cristea Ionescu Tira. Generalul 
maior Aleksandăr Ghetman,

manifestări în cadrul 
consacrate sărbătoririi 
ani de la eliberarea

Succesul corului Pronosticul lui tuns:
criză in Piața Comună"->

Actualul an universitar a în
ceput și se desfășoară in 
Portugalia sub semnul unei 
înăspriri a legislației anti-de- 
mocratice. Faimosul „regula
ment universitar nr. 108“ in
trat în vigoare în ianuarie 
1966 și care interzice parti
ciparea la orice acțiune colec
tivă revendicativă studențeas
că i s-a adăugat în octombrie 
a.c. așa-numita „ordonanță a 
exmatriculărilor" care stabi
lește exmatricularea studenți
lor pentru participarea 
orice reuniune în afara 
lor convocate de rectorat sau 
de autorități".

Corespondentul lui NE UE 
ZURCHER ZEITUNG în ca
pitala portugheză relevă însă 
că tendințele de înăsprire a 
acțiunilor menite să intimideze 
mișcarea democratică in uni
versități se lovesc de o rezis
tență considerabilă în rîndu- 
rile universitarilor. La Lisa
bona s-a aflat zilele trecute 
că Ministerul Instrucțiunii 
Publice, a primit un memoriu 
purtînd semnăturile a peste 
3 000 de studenți din toate 
centrele universitare ale Por
tugaliei. Memoriul, care a 
fost redactat la o reuniune a 
delegaților studenților din 4 
universități, ținută în pofida 
interdicțiilor, la Porto, și 
semnat (tot în pofida in
terdicțiilor) în cursul unei am
ple acțiuni desfășurate 
septembrie — octombrie 
toate centrele universitare 
cere interzicerea intervenției 
poliției în incinta universită
ților, libertatea de întrunire 
și asociere pentru studenți. 
Memoriul avertizează că stu
denții nu vor înceta lupta 
pînă la anularea „decretului 
oficial" din 1956 prin care a 
fost, practic, anulată auto
nomia universitară.

Un alt fapt care a atras a- 
tenția a fost demisia anunța
tă la începutul lui no
iembrie, a profesorului

X

„la
ce-

în 
în

Hector Perrin, renumit jurist, 
decanul facultății de drept a 
Universității din Porto. Ante
rior au 
rectorul 
Coimbra, 
și trei 
facultatea 
istorie a Universității din Lisa
bona. Toate aceste demisii 
sînt puse în legătură cu ne
mulțumirea profundă a unei 
mari părți a corpului didac
tic față de regimul polițienesc 
din incinta universităților, 
față de reprimarea oricăror 
opinii democratice și, pe de 
altă parte, față de micșorarea 
alocațiilor pentru învățămîn- 
tul superior (alocații care re
prezintă actualmente de circa 
o sută de ori mai puțin decît 
cele destinate armatei). In a- 
ceeași ordine de idei trebuie 
relevat gestul profesorului An
tonio Tovarr, istoric de re
nume, unul din cei mai în 
vîrstă universitari în viață. 
Tovarr a acordat în urmă cu 
cîteva luni un interviu ziaru
lui vest-german DIE 
WELT. în interviu el spunea, 
printre altele că „promova
rea obscurantismului și pros
crierea ideilor de progres și 
democrație riscă să facă o 
ruină din universitatea por
tugheză". Atunci cînd autori
tățile i-au reproșat respectiva 
opinie, profesorul a trimis 
ministerului instrucțiunii pu
blice o copie în portugheză a 
interviului, subliniind pasajul 
încriminat.

într-un sens mai larg, toate 
aceste acțiuni și luări de po
ziției ale universitarilor por
tughezi resping rînduielile 
dictatoriale și cer înlocuirea 
lor prin structuri democra
tice. Ele se încadrează în 
ampla luptă protestatară des
fășurată în Portugalia și la 
care participă mase largi, 
toate forțele progresiste.

mai demisionat 
Universității din 
Antonio Guvnaro 
profesori de la 

de drept și cea de

E. R.

al Direcției 
a armatei 

a vorbit des- 
armatei ro-

director adjunct 
generale politice 
populare bulgare, 
pre participarea 
mâne și armatei ruse la elibe
rarea Plevnei, despre eroismul 
luptătorilor de la Plevna.

