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Aad, în Sala Palatului Republicii, încep lucrările 

Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român

CU FAȚA
SPRE VIITOR

I
 Astăzi se deschid, în Capi

tală, lucrările Conferinței Na
ționale a Partidului — eveni
ment de mare însemnătate, cu 
profunde rezonanțe în viața 
partidului și a poporului nos
tru. Gândurile comuniștilor, 
ale milioanelor de cetățeni ai 
patriei și, în rîndurile acesto
ra, ale întregului nostru tine
ret, încărcate de cele mai no
bile sentimente sînt îndrepta-

I
te azi spre cel mai înalt for 
al partidului, care va supune 
unei ample și competente a- 
nalize proiectele de Directive 
adoptate de Plenara Comite
tului Central al P.C.R. din 
5—6 octombrie a.c. documen
te de excepțională însemnă
tate pentru destinele Româ
niei Socialiste.

Consecvent principiului, a- 
dînc înrădăcinat în activitatea 
sa — ca în problemele majore 
ce vizează destinele țării să 
se consulte cu masele largi ale 
poporului — partidul a 
supus unei ample dezbateri 
publice proiectele de Directi
ve cu privire la perfecționa
rea conducerii și planificării 
economiei naționale, cores
punzător condițiilor noii etape 
de dezvoltare socialistă a Ro
mâniei și principiile de bază 
ale îmbunătățirii organizării 
administrativ teritoriale și de 
sistematizare a satelor. Întru
nind o matură și entuziastă 
adeziune, recentele măsuri 
preconizate de conducerea 
partidului au stîrnit o vie și 
puternică efervescență crea
toare în rîndurile întregului 
nostru popor. Ințelegînd ex
cepționala însemnătate teore
tică și practică a recentelor 
documente, perspectivele lu
minoase pe care acestea, ca 
și cele adoptate în ultimii doi
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ani — integrate organic în 
concepția imitară stabilită de 
Congresul al IX-lea — le 
deschid, cu o remarcabilă 
clarviziune științifică edifică
rii socialiste a țării, poporul 
le-a răspuns cu faptele sale. 
Aproape zilnic, ziarele au a- 
dus pe primele lor pagini nu
mele a noi victorii obținute 
pe frontul construcției socia
liste, în dezvoltarea rapidă și 
multilaterală a întregii noastre 
economii naționale. Pe harta 
patriei au apărut în această 
perioadă noi și importante o- , 
biective industriale, altele " 
și-au sporit simțitor capacită
țile de producție, tot mai 
multe colective raportează 
succese de seamă în înfăp
tuirea acțiunii complexe de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii, în renta
bilizarea unei categorii tot 
mai numeroase de produse, 
pretutindeni inițiativa creatoa
re a oamenilor muncii desco
peră noi și nebănuite rezerve 
a căror valorificare determi
nă ridicarea pe noi trepte a 
eficienței întregii noastre ac
tivități economice.

Pe acest fond al muncii a- 
vîntate care a dat un nou lm- 6 
puls forțelor creatoare ale so- , 
cietății au avut loc timp de 
două luni amplele dezbateri 
populare în care aprobarea u- 
nanimă, entuziastă a progra
mului luminos de înflorire a 
României socialiste s-a îmbi
nat organic cu înaltul spirit 
de răspundere în studierea 
mijloacelor practice de înfăp-

„Scînteîa 
tineretului"

(Continuare în pag. a Hl-a)

NOI TREPTE SPRE SOARE 
(Pe șantierul noii rafinării din 

Pitești)

IN DEZVOLTAREA
PATRIEI SOCIALISTE!
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DESTITUIRE IN TIMP
de Nicolae Velea

Odată, privind o fotografie străluci
toare (și la propriu, dar strălucitoare și 
de talent) a unui drum, făceam eforturi 
să stabilesc imaginar ceea ce numeam 
în școala primară „liniuță de unire" în
tre satul de azi și satul de ieri. De ieri, 
nu de altădată. Degeaba I Însemnele 
socialismului împlîntate organic și pro
sper pînă și în croiala frumoasă a șanțu
lui din marginea șoselei refuzau chiar 
și prin contrast alăturarea cu fosta pă- 
răginită și gîrbovită imagine a acelo
rași locuri

Și atunci, am desenat niște poteci 
care tăiau dealuri, cîmpii și munți și se 
răsuceau sinusoidal în timp, ca un fel 
de negări ale negațiilor in care afirma
rea satului de azi găsea satul de altă
dată afirmat, așezat la origine pe drep
tate, bărbăție și ierarhizare exactă. Cu- 
vîntul județ, apărut în secolul XIV, 
repus revigorat în circulație de Plenara 
C C. al P.C.R. din 5—6 octombrie — 
obligă, fie și măcar etimologic, la resti
tuirea și prelungirea în timp a datelor

Astăzi 

la posturile 

de radio 

și televiziune

Astăzi. 6 decem
brie, în jurul orei 
9, posturile noas
tre de radio și tele
viziune vor trans
mite din Sala Pa
latului ședinfa de 
deschidere a Con
ferinței Naționale 
a Partidului Co
munist Român.

PLECAREA
DELEGAȚIEI CC. AL
P.C DIN COLUMBIA

Marți la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Columbia, formată din tovarășii 
Gilberto Vieira, secretar general 
al C.C. al P.C. din Columbia, 

| Juan Viana, membru al Comite- 
I tului Executiv al C.C. al P.C.C., 
1 și Jos6 Cardona Hoyos, membru 
: al C.C. al P.C.C., care, la invitația 
I Comitetului Central al Partidului 
I Comunist Român, a făcut o vi- 
| zită prietenească în țara noastră.ÎN PAG. 3

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
toy.arății Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Barbu Zahares- 
cu, membru al C.C. al P.C.R« 
activiști de partid.

Cu privire Io vizita delegafiei Partidului 
Comunist din Columbia in Republica 

Socialistă România

inițiale. Iar comuna, nucleu viu, capătă 
valențe și prospețimi noi. Deși desenînd 
ca și pînă acum așezarea rurală, noțiu
nea devine prin noile măsuri de împăr
țire teritorial-administrativă mai largă 
și mai exactă.

Satele sînt populate astăzi de atîtea 
— nu am de ce mă teme de termen — 
personalități proeminente, familiarizate 
cu arta de a rnînui treburile obștești 
incit primul om al satului va fi, va tre
bui să fie dintre primii.

Proiectul de nouă sistematizare a sa
telor confirmă realist stările actuale din 
așezările rurale infirmînd inexactitățile.

De cite ori n-am văzut comune mari 
cu un puternic potențial economic su
bordonate unui centru raional anemic, 
pirpiriu ca realizări economice. Raion 
care după îndelungi ședințe hotăra o 
parcelare sau alta a teritoriului comunei, 
o rotație a culturilor sau alta. Era ca și 
cum uriașul blajin și puternic se încon-

(Continuare în pag. a IlI-a.)

Cîteva mii de oameni in
tr-un șuvoi continuu se în
dreaptă în fiecare dimineață 
către aceeași intrare: porțile 
masive din fier ale Uzinei 
„Electroputere" din Craiova. 
Climatul de optimism, de 
forță și încordare al acestui 
șuvoi viu, e în aceste zile 
parcă și mai pregnant pentru 
fiecare. Suportul acestui op
timism îl formează — dacă e 
nevoie s-o mai spunem, cum 
se exprima un constructor — 
documentele puse in dezbate
rea Conferinței Naționale a

Grigore Hagiu

TARĂ
9

DE GÎND
Acum trăiește toată țara într-un gînd, 
s-a ridicat cu munți și fluvii, 
acolo, sus, încape-n întregime, 
iluminată pină-n nourii de simburi.
Pe osiile unui gînd se-nvfrte, 
șl roata ei cu stelele în univers 
cît de ușor și limpede se potrivește, 
un relief de anotimpuri adincind. 
Cum urcă țara-n ceruri noi 
și după mersul ei pămîntul 
visarea, trupul își acordă, 
secundele isbindu-și în clopote de păsări. 
Noi locuim cu toți, partid, în gîndul tău, 
să ne cunoaștem chipurile viitoare, 
de tine mult mai clar 
și mai-nainte-ntrevăzute.

• •••••••••••••
FASCINAȚIA 

STELEI POLARE
de Ștefan Iureș

AI ochi frumoși.
Dacă această constatare ar aparține 

unei fete, și nu uneia ție indiferentă, 
poate că o undă de vanitate ar vibra 
în tine, un fior prevestitor ar străbate 
spațiul dintre voi, un acord tremură
tor s-ar insinua în toate cuvintele 
voastre, mai ales în toate tăcerile 
voastre, de tineri atrași irezistibil 
unul spre celălalt Dar cînd un prie
ten mai mare îți spune „ai ochi fru
moși", el nu se referă la tăietura 
pleoapei, nici la culoarea irisului, nici 
la umbra genelor, la niciunul din de
taliile fizice atît de încărcate de far
mec în sine, ci la cu totul altceva.

La cristalul fără pată al privirilor.
La argintul impecabil al oglinzilor 

candide.
La lumina ingenuă din ferestrele 

acestea dinspre tine și lume.

Să nu ne legănăm în iluzii, să nu 
acordăm credit idilismului fără fond. 
Lumea, societatea noastră inclusiv, e 
încă departe de a fi chintesența vir
tuților ideale, întruchipările epurate 
de^orice slăbiciuni, defecte și neajun
suri omenești continuă să populeze 
numai insula Utopia, iar în realitate 
însușirile oamenilor persistă în lupta 
lor împotriva tarelor oamenilor; ba 
chiar e de presupus că acest plin de 
implicații conflict nici nu va înregis
tra vreodată un sfîrșit definitiv la 
scara individului. Totuși, raportat Ia 
viața socială, constatăm, deceniu după 
deceniu (o unitate de măsură mai 
mică n-ar fi eficace) creșterea abso-

(Continuare in pag. a II)

PUTEREA
A UZINEI

Partidului. După fiecare ho- 
tărîre a partidului — conti
nuă omul din coloană — u- 
zina noastră, fie că a fost 
vorba de sarcini pentru în
treaga economie, fie că nu, a 
prins, și la propriu șt la fi
gurat, noi puteri.

Omul vorbește nu metaforic. 
Ai impresia, de cum intri pe 
poarta uzinei, că aici abia se 
construiește o secție moder
nă și alta i se alătură. Vechile 
hale („vechi" e un fel de a

„ELECTROPUTERE"
spune, pentru că ele nu au 
încă nici 20 de ani) sînt în
conjurate de altele, pe roșu, 
care se ridică ca un port- 
altoi lingă scheletul celor din 
'49. Numai in acest an înfă
țișarea acestei cetăți a indus
triei electrotehnice s-a extins 
cu spații industriale în valoa
re de 100000 000 lei.

Ne-am oprit la constructorii 
uzinei și din alte motive. în
suflețiți de noile hotărîri ale 
partidului, organizîndu-și ști

ințific munca, pe baza indi
cațiilor date, ei au reușit 
să-și îndeplinească planul de 
investiții pe acest an încă de 
la 21 noiembrie 1967. A fost 
posibil un asemenea succes, 
deoarece încă din trimestrul 
1 constructorii reușiseră să-și 
îndeplinească planul anual în 
proporție de aproape 30 la 
sută — așa cum indicase 
partidul — ajungînd să ra
porteze după primul semes
tru o realizare de peste 60 la 
sută.

Uzina, prin investițiile alo

cate de partid și de stat, în 
fiecare cincinal, se dezvoltă 
după formula algebrică a ri
dicării la putere. Numai con
strucțiile ridicate în acest an 
aduc uzinei un spor de capa
citate de producție de 5 000 
tone aparataj electric pe an. 
Anul 1968 nu se abate nici el 
de la această „regulă" Alte 
secții își vor lărgi capacita
tea de producție. Iar pentru 
anul 1969 constructorii văd în 
spațiu încă de pe acum hala în 
care vor lua naștere primele 
transformatoare de 190 MV A 
la tensiunea de 220 kilovolți,

necesare hidrocentralei de lo 
Porțile de Fier. Dar nu nu
mai c-o văd. Viziunea de 
perfecționare a planificării și 
concentrarea investițiilor, for
mulată recent de documen
tele Plenarei C.C. al P.C.R., 
a prins deja contururi concre
te. Constructorii și-au .propus 
să reducă cu un an termenul

M. DUMITRESCU

(Continuare in pag. a IIl-a)
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ȘTEFAN DONȚOV

BIOGRAFII ÎN
DEVENIRE

IONEL PRUTEANU ION AIRINEI COSTICĂ LEONTE

Duminică, la Galati, 100 
de tineri, recomandați de 
U.T.C. să lucreze pe 
șantier, au primit certifi
catul de muncitor cali

ficat
Mai întii evenimentul așa 

cum ar fi putut fi el înfățișat 
într-o informație.

