
Proletari din toate țările, uniți-vă !

PLENARA
Comitetului Central al U. L C. 
și a Consiliului V. Ă S. H.

In ziua de 11 decembrie a avut loc 
ședința plenară comună a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist și a Consiliului Uniunii Asociații
lor Studenților din România. La lucră
rile plenarei au luat parte tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., și Vir
gil Trofin, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.B.

Plenara a ales pe tovarășul Ion Ili
escu, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
tn funcția de prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. In legătură cu trecerea to
varășului Petru Enache în altă muncă, 
pe linie de partid, plenara C.C. al 
U.T.C. l-a eliberat din funcția de prim- 
secretar și membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.

Plenara a examinat sarcinile Uniunii 
Tineretului Comunist și ale U.A.S.R. în 
lumina hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului și ale plenarei Comi
tetului Central al P.C.R. din 29 noiem- 
brie-1 decembrie a.c. cu privire la îm
bunătățirea muncii educative în rîn- 
durile tineretului.

Exprimînd adeziunea întregului ti
neret la hotărîrile Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român, 
participanții la plenară au mulțumii 
Comitetului Central al partidului pen
tru grija și atenția cu care partidul se 
ocupă de problemele tinerei generații, 
pentru înalta apreciere acordată tinere
tului și organizației sale revoluționare. 
Comitetul Central al U.T.C. și Consi
liul U.A.S.R. au asigurat conducerea 
partidului că tineretul patriei noastre 
va munci neobosit, își va aduce contri
buția activă la înfăptuirea acestor ho- 
tărîri.

In vederea dezbaterii largi a sarcini
lor ce revin Uniunii Tineretului Comu
nist și stabilirii măsurilor practice pen
tru aplicarea în viață a hotărîrilor par
tidului privind îmbunătățirea activității 
educative în rîndurile tineretului, ple
nara a hotărît convocarea unei consfă
tuiri pe țară la care să participe, în a- 
fara membrilor Comitetului Central al 
U.T.C. și al Consiliului U.A.S.R., cadre 
de conducere ale U.T.C. din regiuni, 
raioane, orașe, comune, întreprinderi, 
instituții de învățămînt superior și 
școli, reprezentanți ai altor organizații 
de masă și Instituții centrale.
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Ginduri la Conierința Națională a Partidului

INVITAȚIE
L A POE ZIE

Dăinuie în toate conștiin
țele și vor dăinui încă mul
tă vreme, ecourile istoricei 
Conferințe a Partidului Co
munist Român.

Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, cele
lalte documente prezentate 
Conferinței, unanimitatea 
cuvîntărilor pronunțate au 
îtlevat un univers uriaș de 
măsuri, prevederi și iniția
tive menite să asigure Ro
mâniei trepte viitoare, ne
bănuite în amploarea și 
consecințele lor.

Conferința a așezat în 
centrul tuturor preocupă
rilor problemele vieții eco
nomice, motor ce propul
sează, și în toate direcțiile, 
realitatea socială. Raportul 
secretarului general al par
tidului, analiza științifică 
profundă și minuțioasă a 
stărilor de lucruri din Ro
mânia de pînă la 23 Au
gust 1944, document hotărî- 
tor pentru înțelegerea sta
diului în care se află tara 
la ora actuală, constituie, 
în același timp o prospec
tare realistă a viitorului si 
o chemare înflăcărată sor
tită să dezarmeze toate i- 
nertiile. să mobilizeze toa
te conștiințele, să pună în 
mișcare vaste rezervoare de 
enereie materială și mora
lă. In zilele Conferinței, 
viitorul s-a apropiat de 
ora noastră prezentă, înfă
țișat lucid și exact, con
cret și la nuanță, descifrat 
în lumina lui științific pre
vizibilă. Dacă n-ar însemna 
din partea mea o neîngă
duită trufie, aș spune că 
documentele Conferinței se 
caracterizează înainte de 
orice prin bun simt. înțe
lepciune, o adîncă și seri
oasă cunoaștere a vieții,

Aurel Baranqa
prin grija pentru elimina
rea oricăror ispite volun
tariste, printr-o profundă 
originalitate a gîndirii. 
Si n-au fost aceste carac
teristici, întotdeauna, teme
iurile unei arte mari și au
tentice ? Ascultînd docu
mentele prezentate Confe
rinței meditam, în același 
timp, la rosturile literatu
rii noastre.