în expoziție se află peste 200 
de fotografii și tablouri. In 
cadrul expoziției sînt prezen
tate momente ale participării 
armatei române la luptele de 
la Plevna și facsimile din pre
sa română din acea perioadă 
care vorbesc despre faptele de 
vitejie ale ostașilor români la 
Plevna și Grivița. Sînt expuse, 
totodată, arme, uniforme mi
litare, documente importante 
din timpul războiului

A avut loc, de asemenea, o 
seară festivă consacrată ani
versării luptelor de la Plevna.

Operația de la Capetown
La Spitalul „Groote Schuur“ din Capetown a fost efectuată 

duminică, pentru prima dată în lume, o operație de transplan
tare a inimii. Așa după cum se spera, relatează agenția France 
Presse, luni dimineața, la 24 de ore după încheierea operației 
starea pacientului este satisfăcătoare.

Directorul spitalului a decla
rat că pacientul se simte bine. 
Profesorul J. H. Louw, uniți din 
chirurgii care au participat la 
operație, a declarat că abia 
peste 10—14 zile se va ști dacă 
pacientul este în afara oricărui 
pericol. Abia atunci se va putea 
confirma că organismul său nu 
a „respins" inima care i-a fost 
transplantată. După acest ter
men, șansele de supraviețuire 
vor crește considerabil.

Momentul cel mai critic al 
operației a fost acela în care 
inima transplantată a primit, 
în timpul unei fracțiuni de se
cundă, un puternic impuls elec
tric necesar pentru a o repune în 
funcțiune. Potrivit declarației 
medicilor de la spitalul „Groote 
Schuur", operația trebuia efec
tuată cu mult înainte. Pacien
tul Washkansky, în vîrstă de 
45 de ani, mai avea de trăit, 
după aprecierile medicilor, cel 
mult 2—3 săptămîni. El a sufe-

rit cîteva atacuri de cord, și 
moartea lui era considerată 
iminentă.

încă acum o lună, în vederea 
efectuării operației, a fost mo
bilizată o echipă de 30 chirurgi, 
medici, anesteziști și infirmiere 
sub conducerea prof. C. N. Ber
nard. Data operației a fost de
terminată de moartea unei ti
nere fete în vîrstă de 24 de ani, 
survenită în urma unui acci
dent.

Principalele perioade ale in
tervenției, relatează agenția 
France Presse, au fost urmă
toarele : la ora 1,00 (ora locală) 
inima și plămînii tinerei fete 
au fost plasați sub efectul unui 
stimulator artificial, 
aparat a fost controlat de 
echipă de medici, 
perioadă _ . . _ .
transplantată a fost extrasă și 
plasată sub efectul unei pompe. 
Apoi medicii au extras inima 
lui Washkansky. Cea mai difi-

cilă perioadă a operației pentru 
chirurgi a constituit-o plasarea 
noii inimi în cavitatea toracică 
a pacientului și suturarea arte
relor și venelor. O dată efectu
ată transplantarea, au fost pla
sați electrozi împotriva șocului 
cardiac și o violentă descărcare 
electrică a fost imprimată ini
mii într-o fracțiune de secundă 
pentru ca aceasta să-și reia 
imediat bătăile.

Operația a durat cinci ore. 
Specialiștii de la spitalul unde 
a fost efectuată intervenția au 
comunicat că cele două orga
nisme aparțineau aceluiași grup 
sanguin.

Starea pacientului va trebui 
să progreseze normal în urmă
toarele zile, pînă cînd organis
mul său se va dovedi destul de 
puternic pentru a suporta ini
ma transplantată.

in Anglia
Corul de cameră Madrigal 

al Conservatorului din 
București, și-a încheiat tur
neul de două săptămîni in 
Wales bucurindu-se de apre
cieri elogioase din partea 
muzicienilor și spectatorilor. 
Cele 12 concerte, selectate 
dintr-un bogat repertoriu de 
muzică preclasică și de lu
crări românești contempora
ne, au fost răsplătite cu a- 
plauze călduroase.