„Duminică 3 decembrie a.c., 
la ora 10 dimineața, a avut 
loc în sala Teatrului muzical 
din Galați festivitatea înmînă- 
rii certificatelor de calificare 
pentru meseria de sudor unui 
număr de 100 de tineri din 
primul eșalon venit pe șantier, 
la chemarea organizației 
U.T.C., pentru a participa la 
construirea marelui combinat 
siderurgic. In prezența unei 
numeroase asistențe — care a 
parcurs ea însăși acest drum 
sau se afla tn curs de a-1

parcurge ; vechi și actuali bri
gadieri ai șantierelor, elevi ai 
anului III ai școlii profesio
nale, maiștri, ingineri etc. — 
au fost înmînate sărbătoriților 
certificatele de calificare, iar 
unui număr de 6 tineri Diplo
ma de onoare a Comitetului 
U.T.C. al regiunii Galați".

Iată sintetic, în limbajul 
obișnuit al presei, un an de 
viață pe șantier. Dar oare nu
mai la atît poate fi rezumat 
totul pentru toți cei 100 de ti
neri, pe care cu un an în urmă 
îi speriau pînă și mașinile în- 
tîlnite pe drum, iar acum mî- 
nuiesc ei înșiși mașini com
plicate ?

...Băieții s-au trezit dumi
nică pe la 5, ca de obicei. în 
mod normal trebuiau să doar
mă pînă la 9, dar „obișnuința-i 
obișnuință, ce să-i faci ?“ Lun

gă zi, duminica asta, domnule. 
Hai să ne bărbierim...

Băieții merg la oglindă. 
Leonte se uită în oglindă și 
zîmbește. „Va-să-zică a trecut 
un an și eu nu mai sînt eu", 
Asta-i bună 1 Ba da, ești tu — 
spune vecinul. Tu, constructor, 
nu tu, omul care se speria pe 
șantier și de umbra lui.

Ora 10. Nerăbdare evidentă, 
în sală : foaier cu cărți, gar
derobiere discrete, tablouri, co
voare, perdele de catifea. Pe 
un fond argintiu, cu stema 
partidului, care apropie și con
centrează privirile — tribuna. 
...Răsună comenzi și garda 
vine cu drapelul acordat în 
urmă cu un an brigadierilor 
de către C.C. al U.T.C. Garda 
drapelului se schimbă o dată 
la 20 de minute. Simbolul, 
involuntar, te poartă cu gîndul 
la prima întîlnire a brigadie

• • • • • e
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rilor de acum un an. Băieții au 
pornit și atunci sub faldurile 
drapelului, dar pasul lor era 
altul, mai domol, mai nesigur. 
Acum, pas de constructor, pas 
de oameni grăbiți.

Reconstituim, din declara
țiile tinerilor, cîteva biografii.

Petre Dăduț, 19 ani, sudor. 
„Am avut și noroc cu primul 
meu șef de echipă, cu Boroș. 
A stat cu ochii pe mine pină 
m-am deprins cu șantierul. 
Mi-era frică de flacăra apara
tului de sudat. Dar Boroș m-a 
luat cu binișorul. Dracu și-ar fi 
închipuit acum un an că o să 
stau spînzurat în centură su- 
dind la 30 de metri înălțime, 
cum a fost la Fabrica de oxi
gen ? Ce s-ar mai fi lăudat 
tata cu mine dacă m-ar fi 
văzut 1“

Ionel Pruteanu, 18 ani, su
dor. „Ctnd mă gîndesc mai

bine, s-ar fi putut nici să nu 
fiu aici. Era cit p-aci să nu 
mă primească. N-aveam vîrsta. 
Dar am puterea, le-am spus, 
am voința I Ce să faci cu ele ? 
Vite, că aveam ce face : m-am 
făcut sudor. Mi-ar fi părut rău 
să nu rămîn. De greu, a fost 
greu, nu zic, dar și parcă ne 
blestemase cineva. Ploua me
reu. Înotam in noroi și trebuia 
să transportăm materiale, să 
scoatem apa din gropile de 
fundație, să facem săpături, să 
turnăm betoane. Asta, dimi
neața. După-amiaza, ghiozda
nul in spinare, băiete fi la 
școală. La 6 absențe ne-ar fi 
scos de la cursurile de califi
care. Dat cum să fi făcut ab
sențe Noi pentru ce venisem 
încoace ?“

Nicolae Lăcătuș, locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C. 
din Combinatul siderurgic-Ga-

lați, comandantul detașamen
tului de brigadieri : „Ce-au 
mai crescut băieții I De la 
puștii zgribuliți pe care i-am 
primit acum un an — bărbați 
în toată regula. Cămăși albe, 
costume la dungă, cravate... 
Ca toți șantieriștii. Ca într-o 
familie. îmi amintesc cu plă
cere de serile cind mergeam 
cite 300 odată la cinema, înco
lonați, cîntînd pe străzile Ga- 
lafiului de răsuna orașul".

Ștefan Donțov, șef de bri
gadă, dulgher pe șantierul 
Combinatului siderurgic, fost 
brigadier pe șantierele națio
nale ale tineretului din Lunca 
Prutului și de la Bumbești Li- 
vezeni. „Să fi trecut douăzeci 
de ani de atunci? De necrezut! 
Revăzîndu-mă cu ochii celui 
care sînt astăzi, pot spune că 
adevărata mea formare ca om, 
ca muncitor, o datorez șantie

rului. Cîți ani am zis că am ? 
N-are importanță atita vreme 
cit mă simt totuși la fel de 
tinăr ca băieții aceștia care au 
învățat meserie sub ochii mei".

Vasile Carolică, prim secre
tar al Comitetului U.T.C. al 
regiunii Galați. „Ar trebui să le 
spun ce simt eu însumi, dur 
nu știu în ce măsură o să izbu
tesc. Le-am urat „bun venit" 
acum un an. l-am însoțit in 
prima lor vizită și parcă-i văd 
ce timizi erau. Acolo unde as
tăzi se simt stăpîni, admirația 
îi făcea atunci să se piardă 
înfricoșați, să pășească printre 
marile panouri metalice cu 
inima strînsă. Acesta a fost 
începutul. Dar, cei mai buni 
activiști ai noștri i-au îndrumat 
îndeaproape, i-au ajutat să se 
modeleze după alte tipare, să 
asimileze principii de viață

noi, au organizat pentru ei 
simpozioane, întâlniri cu bri
găzi științifice, excursii, i-au 
învățat pînă și cum să-și între
buințeze chibzuit salariile, 
cum să-și facă rațional cum
părăturile. Azi au ajuns con
structori cu care ne mindrim".

Ce-am mai putea adăuga ? 
Felicitări artiștilor Teatrului 
muzical care au dat un spec
tacol în cinstea celor mai tineri 
constructori.

„Ce joc de lumini poate să 
încapă pe suprafața minuscu
lă a scenei. Scena noastră, 
cind sudăm noaptea, a mai 
mare, e de cîteva mii de hec
tare, dar luminile nu sînt cu 
nimic mai prejos. Mă rog, 
acum fiecare cu meseria lui !“

MIRCEA TACCIU

Ridici receptorul, formezi 
numărul serviciului interur
ban, soliciți o convorbire cu 
un om la sute de kilometri 
distanță. Tehnica își oferă 
serviciile pentru ca sentimen
tele și ideile tale să călăto
rească departe, cu viteza im
pulsurilor electromagnetice, 
de-a lungul unui fir subțire, 
întins peste timpii, peste rî- 
uri, peste păduri, peste munți. 
Două sensibilități, două inte
ligențe. două ființe umane 
stau față în fată, ascultîndu-și 
mesajele, respirațiile, ha chiar 
și tăcerile elocvente, prin mij
locirea acestui fir impersonal, 
produs inert al industriei co
municațiilor. Dar pe aceeași 
cale suspendată, o așezare 
măruntă se adresează capita
lei, un raion, o regiune, un 
colț fi o parte a țării vorbește 
eu țara toată : milioane de in
terese, inițiative, probleme, 
soluții, solicitări, informații 
gonesc fulgerător în ambele 
sensuri. Această nouă dimen
siune conferă firului însemnă
tatea circuitului național și îi 
învestește pe cei însărcinați 
cu întreținerea rețelelor 
P.T.T.R. cu o responsabilitate 
distinctă pînă la evidență.

Electromecanic de rețea 
sau — conform unei invenții 
lexicale încă neomologată — 
linior, Mihai Roman, de la 
centrul tehnic de întreținere 
telecomunicații București, are 
în sarcină sectorul Urziceni ; 
reședința raională și 12 co
mune învecinate, perimetru 
unde se ocupă și de dezvolta
rea rețelei de radiofonie. Luni, 
27 noiembrie, planul de 
muncă stabilea o extindere 
radiofonică în comuna Coșe
reni. Latura birocratică a o- 
perației se făcuse — foi de 
autorizație, chitanțe de plăți, 
toată scriptologia. Liniorul 
trecea acum, cu echipa lui, la 
munca propriu-zisă : piche
tarea, apoi plantarea a vreo 
10 stîlpi, în fine, tratămentul 
preventiv împotriva putrefierii 
prin carbonizare superficială a 
altor 36 de stîlpi pregătiți pen
tru plantare. Bilanț anodin ? 
Pe acea uliță lăturalnică din 
Coșereni, în pînza difuzoare-

lor avea să vibreze, foarte cu- 
rînd. vocea crainicului stației 
locale, alternativ cu dezlănțui
rile marilor orchestre simfo
nice ale lumii.

Era o dimineață în care 
iarna trimitea o primă vestire, 
neconfundabilă, a iminentei 
sale sosiri: o fulguială mă
runtă, inconsistentă, trecînd 
peste spatiile vaste ale Bără
ganului ca printr-o sită deasă. 
Cristalele stelare se topeau 
chiar în clipa contactului cu 
solul; ceea ce nu-l împiedica 
pe Mihai Roman să cuprindă, 
într-o viziune lăuntrică, de
părtările albe încremenind sub 
urgia anotimpului; nici să în
registreze, cu un auz com
plementar celui comun, su
netul aspru — ceva între 
scrîșnet și zornăitură — pro
dus de mișcarea firelor în
greunate de chiciură, în bă
taia viatului de stepă. Venea 
iarna.

Iama, dificultățile liniaru
lui trec în registrul major, 
stilpii înveliți într-o manta de 
polei refuză încleștarea scări
lor - colțari și trebuie loviți 
puternic cu razuri mai înainte 
ca omul să petreacă pe după 
ei cordonul de siguranță și să 
poată să înceapă cățărarea. 
Luni, 27 noiembrie, fulguia 
peste Bărăgan — liniorul lu
cra la dezvoltarea radioficării 
comunei Coșereni în timp ce 
mintea derula — film vechi 
acum, cu dese rupturi și vă
duv de bande sonore — ima
ginile dintre 24 decembrie 
’66 — 15 ianuarie ’67 cind 
el, Mihai Roman, a lucrat în
tre Urziceni și Slobozia, la 
linia telefonică București-Con- 
stanța, calamitată de masivele 
depuneri de polei. Dacă apa, 
gerul și vîntiil se aliază, nu 
numai firele, ci și traversele, 
uneori și stilpii se rup. Fusese 
atunci o înfruntare între două 
forțe deopotrivă considerabile. 
Temperatura înregistrase mi
nus 20 de grade. Mai îndărăt
nici decît pelicula de gheață 
îndărătnic aderentă pe lemn, 
oamenii îmbrăcați în slavute 
și pufoaice, încălțați cu bo
cancii prelungiți prin colțari 
care-i fac să semene cu niște

ciudate crustacee, au urcat pe 
sute de stîlpi, au folosit fe
brilitatea muncii ca antidot 
termic la frig, au întreprins 
tot ce trebuia pentru ca Do- 
brogea să poată vorbi cit mai 
repede cu întreaga țară, a- 
dică, într-un limbaj profesio
nal infinit sec, circuitul să in
tre în folosință normală. A- 
tunci, oprind în timp, undeva 
între Manasia și Alexeni, în
tre Sărățeni și Căzănești, între 
Perieți și Slobozia, inginerul 
șef a adus el însuși și a în- 
minat primele excepționale a- 
cordate Umorilor, stimul bi
valent io stare să ridice oa
menii deasupra oboselii, dea
supra gerului, deasupra iernii.