Am sentimentul că lu
crările Conferinței s-au a- 
dresat creatorilor de fru
mos, implicit și explicit, în 
măsura în care îi invită 
la un spor de autenticitate, 
de rigoare științifică și de 
poezie. Oricît ar părea de 
ciudat dar astăzi cifra știin
țifică se încarcă de emoție, 
și nu cred în poetul indife
rent la lirismul realității 
cotidiene. La capitolul bă
tăliei pentru calitate, deși 
vorbitorii perindați pe la 
tribuna Conferinței vor
beau, îndeobște, de mașini 
și unelte, auzeam citate și 
problemele noastre scriito
ricești, chemate să satisfa
că exigente în continuă 
creștere. Se discuta temei
nic și responsabil, despre 
necesitatea sporirii valorii 
competitive a mărfurilor 
noastre pe piața mondială 
și auzeam adresîndu-ne a- 
celași apel poeziilor, roma
nelor sau pieselor noastre’ 
de teatru. Raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
constituie și un rechizito
riu neîmpăcat făcut lipsu
rilor, rămînerilor în urmă, 
slăbiciunilor și inerțiilor, 
tributului greu pe care îl 
mai plătim spiritelor ob
tuze de viziune perimată 
și abuzivă.

Printre măsurile econo

mice propuse și menite să 
se realizeze cu maximă ur
gentă este sarcina rentabi
lizării economiei noastre la 
toate capitolele și la nive
lul tuturor îndeletnicirilor. 
Nu ne privește și pe noi, 
scriitorii, această măsură ? 
Rentabilizarea — am mai 
scris-o și cu alt prilej — 
ne privește și pe noi scrii
torii, nu numai pe editorii 
noștri. Principiul nu tre
buie însă luat într-o ac
cepție măruntă și empirică, 
ca un raport mecanic între 
prețul de cost al cărții și 
cel de vînzare. O asemenea 
înțelegere a termenului 
n-are nimic comun cu prin
cipiul economic ce se cade 
a fi interpretat nu în re
zonanța sa exterioară, ci la 
conținut. De altminteri, o 
analiză cît de sumară arată 
că imensa majoritate a căr
ților de literatură contem
porană dispar din librării 
la cîteva zile după apariție, 
deci sînt rentabile. Neferi
cirea face însă că unii edi
tori, debitori ai unei concepții 
înguste și practiciste, nu a- 
cordă acestor cărți tirajele 
cerute de piață, preferind 
să dea „Contelui de Monte 
Cristo" tiraje exorbitante 
numai din cauza faptului 
că romanul aparține unui 
autor cu drepturile căzute 
în domeniul public. Ase
menea practici și o aseme
nea politică editorială tre
buie urgent revăzută. De 
altfel, fiindcă dezbaterile 
conferinței au pus un preț 
deosebit pe studiul temei
nic și în spirit științific, ar 
fi cum nu se poate mai bine
venită o analiză a felului 
cum distribuie editurile 
noastre hîrtia. Se va vedea 
atunci că literaitura origi- 
(Continuare tn pag. a IlI-a)

LA HUNEDOARA B A R - C L U B

PENTRU TINERET
Orașul siderurgiștilor — Hu

nedoara — și-a întregit peisa
jul cu o nouă construcție a cărei 
destinație este unica în regiune. 
Cerințele tot mai pronunțate ale 
tinerilor — și ecoul lor în re
centele măsuri stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. cu pri
vire la îmbunătățirea muncii 
de educație în rîndul tineretului 
— s-au concretizat în înființa
rea unui bar-club al tineretului.

Principala menire a acestuia 
este de a organiza in mod cît 
mai plăcut, util și educativ 
timpul liber. De trei ori pe săp- 
tămînă (în zilele de joi, sîmbătă 
și duminică), comitetul orășe
nesc al U.T.C. va organiza aici 
acțiuni speciale pentru tineri, 
care vor cuprinde programe ar
tistice și distractive, susținute

de cele mai bune orchestre de 
amatori și profesioniști, soliști 
de muzică populară și ușoară, 
interpreți de scenete și mo
mente vesele. (întregul program 
va fi susținut cu forțele artis
tice ale tineretului).