Corul Madrigal a dat ulti
mul său concert 
seara Ia Londra, 
Centrului pentru promova
rea înțelegerii între Marea 
Britanie șl 
de răsărit, 
programul 
tui Centru 
țat. Cu acest prilej, directo
rul Centrului, William Har
pham, și vicepreședintele 
Terence Boston, membru al 
parlamentului, au rostit cu- 
vîntări.

duminică 
în sala

țările din Europa 
inaugurind astfel 
cultural al aces- 
de curînd înfiin-

INSISTA PENTRU TRATATIVE CU GUVERNELEBONNUL
CARE ȘI-AU DEPUS CANDIDATURA LA PIAȚA COMUNĂ

Intr-un interviu publicat în săptăminalul francez „EX
PRESS", ministrul olandez de externe, Joseph Luns, consi
deră că „nu este total exclus ca la un moment dat să se 
pună problema unej alegeri între menținerea Comunității 
Economice Europene a celor șase, respingîndu-se candidatura 
engleză și renunțarea la această comunitate europeană".

Memorandumul Schutz
Relatarea săptăminaluiui „Welt am Sontag"

Fiecare
___  . o
în a doua 

a operației, inima

La S3 de ore după operația 
de transplantare a inimii, Luis 
Washkansky a pronunțat pri
mele cuvinte : „Mă simt mult 
mai bine". El a făcut această 
primă comunicare, imediat ce 
chirurgii i-au scos tuburile care 
îl ajutau să respire.

După ce a subliniat că pozi
ția franceză face negocierile 
„mai mult decît dificile", mi
nistrul olandez declară că la 
una dintre viitoarele reuniuni 
a celor șase, se impune o „dis
cuție sinceră și directă". 
„Ne-am învîrtit într-un cerc 
vicios de prea mult timp, a 
adăugat el, și ora adevărului 
se apropie. E o chestiune de 
săptămîhi sau cel mult de lu
ni". La întrebarea dacă el con
sideră că Europa occidentală 
se află în pericol, Luns a afir
mat că „nu există nici-o în
doială că va trebui să ne aș
teptăm la o oprire a procesului 
de edificare a Europei occi-

dentale". „Eu cred, a continuat 
el, că va fi foarte greu să se 
distrugă ceea ce s-a făcut, dar, 
în același timp, cred că va a- 
vea loc o criză în Piața co
mună".

Un purtător de cuvînt al gu
vernului vest-german a declarat 
presei că la viitoarea reuniune a 
Consiliului ministerial al Pieței 
comune de la Bruxelles guvernul 
jederal va insista asupra punctu
lui de vedere, potrivit căruia tre
buie să se inițieze cit mai curînd 
posibil tratative sau convorbiri cu 
guvernele care și-au depus can
didatura la Piața comună.

Săptăminalul vest - german 
„Welt am Sontag" publică un 
memorandum adresat unor per
sonalități politice vest-germane, 
printre care cancelarul Kurt 
Georg Kiesinger, de Wilhelm 
Wolfgang Schutz, președintele 
„Comitetului de acțiune pentru 
o Cermanie indivizibilă". Me
morandumul cere ca politica 
Bonnului în problema germană, 
să capete o orientare cu totul 
nouă. El se declară în favoarea 
„stabilirii între cele două state 
germane a unor relații bazate pe 
dreptul internațional", 
contestă

Schutz
guvernului vest-ger-

man dreptul de a reprezenta 
întregul popor german și se pro
nunță pentru o confederație a 
celor două părți ale Germaniei. 
„Argumentul potrivit căruia 
două sisteme sociale de felul ce
lor care există pe teritoriul ger
man, nu pot trăi sub același a- 
coperiș, subliniază el, lezează ba
zele libertății și valorilor uma
ne".

Luînd cuvintul în fața Comi
tetului de conducere al U.C.D., 
cancelarul R. F. a Germaniei, 
Kurt Kiesinger a respins tezele 
lui Schutz.

• LA TEATRUL Alfieri din Torino a avut loc o manifestație 
de solidaritate cu poporul grec, la care au luat cuvintul sena
torul Simone Gatto, din Partidul Socialist Italian al Unității 
Proletare, oameni de cultură, precum și ziariști de la „Stampa' 
și „Paese Sera", care se aflau 
stat militare.