Venea iarna luni, 27 noiem
brie, odată cu prima fulguială 
în Bărăgan și, după sfîrșitul 
lucrului, Mihai Roman s-a în
tors cu toată ființa lui către 
o pasiune tiranică, vînătoarea. 
A trecut pe la filială, a stat 
de vorbă cu secretarul aces
teia, „ei, unde ne mai ducem, 
pe ce teren ?“, a aflat terenul, 
ordinea de bătaie, momentul 
adunării. Ca și în ajun, la ca
pătul săptămînii începute, 36 
de vînători vor băga groaza 
în iepuri, vor țese pe cîmpia 
dintre Arrnășești și Manasia o 
pînză de foc, apoi, îmbujorați 
de frig sau de victorii cine
getice, se vor reuni la un pa
har, prilej de picanterii vînă- 
torești și de infinite proiecte. 
Spre acestea din urmă se pri
vește prin cele două țevi ale 
puștii ca printr-un ochean 
fermecat.

Ziua aceasta a liniorului 
mai cuprinde preocupări ob
ștești, casnice, educative. Că
derea ninsorii subțiri din di
mineața aceea le acoperă u- 
șor vederii noastre. Dar ori 
de cîte ori vă veți afla într-un 
cătun din Bărăgan și, într-o 
casă primitoare, veți asculta 
muzica radioului, ori de cite 
ori de undeva, de la țărmul 
mării, veți vorbi la telefon cu 
Bucureștiul, să știți că vă veți 
întîlni cu Mihai Roman, omul 
cățărat pe stîlpi.

/................... A
GRIGORE HAGIU

ȚARĂ DE VIS
Țara ne visează frumos 
laolaltă cu prima zăpadă, 
cu munții sunați de verdele brazilor, 
cu isvoarele ridicate din lut, 
străveziu așezate pe mese. 
Cit spațiu, aer cit de pur ! 
nu-i nici-o depărtare să reziste 
și dintre toate aripile, cel mai bine 
mătasea steagului a învățat și știe 
suplețea legilor de sbor. 
Visează-ne într-una, țară, 
apropie prin noi geografii stelare, 
sublimul vis sădit în noi 
mereu ni-1 vom aduce-aminte, 
adevăratul nostru trup, 
copilăria noastră minunată.

Veți auzi de
„TRICOLANA"

I. ȘTEFAN

TARĂ
9

DE STEMĂ
Atitea ceruri sint în care 
noi punem stema țării să vegheze, 
soare rotund pe culmi semețe, 
lună visătoare, calmă.
Noi sîntem iarba care se ridică 
de-un dor de neînvins și crește către ea, 
pămint și mare într-o veșnică rotire, 
urmindu-i calea ne-ntreruptă. 
în centrul țării arde stema, 
e miezul ei incandescent, 
cu mii de raze dinăuntru luminînd-o. 
Și stea polară cind ți-e stema țării, 
întotdeauna la zenit, 
oricit ar fi călătoria 
de lungă și de furtunoasă, 
un țărm te-așteaptă-n orice răsărit.

ELISABETA NIȚÂ 

P î I N E ȘI 
SARE

Pe toate căile lumii, 
din vîrful brazilor pină la mare 
noi ne intîmpinăm oaspeții sufletești 
cu piine și sare.
în zori ne ridicăm lingă inimă țara — 
tavă de aur grea de piine și sare — 
ca să ne ospețim soarele, omenește, 
sărbătorindu-J lingă hotare.
Datina e crescută în pereți
și, cind ne trecem pragul, înmuguriți de zare, 
casa ne găzduiește, revărsînd peste noi 
lumină de piine și sare.

Exact în urmă cu o săp- 
tămină am auzit, pentru 
prima oară de TRICOLANA. 
Mă aflam în Poiana Brașo
vului, devenită peisaj idilic 
pentru o veche dispută : con
tractările dintre comerț și 
industrie... Printre numeroa
sele produse expuse cu acest 
prilej, un ștand atrăgea aten
ția, un ștand de tricotaje rea
lizate după o croială modernă, 
tinerească, într-o ideală con
cordanță cu stațiunea sportu
rilor de iarnă care este Poiana 
Brașovului. Puloverele, jache
tele, scampolo-urile descin
deau parcă dintr-un proaspăt 
jurnal de modă așteptînd 
umerii largi ai schiorilor și 
confruntarea, estetică — desi
gur — cu zăpada căzută din 
belșug la poalele Postăvaru
lui. Am căutat eticheta cu 
numele fabricii. N-am găsit-o. 
De ce atita modestie ? „Pen
tru că nu aveam încă un 
nume... oficial, a răspuns re
prezentantul fabricii. Noi, 
între noi, îi spunem TRICO
LANA".

Am simțit în aceste cuvinte 
ezitarea părinților care, în 
sufletul lor au botezat de mult 
noul născut, dar nu i-au con
sfințit încă numele la Starea 
Civilă...

DIALOG IN PICIOARE

în apropierea Drumului 
Taberei, acolo unde va trece 
inelul de centură al Capitalei, 
un fost cîmp de instrucție 
adăpostește azi coloanele ver
ticale ale unui viitor peisaj 
industrial. Hale imense cu 
fațade de sticlă și metal, cu 
pereți în culori pastelate, pun 
de pe acum o amprentă nouă 
peste imaginea pastorală a 
satului Domnești, din apro
piere.

— Va fi un adevărat colos : 
37.000 m.p. suprafața con
struită. Termen de punere în 
funcțiune: luna iulie 1968.

— Și totuși...
— Am luat-o timpului îna

inte — ne spune inginerul 
șef, Gheorghe N. Dumitru. în 
septembrie, ara realizat pri
mele 4000 pulovere, dar acea
sta reprezintă cam a cincea 
parte din cît vom produce 
într-o singură zi cînd vom 
lucra cu toată capacitatea pro
iectată : 6.000.000 bucăți
anual. S-au montat 10 la sută 
din utilaje. Pe ele realizăm în 
acest ultim trimestru al anu
lui 90.000 bucăți tricotaje.

Construcție + montaj + pro
ducție. Aceste elemente pre
supun o desfășurare în timp.

(Urmare din pag. I)

Iută a elementelor pozi
tive din universul nostru 
etic. Este o contrazicere a 
afirmațiilor imediat ante
rioare ? Nu, dacă avem în 
vedere existenta acelei for
țe conștiente de ea însăși 
care este valoarea exemplu
lui. Tu, foarte tinăr prieten, 
ai deschis acești ochi fru
moși asupra unei lumi agi
tată de mișcări lăuntrice, 
perfect coerentă însă prin
tr-o unitate volițională, prin
tr-un sens unanim al evo
luției, printr-o creștere or
donată de principii — ele 
însele suple, mlădioase ca 
viața.

Cine constituie factorul 
motor al acestui proces prin 
excelență dinamic — o știi : 
comuniștii. Nu niște semizei, 
nu niște ființe dăruite cu un 
har transcendent, nu niște 
supraoameni. Muncitori cu 
brațele și cu mintea, de o 
structură care-i particulari
zează totuși. Care ? Ca iden-

FASCINAȚIA stelei
titate, nimic nu-i remarcă 
printre ceilalți cînd se pre
zintă fără rezonanțe : ...eseu. 
Ca stare, civilă, detaliile 
nu-i semnalează la vreun 
capitol aparte în afara celi
batarilor, căsătoriților, capi
lor de familie. Profesiunile, 
toate, fără excepție, îi nu
mără printre practicanți, 
îneît doctorul docent în 
științe tehnice poate fi po
sesorul carnetului de partid 
al cărui număr este despăr
țit printr-o singură unitate 
de numărul carnetului de 
partid al tăietorului de pă
dure. Nici o trăsătură pur 
exterioară, așadar, nu-l sem
nalează pe comunist în mul
țimea cu care atît de strîns 
și-a împletit rădăcinile. Și 
cu toate acestea îl recunoști 
ușor, și cu toate acestea

ochilor tăi le apare necon- | 
fundabil ca. pe o boltă spu- 
zită de lumini cerești, fasci
nația stelei polare.

Astfel, trebuie să te în
torci spre dimensiunile de 
alt ordin, măsurate prin in
tensități. Să te apleci cu 
grijă asupra tăriei în com
bustie Să înțelegi omul prin 
prisma calității. Comunistul 
e, poate — înainte de orice 
altceva (dar cît de precară 
apare orice ierarhizare în 
această armonioasă con
strucție de bolți și arcade 
interioare 1) expresia con
stantă a unei sfinte nemul
țumiri de sine. In fiecare i 
etapă a dezvoltării el face 
dublul efort de a se cunoaș
te și de a se depăși. Tratîn- 
du-si totalitatea datelor psi- 
ho-fizice personale ca pe

un material obiectiv, exis
tent, el întreprinde colosalul 
efort de prelucrare a acestui 
material în direcția înnoirii 
și îmbogățirii substanțiale, 
calitative, așa cum un fierar 
încălzește la roșu inerta bu
cată de fier pentru a putea 
s-o modeleze și s-o transfor
me în cuțit de plug. I-ai vă
zut pe adulții care, decla- 
rînd război limitelor de vîr- 
stă ale școlarității obișnuite, 
se înhamă la acea sarcină 
autoimpusă și de lungă du
rată, marcată prin absolvi
rea anuală a cî*e unei clase, 
ca o înaintare de melc gră
bit în susul unui trunchi ? 
L-ai cunoscut pe autorul 
proiectului de raționalizare 
a cutărui flux productiv, 
venind cu niște îmbunătățiri 
suplimentare, peste cele de

ja aprobate și apreciate de 
comisia tehnică, l-ai înțeles 
pe scriitorul care-și retrage 
cartea gata să intre sub ti
par numai pentru că edito
rul sălășluind în propria-i 
conștiință artistică s-a do
vedit mai exigent decît edi
torul cu funcție administra
tivă ? Ți-al dat seama ce în
seamnă pentru savantul cu 
reputație solid împlîntată în 
decenii de activitate ca, din 
proprie inițiativă, să declare 
abolite un procedeu, o meto
dă, un sistem de lucru mult 
timp revoluționare în favoa
rea alteia, mai eficiente, cu 
un unghi mai larg deschis 
spre noutate și, prin însăși 
recunoașterea acestei parția
le înfrîngeri, să obțină con
diția unor noi înaintări ?

Cînd cu acești ochi mari,

Ei bine, la Tricolana ele au 
devenit sincrone.

E greu de imaginat ritmul 
pe care-I presupune o aseme
nea performanță. Și totuși, în 
această impetuoasă cheltuire 
de efort și entuziasm trebuie 
să mai consemnăm încă o 
performanță... scorul de 7—3 
cu care s-a încheiat meciul de 
fotbal dintre secțiile Circulare 
și Cotton. Deși asociație spor
tivă nu există (mingea a fost 
cumpărată prin contribuție 
voluntară) există în schimb o 
copleșitoare tinerețe care nu 
obosește nici în fața marilor 
dificultăți ale începutului. In
tr-adevăr întreaga uzină se 
află la vîrsta de aur :

VÎBSTA MEDIE :
18 ANI

Este de la sine-înțeles că 
experiența lor e destul de 
precară, că abia acum și aici 
are loc primul examen cu 
munca, cu viața, transformîn- 
du-1 pe tînărul încă neformat 
într-un om stăpîn pe sine, cu 
o gîndire proprie, puternic 
ancorată în realitate.

La 16 ani, Valerica Dohre, 
este muncitoare calificată, 
elevă la liceul seral (a intrat 
cu media 9,66) :

— Prin muncă, printr-o 
comportare civilizată, serioasă, 
vreau să-mi cîștig un loc al 
meu în colectiv, să' mă afirm.

— Unele colege îmi spun 
că sînt ambițioasă, că „trag 
tare". Se poate, dar o fac din 
plăcere. O cheamă Georgeta 
Hau, are tot 16 ani, cunoaște 
procesul tehnologic, știe să 
lucreze în fiecare sector. Cînd 
își termină lucrul îi ajută pe 
cei din jur.

Din 600 de salariați 500 nu 
au depășit vîrsta de 18 ani. 
în acest peisaj divers și atît 
de dinamic tinerii pătrund cu 
pași siguri și repezi. Califica
rea se face din mers. Aceasta 
presupune eforturi, sacrificii 
tact din partea maiștrilor, a 
inginerilor.

— Un om care se perfec
ționează pe sine găsește în 
aceasta un stimulent pentru 
a perfecționa și ceea ce îl 
înconjoară, întrucît perfecțiu
nea nu suportă în apropierea 
ei imperfecțiunea, ne spunea 
inginerul Nicolae Varga, se
cretarul organizației U.T.C., 
creată în urmă cu 10 zile.

Din 15 ingineri doar patru 
depășesc vechimea de un an 
în producție.

— E o mare satisfacție să 
fim făcuți părtași la această 
realizare — afirmă inginerul 
Marin Ciubotea, venit în

fabrică în luna august. E o 
mare satisfacție să asiști la 
despachetarea utilajelor, să fii 
primul care pui mina pe pros
pectul mașinii. Sentimentul 
răspunderii, încurajarea spiri
tului de inițiativă, imprimă 
un suflu proaspăt, creator, 
deosebit de necesar nouă 
absolvenților.

CE ÎNSEAMNĂ 
CREAȚIE ?

— Aveți, desigur, o secție 
de creație ?

Fără să-mi răspundă însoți
torul m-a condus pînă la ca
pătul unei hale și s-a oprit în 
fața unei mese. O masă sim
plă, alături de un dulap meta
lic și de un suport cu tipare 
de carton,

— Aceasta e secția noas
tră de creație... Mai bine-zis, 
embrionul ei, explică creatoa
rea de modele Sevastița Orni- 
ceanu și glasul ei se aude dis
tinct în zumzăitul mașinilor 
din apropiere.

Aici sentimentul creației mi 
s-a părut a fi mai puternic ca 
oriunde, geneza noilor mo
dele are loc nu în îndepărtate 
și liniștite ateliere, cu atmos
feră de laborator, ci în tre
pidația calmă a mașinilor în 
apropiata „rivalitate" a... 
creierelor electronice. Să nu vă 
mirați, ați citit bine: creiere 
electronice. Iată pînă unde au 
ajuns andrelele bunicii, cu
prinse, și ele, de ritmurile se
colului XX 1 O cartelă perfo
rată, „tradusă" de aceste cre
iere, dictează andrelelor auto-- 
mate cu cît că „scadă" sau să 
„crească"... ochiurile, -cum să 
combine modelele caro ne vor 
incinta privirea. Și totuși acea
stă cartelă-program nu e 
decît un inerent intermediar 
între creierul efeivescent al 
omului și creierul docil al 
mașinii.

— într-un viitor apropiat 
fabrica noastră va dispune de 
cel mai mare centru din țară 
în ramura tricotajelor, îmi 
spunea inginerul șef Gheorghe 
Dumitru, și cuvintele lui nu 
par deloc grandilocvente deși 
sînt pronunțate lingă o masă 
modestă și stingheră, la un 
capăt de hală. Nu sînt și nu 
pot fi grandilocvente pentru 
că aici viitorul se conjugă la 
timpul prezent, pentru că aici 
perspectiva sfîrșește cu litera 
cu care începe actualitatea.

Cu alte cuvinte TRICO
LANA s-ar putea; transcrie : 
tinerețe + ritm — creație la 
înalta tensiune a socialismului.

VIORICA DIACONESCU

POLARE
curați, îl privești — fii cu 
luare-aminte, îl vei găsi în 
mii de ipostaze, dar rareori 
ți se va mărturisi de la pri
mul contact — esențial e să 
realizezi prețul cu care a- 
ceste smulgeri din inerție se 
obțin, energia cerută de pa
șii acestei înaintări lăuntri
ce. Comunist, nu defrișează 
mai lesnicios, prin aceasta, 
hățișurile tropicale ale re
nunțării, nici nu se degravi- 
taționează, ușor — zîmbitor, 
de atracția atîtor alte slăbi
ciuni omenești (și să numim 
doar dorul de lauri, setea 
de tihnă...)

Doar că, trudind neconte
nit cu sine însuși, într-o 
îndărătnică inițiere potența
tă de simțul timpului ce vi
ne, el izbutește să obțină 
acele mutații calitative care,

din afară, par a veni de la 
sine, fără sudoare, fără sfî- 
șieri.

Există totuși o explicație : 
— o, nu un secret — o ex
plicație doar, nimbată însă 
de o aură emoționantă. Cel 
ce, depășindu-se continuu, 
se modelează, exigent, pen
tru a fi oricînd cu un pas 
mai aproape de mîine. este 
cel ce trăiește prin toți. For
țele lui se multiplică prin 
colectivitatea în care se re
cunoaște. realizările poporu
lui întreg îl fortifică prin 
concrescență. Adu-ți aminte 
cum l-ai văzut zîmbind — 
cu ochii, cu gura, cu sufle
tul — cînd tu, abia pionier, 
îi întindeal carnetul tău de 
note cu calificative de ex
celență. Rememoreazănți ex
presia lui de intensă trăire

a satisfacției la comunicarea 
publică, a unor știri, de ge
nul — hidrocentrala Vaduri 
a fost cuplată la sistemul 
energetic național sau — la 
Galați, primul laminor din 
cadrul noului centru side
rurgic a intrat în funcțiune. 
Reține ardenta reacțiilor 
sale in fata tuturor mărtu
riilor de eroism civil, de 
contribuție creatoare, de gin- 
dire îndrăzneață, — acele 
mii și mii de semnale lumi
noase, diverse, suprapuse, 
venind din toate colțurile 
României și intersectate în M 
inima lui. Atunci e cu ne- 
putință a nu trage conclu
zia că tainicii acumulatori 
de energie de care dlsDun 
comuniștii sînt alimentați 
de victoriile comune socie
tății socialiste în ansamblul 
ei, acumulate în progresie 
geometrică pe măsura ce ne 
desfășurăm. Ac.este formida
bile „baterii solare" asigură 
amploarea noilor initiative 
șl în ultimă instanță, a vic
toriilor legate de acestea.

ȘTEFAN IUREȘ



CU FAȚA
SPRE VIITOR

(Urmare din pag. I)

tuire a măsurilor stabilite. 
Mii ?i mii de idei întruchipate 
în propuneri precis și chibzu
it exprimate — rod al gîndirii 
creatoare a poporului — au 
fost, sintetizate într-o cu
prinzătoare bogă(ie națională. 
Pretutindeni, în întreprinderi 
și instituții, la sate, în adună
rile și conferințele de partid, 
oamenii muncii și-au exprimat 
clar hotărîrea de a înfăptui 
neabătut programul elaborat 

ț de partid. Iar această hotărî- 
re este fundamentată pe 
sentimentul trainic, format 
de-a lungul celor peste 20 de 
ani de construcție socialistă, 
că tot ce întreprinde, tot ce 
inițiază partidul are un singur 
țel — fericirea poporului, 
victoria cauzei socialismului.

Sentimentul unanim, viu 
exprimat de-a lungul celor 
două luni, este că prin elabo
rarea acestor măsuri partidul 
nostru a confirmat încă o dată 
capacitatea sa de a sesiza la 
timp noile cerințe ale dezvol
tării și, pe această bază, de a 
concepe formele și metodele 
de satisfacere a lor, îndepli- 
nindu-și astfel rolul încredin
țat de popor, de forță politică 
conducătoare a întregii noas
tre societăți. Fiecare om al 
muncii este profund conștient 
că succesele pe care le-a re
purtat România în edificarea 
sa socialistă, vigoarea și dina
mismul său economic care 
o situează de mulți ani în 
rîndul țărilor cu cel mai ri
dicat ritm de dezvoltare, sînt 

j expresia justeței liniei politice 
a partidului nostru. De aceea 
întregul popor își manifestă 
deplina încredere că, prin 
perfecționarea mecanismului 
vieții economice, a relațiilor 
de producție, a formelor 
și metodelor în care 
ele își găsesc întruchi
parea se va crea cel 
mai potrivit cadru pentru îna
intarea cu succes a țării pe 
drumul dezvoltării armoni
oase, în ritmuri înalte și sta
bile, ca și pînă acum, a tu
turor ramurilor economice, pe 
drumul luminos a! dezvoltării 
construcției socialiste.

Așa cum se subliniază în 
Proiectul de Directive cu pri
vire la perfecționarea condu
cerii și planificării economiei 

i naționale corespunzător noii
? etape de dezvoltare socialistă
ș a României, întreaga noastră

experiență, rezultatele pe care 
le-am obținut în dezvoltarea 
economică și socială a țării 
demonstrează eficiența condu
cerii planificate a economiei, 
creșterea continuă a rolului 

' planificării pe măsura înain
tării construcției socialiste. 
Planul este acel instrument 

; care materializează politica
' partidului de dezvoltare eco

nomică și socială a țării. Prin 
el se stabilesc țelurile pe care 

■ își propune să le atingă soci
etatea, prin el se asigură 
mijloacele necesare înfăptuirii 
acestora.

în etapa actuală de desă- 
! vîrșire a construcției socialis

te cînd economia noastră este 
caracterizată printr-un înalt 
grad de socializare a produc- 

! ției, prin ample și rapide
' schimbări structurale, prin di

versificarea legăturilor de co

RESTITUIRE IN TIMP
(Urmare din pag. I) 

voaie în genunchi pînă la ure
chea piticului Ca să-i asculte 
șoapta (aici ca să-i semneze 
ți ștampila hîrtii/e). Imaginea 
— de fapt mi-a fost sugerată 
de un om nemaipomenit de 
voinic — funcționar la un sfat 
raional de munte care purta 
în mină, în niște palme bucu
roase și lacome de muncă — 
o hîrtiuță subțire, o copie pe 
care o plimba din birou in 
birou pentru răsucirea ștam
pilelor. Și, intrucîtva anecdo
tic vorbind, mă scutur de pe 
acum de plăcere consemnînd 
dispariția acelei ziceri „nu de
pinde de mine (noi), depinde 
direct de raion", zicere sau 
trimitere care făcea să ți se 
moaie mîinile și care mai avea 
puțin pină să se încetățeneas
că definitiv, să intre intr-un 
fel de folclor birocratic. Și 
absolut pe drept. Pentru că 
știu o localitate din Oltenia 
unde Sfatul comunal și Sfatul 
popular al raionului hălăduiau 
în clădiri vecine în care func
ționarii puteau vorbi pe geam 
sau cu telefonul (se înțelege 
că foloseau înlesnirile tehnicii) 

PUTEREA 20 A
UZINEI „ELECTROPUTERE“

(Urmare din pag. I)

de execuție și au și atacat de 
pe acum lucrarea.

Sub ..penelul" unui speci
alist, tabloul pe verticală al 
uzinei se conturează alterna
tiv — pe coordonatele pre
zent și viitor — uimitor de 
sintetic.

„Primii piloni ai uzinei — 
spune inginerul Moldovan 
Pop — s-au bătut în 1949. 
In acești 18 ani de cînd s-a

V ________

operare, cînd funcționarea 
normală a întregului meca
nism economic nu mai este 
posibilă fără sincronizarea ac
tivității diferitelor unități și 
ramuri, sporesc și mai mult 
răspunderile partidului co
munist, rolul său în activitatea 
economică, în întreaga viață 
socială. Promovarea interese
lor generale ale poporului, a- 
sigurarea dezvoltării echilibra
te a economiei, impun ca 
deciziile hotărftoare ale poli
ticii economice să fie luate de 
forurile supreme ale partidu
lui și statului, ca exponente 
ale întregii națiuni. Pentru 
valorificarea avantajelor eco
nomiei socialiste, de maximă 
importanță este ca deciziile să 
se întemeieze pe analiza apro
fundată a realităților, pe cu
noașterea fenomenelor și ten
dințelor noi eliminîndu-se 
manifestările de subiectivism 
și voluntarism. în acest scop 
— se arată pe bună dreptate 
în documente — este necesar 
să fie înlăturate fenomenele 
de centralism excesiv, îngră
dirile de ordin administrativ 
care îngustează cadrul de ac
tivitate a unităților economice, 
inițiativa oamenilor muncii, 
precizîndu-se că acordarea de 
atribuții mai largi unităților 
economice în organizarea și 
dirijarea activității lor, în 
realizarea sarcinilor ce le re
vin din planul general de dez
voltare a societății reprezintă 
o cerință primordială a per
fecționării conducerii și plani
ficării, constituie sensul prin
cipal a) măsurilor ce se pre
conizează. Apropierea con
ducerii de producție asigură 
condiția esențială pentru fun
damentarea temeinică a solu
țiilor de îmbunătățire a pro
cesului de producție și pen
tru aplicarea lor operativă e- 
ficientă în întreprinderi. Este 
calea cea mai bună, dictată de 
însăși realitățile vieții noastre 
economice și sociale, de fruc
tificare a capacității științifi
ce, tehnice și organizatorice 
a imensului potențial uman de 
care dispunem prin atragerea 
sa la conducerea directă a 
activității de producție, cer
cetare și proiectare.