în Grecia în timpul loviturii de

• GO MO JO, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, 
președintele Academiei chine
ze de științe, a primit la 3 de
cembrie delegația română, con
dusă de acad. Raluca Ripan. 
președintele Filialei Cluj a Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, cu care a avut o con
vorbire prietenească.

• Tulburări studen

tațiilor din zilele precedente și 
scandînd lozinci antiguvernamen
tale. Demonstrația s-a soldat cu 
violente ciocniri între studenți și 
forțele poliției. In urma inciden
telor, rectorul Universității din 
Madrid a suspendat din nou 
cursurile. In aceeași zi, studenții 
de la Facultatea de științe juri
dice au declarat grevă în semn 
de protest împotriva pătrunderii 
poliției în incinta universității.

Presse, anunță că președintele 
R.A.U., Nasser, l-a primit du
minică seara pe primul minis
tru al Irakului, Taher Yehia.

soane, relatează agenția Reuter, 
au fost arestate.

țești la Madrid
• TULBURĂRILE în rîndul 

studențimii spaniole continuă să 
ia amploare. La numai cîteva ore 
după ce rectoratul a anunțat luni 
reluarea cursurilor Universității 
din Madrid, sute de studenți au 
manifestat pe străzile capitalei 
Spaniei, cerînd eliberarea colegi
lor lor arestați în cursul manifes-

• LA 4 DECEMBRIE a sosit 
la Helsinki pentru a participa 
la a 50-a aniversare a zilei in
dependenței Republicii Finlan
deze, N. Podgornii, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Oaspetele a 
fost întimpinat de președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, de 
membrii guvernului finlandez 
și alte persoane oficiale.

• CITIND postul de radio 
din Cairo, agenția France

• Ciocniri
în Indonezia

• OFICIALITĂȚI ale armatei 
indoneziene au confirmat că în 
jungla din Borneo de vest a 
avut loc o luptă grea între tru
pe indoneziene și partizani, 
transmite agenția Associated 
Press. Citind o sursă informată, 
aceeași agenție precizează 
trupe indoneziene au fost 
mise împotriva partizanilor 
elementelor care-i sprijină.

• TRATATIVELE care au loc 
la Londra în vederea reînnoirii 
acordului internațional al cafe
lei se află din nou în impas. 
S.U.A. au propus duminică sea
ra amînarea continuării tratati
velor pînă în ianuarie. Motivul 
care se află la originea acestei 
propuneri este dezacordul dintre 
S.U.A. și Brazilia cu privire la 
unele sorturi de cafea.

că 
tri- 

?i

• DUPĂ CUM anunță agen
ția A.D.N., la Stockholm a avut 
loc o întrunire a Comitetului

internațional de inițiativă pen
tru pregătirea unei conferințe 
la care să se discute problema 
recunoașterii Republicii Demo
crate Germane. La întrunire, 
care s-a desfășurat timp de 
două zile, au participat repre
zentanți din Belgia, Marea Bri- 
tanie, Cipru, Finlanda. Franța, 
Italia, Norvegia și Suedia.

Comitetul a adresat un apel 
tuturor partidelor reprezenta
te în parlamentele țărilor euro
pene, unor organizații și perso
nalități din Europa de a par
ticipa la conferință, convocată 
pentru vara anului 1968.

• ÎN ORAȘUL Amritsar, sta
tul Punjab, a avut loc o puter
nică demonstrație de protest 
împotriva noului guvern local. 
Poliția a intervenit cu brutali
tate făcînd uz de gaze lacrimo
gene. Un număr de 40 de per-

• Conferința „democraților disidenți", la care au participat 509 
de membri ai Partidului democrat din 42 de state ale S.U.A.. a 
hotărît duminică în unanimitate să sprijine candidatura sena
torului Eugene McCarthy în vederea alegerilor prezidențiale 
din anul 1968. Candidaturile Ia postul de președinte al S.U.A. a 
senatorului Mc Carthy ca și a altor fruntași ai Partidului de
mocrat, printre care președintele Johnson, urmează să fie exa
minate de convenția națională a acestui partid ce se va întruni 
în august anul viitor pentru desemnarea candidatului ce se va 
prezenta în fața alegătorilor în toamna anului viitor.
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