O înaltă apreciere au acor
dat oamenii muncii prex'ederii 
după care îmbunătățirea me
todelor de conducere este in
disolubil legată de aplicarea 
principiului conducerii și 
muncii colective în toate 
sectoarele; de activitate. Acest 
principiu călăuzitor în întrea
ga activitate a partidului nos
tru, a cărui însemnătate a fost 
puternic subliniată încă de la 
Congresul al IX-lea, este me
toda cea mai eficientă prin 
care se asigură condițiile pen
tru ca planurile și diferitele 
măsuri economice să fie ro
lul gîndirii comune a oameni
lor muncii, tot așa cum în
făptuirea programelor este 
rodul eforturilor lor comune.

Oglindind opinia generală a 
maselor și pornind de la în
vățămintele a două decenii de 
dezvoltare socialistă. întărirea 
rolului de conducător al par
tidului în toate domeniile vie
ții sociale, dezvoltarea func
țiilor economico-organiza- 
torice ale statului socialist, 
perfecționarea planificării vor 

și unde o cerere parcurgea — 
în timp — un drum în care 
(tot raportat în timp) perime
trul celor două clădiri era ri
dicat de mai multe ori la cub.

Noua verticală — pentru că 
e vorba de o autentică ridicare 
pe verticală a unităților admi- 
nistrativ-teritoriale prin acor
darea libertății nestînjenite de 
organizare și gospodărire nu 
va duce la închistări și opaci
zări lîncede. Dimpotrivă, o să 
asistăm la o mai rapidă și di
rectă transparență, la o pă
trundere mai lesnicioasă a 
noului, a binefacerilor civili
zației moderne în casele, în 
gîndurile și în deprinderile 
oamenilor de la țară.

In comuna Vișina din raio
nul Găești secretarul Sfatului 
popular, Cheorghe Grigorescu, 
îmi declara zilele trecute :

— Așa cum a fost „pictat" 
satul nostru de pe vremuri nu 
ne mai place și nu ne mai 
convine acum. Drumurile și 
drumeagurile sînt încîlcite și 
ocupă degeaba prea mult loc. 
O să scoatem la vinzare pen
tru membrii cooperatori tere
nurile virane din centrul co
munei, pentru ca oamenii să 
se mute mai în inima satului.

profilat pe produse electro
tehnice, capacitatea uzinei r-a 
ridicat la puterea 20. De pil
dă, din I960 și pînă acum, 
valoarea mijloacelor fixe s-a 
dublat, în timp ce valoarea 
producției e astăzi de patru 
ori mai mare. Noi vom ri
dica aici încă multe alte o- 
biectire. în cinstea Conferin
ței Naționale a Partidului, 
colectivul nostru are mindria 
să raporteze că hala de mon
taj general a locomotivelor e- 

asigura conducerii centralizată 
a economiei naționale poziția 
și eficiența cerute de actua
lul stadiu de dezvoltare a 
țării.

Alături de ceilalți oameni 
ai muncii tineretul patriei 
noastre vede în Conferința 
Națională a partidului un nou 
și important moment în mer
sul avîntat spre prosperitate 
și înflorirea patriei, care des
chide perspectiva unor noi 
victorii în opera de edificare 
a socialismului, în fă
urirea unui destin lumi
nos poporului român, națiunii 
socialiste. Dînd expresie ade
ziunii sale depline la politica 
științifică, profund patriotică 
a partidului, tineretul, alături 
de întregul popor a primit cu 
încredere documentele Plena
rei C.C. al P.C.R. din octom
brie și a participat cu entuzi
asm la dezbaterea acestora a- 
firmîndu-și hotărîrea de a 
contribui nemijlocit la tradu
cerea lor în viață. în prevede
rile acestor documente tinere
tul României descoperă cu 
adîncă satisfacție, imaginea vi
itoare a patriei, mai bogată, 
mai înfloritoare, descifrează 
propriul său viitor. Iar pentru 
înfăptuirea lui este hotărît 
să-și mobilizeze, alături de în
tregul popor, toate resursele 
entuziasmului și hărniciei sale.

Tineretul patriei a primit 
cu adîncă recunoștință apre
cierile pe care plenara parti
dului le-a făcut cu privire la 
contribuția sa în edificarea 
socialistă a României socia
liste, la rolul deosebit pe care 
îl are de îndeplinit în societa
te și sarcinile mari ce-i revin 
în continuarea operei de de- 
săvîrșire a construcției socia
liste, în înfăptuirea comunis
mului în patria noastră, a luat 
cunoștință cu profundă satis
facție de faptul că educarea 
sa multilaterală, pregătirea sa 
profesională, politică, cultura
lă, morală, călirea fizică sînt 
considerate o datorie de înal
tă răspundere a Partidului 
Comunist Român, a întregii 
societăți.

înaripat de aceeași năzuin
ță nobilă care l-a îndemnat 
de-a lungul anilor de con
strucție socialistă să fie pre
tutindeni unde s-a hotărît 
soarta marilor victorii ale po
porului. de a-și înscrie numele 
pe actul de naștere al tuturor 
edificiilor socialismului, tine
retul patriei noastre nu-și va 
precupeți eforturile pentru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor ce-i revin, integrîndu-se 
activ, cu pasiune și răspunde
re în eforturile îndreptate 
spre îndeplinirea obiectivelor 
ce stau în fața unităților eco
nomice din industrie și agri
cultură, în fața întregii econo
mii.

Tinerii țării — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, înfrățiți de țeluri 
și idealuri comune — își vor 
dedica întreaga lor energie, e- 
lanul tineresc, slujirii nea
bătute a politicii partidului, 
înfăptuirii istoricelor măsuri 
pe care le va adopta Confe
rința Națională a P.C.R. mă
suri ce vor face ca România 
socialistă să se înalțe pe trep
te mai înalte ale progresului și 
civilizației, ale prosperității și 
înfloririi multilaterale.

O să mărim spațiul de școla
rizare și trebuie să găsim și 
un loc pentru clădirea C.E.C.- 
ului.

— Pentru ce ?
— Pentru C.E.C. I Aici la 

noi, în sat, e nevoie. Și ne 
mai trebuie un spațiu pentru 
grupul social de la sonde, ne 
interesează pentru că (aici vo
cea secretarului a șovăit puțin 
dar pină la urmă s-a destăi
nuit)... ei o să trebuiască să-și 
construiască o baie și o s-o 
folosim și noi, cei din comună.

(După o pauză).
— Șosea asfaltată avem, o 

să facem și trotuare și o să 
punem pe margine plopi de 
Canada.

— Cum ?
— Da, plopi de Canada, îi 

luăm de la Cringuri.
Notam aceste mărturisiri 

ale secretarului din Vișina, 
gindindu-mă că principiile 
Plenarei din 5—6 octombrie 
redimensionează înțelept și 
armonios cele două dimen
siuni — spațiul și timpul — 
în care omul se poate mișca 
întreg și nestînțenit.

NICOLAE VELEA 

lectrice e predată la cheie. 
Numai peste cîteva zile, be
neficiarii se vor putea „mu
ta" în casa lor nouă".

...Viața e, prin simbolurile 
și metaforele ei, un veritabil 
reporter. Capacitatea uzinei 
„Electroputere" crește la pu
terea 20 în anul in care — pe 
alte dimensiuni, mult mai 
mari în ansamblu — țara îm
plinește aceeași vîrstă.

M. DUMITRESCU

TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului URRO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Helsinki
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a pro

clamării independenței Republicii Finlanda, 
am plăcerea să transmit Excelenței Voastre 
felicitări călduroase împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, 
de bunăstare și progres poporului finlandez.

îmi exprim convingerea că relațiile și cola
borarea rodnică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Finlanda vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, ir. interesul ambelor 
popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale

Domnului RAFAEL PAASIO 
Primul ministru al Finlandei

Helsinki

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a pro
clamării independenței Republicii Finlanda, 
exprim Excelenței Voastre felicitările mele 
cordiale, precum și cele mai călduroase urări 
pentru fericirea dv. personală, pentru prospe
ritatea poporului finlandez, pentru dezvolta
rea relațiilor de colab'orare dintre țările și 
popoarele noastre.

ION CHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Finlandei

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Finlandei — aniversarea a 50 
de ani de la proclamarea inde
pendenței — ambasadorul la 
București al acestei țări, Bjorn- 
Olof Georg Alholm, a oferit 
marți o recepție. Au luat parte 
Emil Bodnaraș, Ștefan Voitee, 
Gheorghe Necula, vicepreședinte 
al Marii Adunării Naționale, Mi
hai Suder și Ștefan Bălan, mi
niștri, Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, George Ma-

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a C.C. al 
F.D.J., condusă de Gunther Sch
neider, șeful Secției de studenți 
a C.C. al F.D.J., care, Ia invitația 
Comitetului Central al U.T.C., 
va face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost întîmpina- 
tă de membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T C.

A fost de față Frank Seidel, 
atașat al ambasadei R.D.G. la 
București.

Marți la amiază, a sosit în Ca
pitală, delegația Uniunii Tinere

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ÎNCREZĂ TORI...
întors, ieri dimineață, de la 

Torino, după un drum de două 
zile și două nopți printr-o Eu
ropă centrală bîntuită de zăpa
dă și lapoviță. am aflat că Ra
pidul trage pe Maracana din 
Ciulești cu Lokomotiv-Moscova 
pentru calificarea în finala 
campionatului euronean fero
viar. Vrînd-nevrînd. am trecut 
podul Grant și am intrat în cutia 
cu jucării. Acasă la ea. în ini
ma cartierului care a crescut-o 
și o iubește (uneori, fanatic) 
echipa Rapid se joacă de-a 
v-ati ascunselea cu toți adver
sarii. Aici, Dumitriu II își dă 
toată măsura marelui său ta
lent. înscrie din poziții incredi
bile. cum a făcut, ieri, de două 
ori (scor final 4—1 dar putea 
fi ușor 6—1) trece mingea prin
tre picioarele spălătorilor, șu- 
tează cu călcîiul. lansează ex
tremele lovind mingea cu capul, 
și se învîrte ca o bilă în castro
nul ruletei, dînd balonului efec
te stranii. Tn Ciulești. cind 
miza nu e prea mare (și ieri 
nu era, avînd în vedere că Ra
pidul cîștigase șl primul meci) 
se joacă fotbal cu plăcere. Se 
joacă pentru plăcerea vecinului 
din colt, pentru nea cutare cu 
care dai ochi în ochi la piață, 
pentru paznicii de la poartă, 
pentru toată suflarea micro- 
bistă. Ah, dacă băieții aceștia 
s-ar putea scutura de complexe

«a

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul național „I. L. Ca- 
ragiale” : CASTILIANA — 
sala Comedia, ora 19,30 ; Sa
la Studio : REGINA DE NA- 
VARA, ora 19,30 ; Opera Ro
mână : AIDA, ora 19 ; Tea
tru! de Operetă : SÎNCE VIE- 
NEZ, ora 19,30 ; Teatrul Lu
cia Sturdza Bulandra : D-ALE 
CARNAVALULUI, ora 20; 
Sala Studio : KEAN, ora 20 ; 
Teattul „C. I. Nottara” : LO
VITURA, ora 19,30; Sala Stu
dio : CÎND LUNA E ALBA
STRA, ora 20 ; Teatrul „Bar- 
bu Delavrancea : DE LA 
BUCUREȘTI LA VALE, ora 
19.30; Teatrul „Ion Crean
gă" : CEI TREI MUȘCHE
TARI, ora 9,30.

REÎNTOARCEREA
LUI SURCOUF

rulează la Patria (orele 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15), Festival 

covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri 
ai conducerii altor ministere, și 
instituții centrale, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, oameni 
de știință și cultură, reprezentanți 
ai cultelor, ziariști.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
România și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

tului Comunist, condusă de tova
rășul Oană Constantin, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., prim 
secretar al Comitetului regional 
Ploiești al U.T.C., care, la invi
tația C.C. al K.I.S.Z., a făcut o 
vizită în R.P. Ungară.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată 
de membri ai Biroului și de acti
viști ai C.C. al U.T.C.

în cadrul unei ședințe plenare 
publice, secția de literatură și 
arte a Academiei a comemorat 
marți dimineața, la Casa oameni

de Fănuș Neagu

în meciurile mari oficiale ! Dai 
să nu le cerem prea mult. în 
Europa, fotbalul a devenit o 
chestiune de viață și de moarte, 
deci nu poți să mal pretinzi ni
mănui să umble cu mănuși.

Meciul cu Lokomotiv-Mosco
va a fo'st timp de aproape 90 
de minute, un viscol spre poar
ta adversarului Caii acestui 
potop au fost : Dumitriu. Năs- 
turescu (admirabil spirit de 
luptă 1). Jamaischi. Codreanu si 
Dinu. Din apărare s-au detașat 
Motroc și Greavu

Sovieticii, care zilele acestea 
vor pleca într-un turneu în 
Italia, unde vor înfrunta echi
pe avînd în componenta lor 
nume teribile, au luptat cu 
multă însuflețire, dar n-au știut 
să găsească drumul spre poartă. 
Echipă destul de solidă. Loko
motiv-Moscova se bazează ex
clusiv pe condiție fizică. Rapi- 
diștii au obosit-o nrin un-doi- 
uri tăioase, executate cu mă
iestrie și prin driblinguri ful
gerătoare. .

...Sub tribune. înapoia grila
jului unde iau loc privilegiatii. 
am întîlnit lotul Naționalei care 
va înfrunta azi echipa R.D.G. ... 
Scumpi la vorbă (singurul cu 
adevărat volubil. Dobrin, care

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; 10,15; 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), 
Grivita (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).

Năică șl veverița, Mlhall Ko- 
rălniceanu — în cântarea 
timpului pierdut — Românii și 
Marea Revoluție — Orizont 
științific nr. 10. A sosit vacanța 
mare

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

Cu ocazia celei de-a 50-a ani
versări a proclamării indepen
denței Republicii Finlanda, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului a- 
facerilor externe al Finlandei, 
Ahti Karjalainen.

★

Ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, A. A. Gromîko, a tri
mis ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, o telegramă 
prin care îi mulțumește pentru 
felicitările și urările călduroase ce 
i-au fost adresate cu prilejul ce- 
cei de-a 50-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

lor de știință. împlinirea a 100 
de ani de la nașterea și 10 ani 
de Ia încetarea din viață a acad. 
George Mu mu.

Marți, la Ambasada R.P.D. Co
reene din București a fost orga
nizată o conferință de presă în 
cadrul căreia Riăm Gion Riăm, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P.D. Coreene, a vorbit re
prezentanților presei centrale des
pre problema repatrierii cetățeni
lor coreeni din Japonia.

l-a aplaudat zgomotos pe Du
mitriu), ei mi-au declarat că 
vor face totul ca după-amiază. 
tribunele să le lumineze cu 
torte drumul spre vestiare. Toți, 
absolut toti. cred în victorie. 
Avem în această întîlnire. in
discutabil. prima șansă, și eu 
sînt convins câ victoria va fi a 
noastră La un scor concludent. 
Totul depinde. însă de acea 
mare carte a noastră care se
cheamă forță. Trebuie să dez-

avalanșa începînd 
unu.

lăntuim 
minatul
Echipa R.D.G 
casă, n-a fost 
a impus-o în 

din 
Dar. atenție. 
— care, a- 
în forma ce 
ochii tuturor

specialistiloi — vine lucru ar
hicunoscut. să se apere cu în
tregul efectiv. Noi trebuie să 
rupem acest zid cu calm si cu 
multă chibzuială Putem să fa
cem din acest joc o sărbătoare 
— șl cred că Tonescu. marele 
răsfățat al ziariștilor (la Torino, 
negustorii fotbalului cei care 
fac si desfac ploile sportului 
rege, se interesau foarte îndea
proape cam cît costă acest bă
iat). Kallo sau Ghergheli vor 
scutura plasa lui Rlochwitz. fă- 
cîndu-ne să trăim clipe de 
bucurie sub cerul de decembrie 
care miroase pătrunzător a 
zăpadă.

Noi. cei din tribună, vom ști, 
sînt sigur, să-i purtăm spre iz- 
bîndă.

PRIZONIERA DIN CAUCAZ
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20.45). Desene 
animate pentru copii (orele 
9; 10).

DUMINICA LA NEW YORK
rulează la Union (orele 15.30; 
18; 20.30). Filme animate : 
(duminică, ora 10: toi și sîm- 
bătă la ora 18).

OAMENI ÎN RULOTA
rulează la Giulești (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)
ruleaz.ă 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 FATĂ FERICITA
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: 1330; 16: 18,15:
20,30).

8PARTACUS — (ambele serii) 
rulează la Flacăra (orele 15: 
18,45).

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

Cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist 

din Columbia 
in Republica Socialistă România

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, între 1 și 5 decembrie a c., 
a vizitat țara noastră o delega
ție a Partidului Comunist din Co
lumbia, formată din tovarășii 
Gilberto Vieira, secretar general 
al C.C. al P.C. din Columbia, 
Juan Viana, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.C., și 
Jose Cardona Hovos, membru al 
C.C. al P.C.C.

In timpul șederii în România, 
delegația P.C.C. a vizitat obiec
tive economice și instituții so- 
cial-culturale din București și din 
regiunea Ploiești, unde oaspeții 
au luat cunoștință de activitatea 
pe care o desfășoară oamenii 
muncii în opera de desăvîrșire a 
construcției socialismului.

Delegația P.C.C. a avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R. Din 
partea P.C.R. au participat tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., Alex
andru Drăghici și Paul Nîeulescu- 
Mizil, membri ai Comitetului 
Executiv, Prezidiului Permanent, 
secretari ai C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Barbu Zaharescu, membru al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor a avut 
loc o informare reciprocă privind 
activitatea celor două partide, 
precum și un schimb de vederi 
în legătură cu unele probleme 
ale situației internaționale actu
ale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Reprezentanții celor două parti
de au reafirmat sprijinul și de
plina solidaritate a Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist din Columbia față de 
lupta dreaptă a poporului viet
namez pentru apărarea libertății 
și independenței patriei sale ; ei 
au subliniat că este imperios ne
cesar să înceteze imediat și ne
condiționat bombardamentele 
S.U.A asupra R. D. Vietnam, să 
fie curmată agresiunea, poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și ho
tărască singur soarta, fără 
amestec din afară.

în cursul convorbirilor s-a 
evidențiat importanța deosebită 
a unirii și mobilizării tuturor for
țelor revoluționare, democratice 
și patriotice, în lupta pentru 
apărarea intereselor fundamen
tale ale popoarelor, zădărnicirea 
planurilor și acțiunilor agresive

Semnarea unui Protocol privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 1968 

intre România și Ungaria
în urna tratativelor care s-au 

desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
la 5 decembrie s-a semnat la 
București. Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
anul 1968 între Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Lin gară.

în baza prevederilor acestui 
Protocol, România va livra : va
goane de marfă, mașini-unelte, 
remorci . basculante, utilaj petro
lier, utilaj pentru construcții, 
mașini agricole, produse ale in
dustriei lemnului, produse sodice 
și diverse produse chimice, sare, 
materiale de construcție, mobilă, 
bunuri de larg consum și alte 
mărfuri.

Ungaria va livra : mașini și 
echipamente electrice, mașini-u
nelte. mașini de ridicat și trans
portat. diverse aparate de măsu

OCOLUL
rulează Ia 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 
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
cembrie - VIATĂ LA CAS
TEL, (orele 15,30: 18; 20,30).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Colentina (orele 
16; 18; 20).

SFIDAREA
ruleaz.ă 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). 

aje cercurilor imperialiste, t 
primul rînd ale imperialismulu 
S.U.A., pentru triumful idealuri 
lor de eliberare națională și so 
cială.

Cele două partide și-au expr: 
mat simpatia și solidaritatea fră' 
țească cu popoarele din Americ 
Latină, cu toate popoarele car 
luptă pentru independență nație 
nală, împotriva imperialismului f 
neocolonialismului, pentru pre 
greș social, pace și securitate î 
întreaga lume.

Părțile au reliefat însemnat? 
tea pe care o au pentru cauz 
păcii și progresului social de; 
voltarea cooperării internațioiîah 
intensificarea legăturilor econr 
mice, politice și culturale dint, 
state, indiferent de orînduirea lc 
social-politică. F.le au apreci 
pozitiv stabilirea relațiilor clipit 
matice dintre Republica Sociali: 
tă România și Republica Colun 
bia și s-au pronunțat pentru de? 
voltarea legăturilor dintre ce 
două țări, pe baza respectului 
avantajului reciproc. în interest 
promovării colaborării și seci 
rității internaționale.

Evidențiind rolul și marea răi 
pundere care revin partidelor c< 
muniste în viața internațional 
din zilele noastre, Partidul Cc 
munist Român și Partidul Cc 
munist din Columbia au reafh 
mat necesitatea intensificării efor 
turilor pentru întărirea unității , 
solidarității mișcării comunist 
și muncitorești, condiție funda 
mentală a dezvoltării luptei foi 
țelor revoluționare și progresist 
contemporane. Subliniind impoi 
tanta promovării în relațiile din’ 
tre partide a principiilor inde 
pendenței, egalității în drepturi 
neamestecului în treburile interne 
și internaționalismului socialist 
reprezentanții P.C.R. și P.C C 
au relevat că este dreptul fiecărui 
partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, formele și 
metodele de activitate în confor
mitate cu condițiile concrete din 
țara respectivă.

în cursul convorbirilor, părțile 
și-au exprimat satisfacția pentru 
relațiile de stimă și respect reci
proc existente între P.C.R. și 
P.C.C. și s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea lor continuă. în inte
resul celor două partide și po
poare, al cauzei păcii, democra
ției și socialismului.

ră și control, produse ale indus
triei radiotehnice, laminate și țevi 
de oțel, materiale rafractare. pro
duse chimice diverse. aparate 
medicale, medicamente și sub
stanțe farmaceutice, țesături de 
bumbac, bunuri de larg consum 
și alte mărfuri.

Protocolul prevede majorarea 
volumului schimbului de măr
furi față de anul 1967.

Din partea română documentul 
a fost semnat de Dumitru Ustu
roi, adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea 
ungară de Teno Tordai, adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

Au fost de față Gheorghe Cio
ară, ministrul comerțului exterior, 
și Jozsef Vince, ambasadorul 
R. P. Ungare la București, pre
cum și membrii celor două dele
gații-

(Agerpres)

POVESTEA TARULUI 
SALTAN

rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18: 20.30).

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

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

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Clubul Uzinelor 
Republica, sîmbăta și dumi
nica.

13,25 Fotbal ■ România — Re
publica Democrată Germană ; 
18,00 Telecronica economică. în
deplinirea planului pe 1967 —
baza succeselor viitoare ; 18,30 
Pentru copii : „Povestea unei fi- 
șii de asfalt” , 18,45 Alma Ma
ter. Emisiune pentru studenți ; 
19,30 Telejurnalul de seară ; 
20,00 Interpretul preferat : bale
rina Ileana Iliescu ; 20.15 Trans- 
focator ; 21,00 Avanpremiera ;
21,15 Filmul artistic . „îndrăgos
tiți! din Toledo” ; 22,35 Telejur
nalul de noapte.



Cesiunea ONU aviației

Post de apărare anti-aeria- 
nă a Hanoiului, în timpul res
pingerii unui atac al 

americane

Criza cipriotă 
pe calea aplanării

Tensiunea continuă să scadă in criza cipriotă după acor
dul intervenit între Grecia și Turcia și după răspunsul po
zitiv dat la Atena, Ankara și Nicosia, apelului la conciliere al 
lui U Thant.

Luînd cuvîntul In cadrul dez
baterilor Adunării Naționale a 
Turciei, ministrul afacerilor exter
ne, Ihsan Sabri Caglayangil, a 
declarat că guvernul turc speră 
ca Grecia să respecte cu scrupu- 
lozitate acordul realizat. El a 
apreciat ca fiind expresia bună
voinței Greciei faptul că o navă 
grecească s-a îndreptat luni di
mineață spre Cipru pentru a lua 
la bordul său primul lot din cor
pul expediționar grec aflat pe 
insulă.

La Atena, ministrul afacerilor 
externe al Greciei, Panayotis 
Pipinelis, a declarat că acordul 
intervenit asupra Ciprului consti
tuie o soluție practică menită să 
înlăture conflictul, să consolideze 
coexistența pașnică în insulă și 
să restabilească relații normale

Intra Grecia, Turcia și Cipru. 
După cum a subliniat ministrul 
grec, acordul asigură retragerea 
progresivă a forțelor grecești pa
ralel cu anularea măsurilor mili
tare luate de Turcia împotriva 
Greciei și Ciprului și o nouă re
glementare a problemei securită
ții Ciprului sud egida O.N.U.

Luînd cuvîntul la o conferin
ță de presă, care a avut loc la 
Nicosia, ministrul cipriot al afa
cerilor externe, Spiros Kiprianou, 
a declarat că problema dizolvării 
gărzii naționale este strîns legată 
de acordarea unor garanții împo
triva unei agresiuni din afară și 
de o dezarmare generală în Ci
pru. „Nu sîntem dispuși să 
examinăm dizolvarea gărzii națio
nale decît în cadrul unei discuții 
generale asupra altor puncte", a

adăugat ministrul cipriot, care a 
sugerat obținerea unor garanții 
internaționale pentru Cipru din 
partea Consiliului de Securitate.

Concomitent la Națiunile Uni
te se desfășoară o intensă activi
tate legată de problema cipriotă. 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a avut întrevederi cu re
prezentanții Australiei, Austriei, 
Marii Britanii, Canadei, Dane
marcei, Finlandei, Irlandei și 
Suediei, țări care au contribuit 
la formarea forțelor O.N.U. afla
te în Cipru. în urma acestor în
trevederi nu a fost dat publicită
ții nici un comunicat, dar în 
cercurile informate se declară că 
dezbaterile au fost consacrate 
funcționării în viitor a acestor 
forțe. Agenția REUTER mențio
nează că numeroase alte întreve
deri de acest gen urmează să 
aibă loc zilele acestea la Națiu
nile Unite, care vor pregăti tere
nul pentru o întrunire a Consiliu
lui de Securitate.

D-na guvernator

se opune

1 Lucrările Adunării Generale
M Comitetul politic a adoptat proiectul 

de rezoluție privind convenția de 
interzicere a armelor nucleare

Trimisul\’EW YORK 5.
;cial Agerpres, R. Căplescu, 
nsmite : Ședința de luni după- 
iază a Adunării Generale a 
N.U. a durat pînă seara tîrziu 
îtru a da posibilitatea epuiză- 
unui program deosebit de în
cât.
La trecut Ia reluarea dezba- 
ii punctului cu privire la 
nesitatea de a se urgenta 
finirea noțiunii de agresiune, 
meroșii vorbitori care au luat 
.'intui au subliniat importanța 
estei probleme în lumea con- 
nporană, precizînd că definirea 
resiunii nu poate și nu trebuie 
aibă o valoare pur teoretică, ci 
a concretă legată de cazurile 
încălcare sau încercare de în

ecare a suveranității și inde- 
îndenței popoarelor.
După încheierea discuțiilor și 
conformitate cu o hotărîre an- 

rioară a Adunării Generale, 
eședintele C. Mănescu, a a- 
mțat că problema va fi trans- 
isă mai departe spre dezbatere 
omitetului Juridic.
In continuare, Adunarea a exa- 
inat o serie de rapoarte ale 
omitetului pentru problemele 
lonomice și financiare, apro- 
fnd o serie de rezoluții privind 
uanțarea externă și dezvoltarea 
:onomică, activitatea Institutu- 
li O.N.U. pentru formarea ca
relor din cercetări (UNITAR),

Interviul lui

precum si programele și activita
tea organismelor din sistemul 
Națiunilor Unite, care se ocupă 
cu cooperarea în domeniile eco
nomic, social, tehnic și altele.

Tot luni după-amiază, Comi
tetul Politic al Adunării Gene
rale a adoptat cu 56 de voturi 
pentru, nici unul contra și 33 de 
abțineri un proiect de rezoluție 
propus de zece țări — Ceho
slovacia, Etiopia, Irak, Iugosla
via, Mongolia, Nigeria, R.A.U., 
România, Sudan, U.R.S.S. — in 
problema încheierii unei conven
ții asupra interzicerii folosirii 
armei nucleare.

Rezoluția care urmează acum 
să fie înaintată spre aprobare 
Adunării Generale, cere tuturor 
statelor să examineze proiectul 
de convenție în acest sens, pre
zentat de U.R.S.S. și oricare alte 
propuneri care ar putea fi făcu
te în această direcție ; se cere, 
de asemenea, inițierea unor ne
gocieri fie prin convocarea unei 
conferințe internaționale, fie în 
cadrul Comitetului de dezarmare 
de la Geneva, fie direct între 
state.

Comitetul pentru problemele 
administrative și bugetare a apro
bat cu 73 de voturi pentru, 9 
contra și 26 de abțineri un pro
iect de rezoluție avînd drept 
coautori 3S de state, printre care 
Argentina, Belgia, Cambodgia, 
Chile, Franța, Guatemala, Mali, 
România, Tunisia, Uruguay în 
legătură cu o mai bună echili
brare între limbile de lucru fo
losite în cadrul Secretariatului 
O.N.U. și în special la nivele 
mai înalte, fără a se aduce preju
dicii principiului unei echita
bile reprezentări geografice.
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In „Comitetul celor 18“

fife Murville
într-un interviu acordat 

.. ziarului „FRANCE SOIR", 
Couve de Murville, ministrul 
de externe al Franței, a sub
liniat că „punctul de plecare 
al politicii franceze este ur
mătorul : împărțirea Europei 
în două constituie un lucru 
rău și eforturile Franței tre- 

- buie să tindă spre eliminarea 
acestei situații.

„In opinia ministrului, noi 
relații se vor stabili în inte
riorul continentului care vor 
permite c reglementare a 
problemelor europene", 
continuare Couve de Murville 
a sups că „este de dorit ca 
Marea Britanic să devină o 
parte integrantă a continen
tului european. Aceasta este 
maniera în care ea va găsi 
calea sa nouă după răsturnă
rile războiului. Acest lucru 
este de dorit chiar 
continent, deoarece

■ Britanie este și va fi întot
deauna puternic europeană".

Referitor la situația din 
Orientul Mijlociu, ministrul 
francez a reafirmat 
țării sale care 
reglementare 
litigioase pe 
După părerea 
votată recent

i de Securitate 
tează situația,

' un prim pas.

în

pentru 
Marea

poziția 
preconizează o 
a problemelor 
cale politică, 
sa, rezoluția 
de Consiliul 

nu reglemen- 
dar constituie

Luni după-amiază, președintele 
Adunării Generale a O.N.U., 
Gorneliu Mănescu, a primit pe 
Gunnar Jarrig. reprezentantul 
special pentru Orientul Apropiat 
al secretarului general al Națiuni
lor Unite, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție care s-a referit la misi
unea pe care acesta a primit-o 
în conformitate cu prevederile 
rezoluției britanice adoptate 
unanimitate de Consiliul de 
curitate.

Corneliu Mănescu a fost, 
asemenea, vizitat de Orhan 
lap, reprezentantul permanent al 
Turciei, cu care a purtat o con
vorbire privind unele probleme 
legate de actuala sesiune.

în cursul zilei de marți, pre
ședintele Adunării Generale a 
avut o convorbire cu Sigvard 
Eklund, directorul general al A- 
genției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică (A.I.E.A.). Au 
fost discutate aspecte ale activi
tății acestui organism, precum și 
ale colaborării dintre România și 
A.I.E.A.

El a primit, de asemenea, vizita 
lui Mohamed Tahiti, reprezen
tant permanent ad-interim al 
Marocului, și președinte ad-inte
rim pe luna decembrie al grupu
lui țărilor afro-asiatice, a lui Ab- 
dulrahim Farah, reprezentant 
permanent al Somaliei, președin
tele grupului statelor africane.

La 5 decembrie a fost sem
nat la Praga Protocolul între gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Republicii So
cialiste Cehoslovace, privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
anul 1968.

România va livra, printre alte
le : mașini-unelte, motoare elec
trice. transformatori, autocamioa
ne de 5 tone, remorci basculan
te, rulmenți, bascule-pod, mașini 
agricole, autoturisme de teren, 
instalații de foraj și accesorii 
pentru utilaj petrolier, produse 
petroliere, produse chimice, ma
teriale de construcție, produse 
ale industriei forestiere

Cehoslovacia va livra, printre 
altele : mașini-unelte, aparataj e- 
lectric de înaltă și joasă tensiu
ne, utilaje de construcție, armă
turi industriale, rulmenți, autoca
mioane grele, autobuze, piese de 
schimb auto, aparate de măsură 
și control, scule și instrumente 
de măsură, cărbuni cocsificabili, 
cocs metalurgic, laminate și țevi 
de oțel, produse chimice

GENEVA 5. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Marți a avut loc la Ge
neva o nouă ședință a Comitetu
lui celor 18 state pentru dezar
mare. în cadrul reuniunii delega
tul S.U.A., William C. Foster, s-a 
referit la problema controlului in
ternațional asupfa dezvoltării e- 
nergiei nucleare. El a declarat că 
Statele Unite „sînt dispuse să ac
cepte controlul Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică 
asupra tuturor activităților lor 
nucleare cu excepția celor care 
au o importanță directă pentru 
securitatea națională".

Cei doi copreședinți ai confe
rinței au prezentat un proiect de 
raport interimar asupra stadiului 
actual al lucrărilor conferinței, 
destinat informării Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Sprijinind punctul de vedere 
exprimat de delegațiile unor sta
te nenucleare, delegatul brazilian 
a arătat că „dacă nu este posi-

bil să se trimită Adunării Gene
rale un proiect de tratat negociat 
complet în legătură cu neprolife- 
rarea armelor nucleare, delegația 
braziliană consideră că cel mai 
bun lucru pe care putem să-l 
facem acum este de a oferi A- 
dunării Generale un tablou cît 
mai complet cu putință asupra 
diferitelor propuneri". De aseme
nea, el a propus ca „raportului 
interimar să i se anexeze o listă 
a tuturor documentelor supuse 
Comitetului pentru dezarmare al 
celor 18 națiuni și stenogramele 
ședințelor plenare". Șeful dele
gației nigeriene, A. Kolo, a de
clarat că sprijină poziția 
ției braziliene.

Comitetul a hotărît ca 
copreședinți si elaboreze
versiune a raportului interimar, 
care ar urma să fie supus dis
cuției astfel incit să se poată re
dacta un proiect de raport care 
să fie înaintat Adunării Generale.
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Preocupările
Yemenului de sud

Declarațiile ministrului orientării 
naționale al tinerei republici 

într-o discuție purtată cu ziariștii, ministrul culturii, orien
tării naționale și al unității Yemenului, Abdul Fattah Ismail 
AI Iaufi, a declarat că cucerirea independenței de către Re
publica Populară a Yemenului de sud nu a rezolvat toate 
problemele acute care stau în fața țării, generate de înapoie
rea socială în urma dominației 
de ani.
în afară de aceasta, a spus

el, nu este încă eliminat pe
ricolul unei amenințări din a- 
fară la adresa cuceririlor revo
luției. O serie de sultani fugiți 
în timpul revoluției în Arabia 
Saudită încearcă să creeze de
tașamente înarmate pe care să 
le opună noii orînduiri.

în întreaga țară, a spus el, 
se fac pregătiri în vederea u- 
nor schimbări social-econo- 
mice. Așa, de exemplu, revo
luția a desființat „feudalismul

coloniale de aproape 130

sultanatelor", iar conducerea 
Frontului Național pregătește 
un nou program care urmă
rește „lichidarea înapoierii so
ciale cu ajutorul metodelor so
cialismului științific". Se pre
vede, printre altele, o largă 
reformă agrară, crearea pe pă- 
mînturile confiscate a unor 
cooperative agricole și a unor 
ferme experimentale de stat. 
Noul guvern are în vedere 
crearea unui sector de stat în 
industrie.

în cadrul unei conferințe 
de presă, care a avut loc luni 
la Departamentul de Stat, 
președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a lăsat să se înțe
leagă că Statele Unite nu 
intenționează să-și schimbe 
actualul curs al politicii agre
sive față de Vietnam și că 
bombardamentele aviației a- 
mericane asupra R.D. Vietnam 
vor continua. La întrebările 
legate de bugetul militar a- 
merican, președintele a răs
puns că nu ș -a făcut încă un 
calcul privind cheltuielile glo
bale în acest domeniu, dar va 
recomanda toate măsurile 
pentru a asigura cele necesare 
forțelor armate să continuie 
intervenția în Vietnam. în 
această ordine de idei, 
președintele a reamintit că 
va insista asupra aprobă
rii de către Congres a 
proiectului de lege privind 
sporirea impozitelor cu 10 la

Numele familiei Wallace, 
bine cunoscut nu numai în 
Statele Unite ci și în stră
inătate datorită poziției a- 
doptate împotriva lichidării 
segregației rasiale în școlile 
din statul Alabama, revine 
în actualitate. In noua di
spută cu autoritățile fede
rale de la Washington, locul 
fostului guvernator al a- 
cestui stat, George Wallace, 
a fost luat de Lurleen Wal
lace, care a preluat anul 
trecut postul deținut de so
țul ei. A fost numai o 
schimbare de prenume pen
tru că politica rasistă pro
movată de cei doi Wallace 
a rămas aceeași.

Intr-o sentință pronun
țată luni la Washington, 
Curtea Supremă a S.U.A. a 
recunoscut validitatea unei 
hotăriri adoptate la 22 mar
tie a.c. de un tribunal fe
deral din Montgomery care 
obliga pe guvernatorul Ala- 
bamei, Lurleen Wallace și 
autoritățile școlare ale a- 
cestui stat, să adopte mă
suri urgente pentru dese- 
gregarea tuturor școlilor 
publice din Alabama, de
venit o adevărată citadelă 
a rasismului. Judecătorii 
Curții Supreme se Întruni
seră pentru a examina „a- 
pelul" înaintat de d-na 
Wallace, ce nu vroia să re
cunoască hotărîrea tribu
nalului din Montgomery. în 
fapt, autoritățile școlare din 
acest stat, se folosesc de tot 
felul de subterfugii pentru 
a nu aplica prevederile le
gii cu privire la drepturile 
civile, adoptată în 1964. 
Tocmai cu ajutorul acestor 
subterfugii rasiștii din Ala
bama au reușit „perfor
manța" de a desegrega șco-

Iile publice într-un procent 
de numai... 4,4 la sută față 
de 15,9 la sută cît s-a reușit 
in alte 11 state sudiste, 
ceea ce constituie o dovadă 
mai mult decit grăitoare a 
„entuziasmului" cu care au
toritățile școlare locale au 
trecut la aplicarea prevede
rilor legii drepturilor ci
vile, a cărei adoptare a fost 
considerată drept „un eve
niment istoric". Curînd s-a 
văzut insă că rasiștii se sin
chisesc prea puțin de legi 
atunci cînd și-au propus să 
împiedice, cu orice preț, ac
cesul copiilor de culoare în 
școlile, mult mai bune și 
cu un nivel mai ridicat de 
pregătire, rezervate „numai 
pentru albi". Un obstacol 
suplimentar a fost pur și 
simplu inventat de guver
natorul Lurleen Wallace, 
anul trecut, cind în baza 
unui decret aprobat de Con
gresul statului Alabama, 
s-a instituit o taxă de în
scriere de 185 dolari pen
tru elevii care frecventează 
școlile particulare. Bineîn
țeles, în condițiile materiale 
ale majorității familiilor de 
culoare din Alabama, a- 
ceastă taxă constituie o a- 
devărată barieră.

Curtea Supremă din 
Washington a declarat a- 
cum drept „neconstituțio
nală" legea care prevede 
plata taxei suplimentare de 
înscriere. Tribunalul a ce
rut, de asemenea, guverna
torului Lurleen Wallace, 
„să adopte acțiuni pozitive 
pentru încurajarea lichidării 
segregației în școli și elimi
narea efectelor discrimină
rilor din trecut".
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R. S. CEHOSLOVACA. — La uzinele chimice din Zeluzi în 
nordul Boemiei, recent modernizate
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OPTIMISM LA CAPETOWN DUPĂ SENZAȚIONALA 

TRANSPLANTARE DE INIMĂ
„Mă simt mult mai bine. Mi-ați promis o inimă complet nouă ?“ 

— Da, aveți o inimă complet nouă". Aceasta a fost prima discuție 
dintre prof. Chris Bernard de la spitalul „Groote Schuur" din Ca
petown și pacientul său Washkansky, relatează agenția FRANCE 
PRESSE. Cu toate că medicii spitalului știu că rezultatul definitiv 
nu a fost obținut încă după operația . de transplantare a inimii 
efectuată duminică, se manifestă optimism. Conștient de dificul
tățile care ar putea să surcină, prof. Bernard a declarat că „difi
cultatea cea mai mare va consta în stabilirea momentului în care 
organismul va încerca să respingă inima (adică a fenomenului in
compatibilității biologice). Cînd vom face alte operații cum ar fi 
de pildă, aceea de transplantare a ficatului, vom fi în posesia 
unor date obținute cu prilejul operației de duminică".

Referitor la starea sănătății lui Washkansky, s-a anunțat că 
marți a băut pentru prima dată lichid. El va mînca supă și ouă 
fierte, renunțîndu-se la alimentarea pe cale artificială. Pulsul și 
presiunea arterială a pacientului sînt controlate la fiecare sfert de 
oră. Acest control va fi făcut timp de trei zile și trei nopți. Can
titatea de sodiu și potasiu este calculată în fiecare zi, iar gradul 
de aciditate la fiecare 12 ore. Starea sănătății pacientului este sa
tisfăcătoare.

Citind informații provenite de la spitalul „Groote Schuur", co
respondentul agenției U.P.I. relatează că în lupta pentru viață 
Washkansky întîmpină un pericol în plus, deoarece s-a constatat 
că este diabetic.

BELGRAD 5. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Luînd cuvîntul in cadrul 
dezbaterilor din Skupștina Fede
rală a R. S. F. Iugoslavia pe mar
ginea proiectului de buget pe a- 
nul 1968, Aii Șukiia, membru al 
Vecei Executive Federale a ară
tat că în anul acesta produsul 
social și venitul național din în
treaga economie vor realiza un 
spor de 0,8 la sută față de anul 
1966, paralel cu o creștere a pro
ductivității muncii de 2,6 la sută 
Veniturile personale nominale ale 
populației vor spori cu circa 16 
la sută; sporul real al acestora 
va fi de 7,4 la sută. Neconcor- 
danța evoluției veniturilor perso
nale cu producția și productivi
tatea muncii, a menționat vorbi
torul, a dus pînă acum la redis
tribuirea venitului național. Au 
fost reduse acumulările în eco
nomie, fapt ce a avut influență 
și asupra efectuării programului 
de reconstrucție și modernizare, 
ca și a programului de investiții 
în ansamblu.

Referindu-se la bugetul federal 
pe anul 1968, care se ridică la 
1066 miliarde dinari vechi (8,7 
la sută mai mult decît în anul în 
curs), Aii Șukria a spus că chel
tuielile tuturor unităților social- 
politice trebuie puse de acord cu 
venitul național.

în cadrul dezbaterilor, a luat 
cuvîntul Marko Nikezici, secretar t 
de stat pentru afacerile externe 
care a făcut o expunere cu pri
vire la politica externă a R. S. F. 
Iugoslavia.

Wilson Ia
Washington ?
Pe agenda proiectatelor con

vorbiri — repercusiunile even

tualului eșec al aderării 

Angliei la C.E.E.

escaladării
în S.U.A. a început

Imagine din Helsinki

al 
de 
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« AGENȚIA FRANCE PRE- 
SSE relatează, citind surse au
torizate, că președintele Franței, 
Charles de Gaulle, a acceptat

american
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• UNIVERSITATEA 
Madrid a fost paralizată 
marți, de o nouă grevă a 
studenților declarată în 
semn de protest împotriva 
arestării în cursul zileî de 
luni a 60 de delegați ai Uni
unii democratice a studenți
lor. Politia a intervenit cu 
brutalitate pentru a împrăș
tia pe demonstranți.

• VIOLONCELISTULUI RO
MÂN Radu Aldulescu, i-a fost 
decernat titlul de laureat 
„Concursului internațional 
muzică Harriet Cohen", care 
încheiat luni la Londra.

Tineretul 
împotriva

în S.U.A. a început campania națională împotriva recru
tării și chemării sub arme în semn de protest față de conti
nuarea escaladării războiului dus de S.U.A. în Vietnam. Ini
țiatorii acestei campanii sînt organizațiile de tineret, studen
țești, ale populației de culoare, religioase și de femei. La 
New York, în fata clădirii direcției pentru recrutare a avut 
loc o demonstrație în masă a tineretului, care cerea încetarea 
acțiunilor militare in Vietnam. Demonstrații antirăzboinice 
ale tinerilor americani au avut loc, de asemenea, și în orașul 
Manchester (statul New Hampshire). Centrele de recrutare 
din acest oraș au fost înconjurate luni de demonstranți care 
scandau lozinci în sprijinul încetării imediate a războiului 
împotriva poporului vietnamez.

invitația președintelui Irakului, 
Abdel Rahman Aref, de a vizi
ta această țară.

• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 
genția TANIUG, ia Viena a fost 
recent înființată societatea eco
nomică mixă iugoslavo-anstria- 
co-vest-germană al cărui scop 
este de a contribui la strînge- 
rea legăturilor dintre organiza
țiile de producție iugoslave șl 
firmele similare din Austria și 
R.F. a Germaniei.

Capitalul de bază al societății 
este de 4,5 milioane șilingi aus
trieci. Fondatorii societății — 
Banca iugoslavă pentru comer
țul exterior, „Bank Fiir Ge- 
meinwirtschaft A. G.“ din 
Frankfurt și „Bank fur Arbeit 
und Wirtschaft" din Viena — 
au încheiat un aranjament prin 
care se obligă să asigure aces
teia în mod suplimentar noi 
mijloace financiare pînă la su
ma de 5 milioane dolari. Socie
tatea amintită se va ocupa și 
cu tranzacții comerciale și de 
intermediere.

• Sesiunea F. I. R.
• LA CASA MINISTERELOR 

din Berlin are loc sesiunea Fe
derației internaționale a Re- 
zistenților (F.I.R.). Tema princi
pală a sesiunii, la care partici
pă reprezentanți din 23 de țări 
europene, este organizarea 
luptei împotriva reînvierii mili
tarismului și fascismului, asi
gurarea securității europene.

In cadrul discuțiilor a luai 
cuvîntul și șeful delegației ro
mâne, Nicolae Cioroiu, vicepre
ședinte al Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din Repu
blica Socialistă România. Par- 
ticipanții la sesiune au adoptai 
in unanimitate o declarație d< 
solidaritate cu patrioții greci și 
spanioli.

• DUPĂ CUM S-A ANUN
ȚAT oficial la Casa Albă, sub 
secretarul de stat adjunct pen 
tru problemele politice. Foj 
Kohler, a demisionat. Printr-< 
decizie prezidențială, în locu 
său a fost numit marți Charles 
Bohlen, ambasadorul S.U.A. Ia 
Paris.

Agenția FRANCE PRESSE 
menționează că la Whitehall s-a 
confirmat că atît la Londra cît 
și la Washington se studiază în 
prezent posibilitatea unei vizite 
a premierului britanic în capitala 
americană. Data precisă a aces
tei vizite nu a fost stabiljtă pînă 
în prezent, menționează agenția 
citată, însă se pare că această vi
zită nu va avea loc înainte de în
ceputul anului viitor, și anume 
la mijlocul lunii ianuarie.

Cercurile politice din capitala 
britanică remarcă că vizita lui 
Harold Wilson la Washington va 
prilejui o nouă examinare cu pre
ședintele Johnson a situației din 
Vietnam. De asemenea, pînă în 
luna ianuarie va fi decisă soarta 
candidaturii Marii Britanii Ia 
Piața comună și este foarte pro
babil, arată agenția FRANCE 
PRESSE, că situația creată în 
urma unui vetto francez, care 
ar amîna sine die candidatura 
britanică, va constitui, de aseme
nea, obiectul unei ample exami
nări între președintele Johnson și 
Harold Wilson.