Pentru a dezvolta tinerilor 
spiritul organizatoric, la buna 
desfășurare a activității bar- 
clubului sînt antrenate toate 
organizațiile U.T.C. din oraș 
care vor iniția, fiecare prin ro
tație, cite o seară distractivă. 
O dată pe lună, localul va fi 
rezervat elevilor care vor pre
zenta aici programe artistice 
proprii, care vor fi urmate de 
dans. Proiectele organizatorilor 
prevăd de asemenea invitarea 
unor dansatori-balerinl, maeș

tri de balet, pentru a introduce 
pe tineri în taina dansurilor 
moderne. Zilnic, barul-club v-a 
oferi vizitatorilor jocuri de 
remy, șah, biliard etc. Pentru 
iubitorii emisiunilor de televi
ziune au fost instalate două 
televizoare, iar amatorii de 
muzică au la dispoziție un to- 
nomat dotat cu cele mai fru
moase melodii de muzică de 
dans ți ușoară.

Inaugurarea bar-clubului a 
avut loc simbătă seara ți s-a 
bucurat de succes din partea 
celor peste 150 de tineri.

ALEX. BALGRADEAN 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Hunedoara

Ion Samoilă se numește tînărul sudor pe care vi-l prezentăm tn 
fotografie. Faptul că echipa sa și-a mutat locul de muncă de la 
Brăila, aici, pe șantierul Rafinăriei Pitești n-a „influențat" poziția 

de fruntaș pe care o deține de mult timp

Foto: O. PLECAN

Cu planul anual

ÎNDEPLINIT
TG. MUREȘ (De la corespondentul nostru). Zilnic alte și alte 

întreprinderi $1 instituții din regiunea Mureș Autonomă Maghia
ră raportează îndeplinirea planului anual. După combinatul de 
Îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, se mîndresc cu îndeplini
rea planului anual colectivele de muncă ale secției de carbid a 
Combinatului chimic din Tîrnăveni, întreprinderii industriale 
raionale „Republica" din Reghin, întreprinderii de produse in
dustriale din Tg. Mureș, șantierului 53 construcții căi ferate, în
treprinderilor nr. 1 și nr. 3 construcții din Tg. Mureș și Odorhei. 
în cartea de onoare a Întreprinderilor care și-au îndeplinit sar
cinile pe acest an, an semnat în ultimele două zile, colectivele 
de muncă de la fabricile de confecții din Miercurea Ciuc și Tg. 
Mureș, minerii de la Salina Praid, specialiștii de la D.S.A.P.C. 
Tg. Mureș. De asemenea toate S.M.T. din regiune și-au realizat 
pianul anual de producție.

• Rafinăriile din țară au produs suplimentar, de la Începutul 
anului, circa 140 000 tone de benzină, uleiuri aromate, gaze li
chefiate și pentru chimizare,'bitum șl alte derivate din țiței, a 
căror valoare Ia producția marfă vîndută și Încasată depășește 
100 milioane lei.

: CU PRILEJUI ALEGERII
: TOVARĂȘULUI MCEILAL CEAUȘESCU
: In funcția de președinte

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
a primit luni la amiază, la 
Palatul Consiliului de Stat, 
pe șefii misiunilor diploma
tice acreditați la București 
care, cu ocazia alegerii sale 
în această funcție, i-au pre
zentat felicitări în numele
șefilor de state șl al guver
nelor din țările lor.

La solemnitate au luat
parte tovarășii Constanța9 Crăciun și Ștefan Păterfi, 
vicepreședinți al Consi- 

_ liului de Stat, Constantin 
® Stătescu, secretarul Consi

liului de Stat, precum și

Au prezentat felicitări 
ambasadorii : R.P. Mongole 
— Togoociin Ghenden, R.P. 
Bulgaria — Gheorghi Bog
danov, Republicii Arabe 
Unite — Mohamed Fahmy 
Hamad, Belgiei — Honoră
Cambier, Franței — Jean
Louis Pons, Italiei — Nî- 
ccold Moscato, R.P. Ungare
— Jozsef Vince, Indoneziei
— Sambas Atmadinata, R.D.

Germane — Ewald Moldt, 
Japoniei — Akira Shige- 
mitsu, R.S.F. Iugoslavia — 
Iakșa Petrici, Elveției — 
Charles-Albert Dubois, R.S. 
Cehoslovace — Cestmir Ci- 
sar, Finlandei — Bjărn Olof 
Georg AJholm, R.P. Albania
— Iosif Pogace, Iranului — 
Soltan H. V. Sanandaji, 
Greciei — Jean C. Cambio- 
tis, Turciei — Kâmuran 
GurQn. Marii Britanii — 
John Chadwick, Argentinei
— Rogelio R. Tristany, Re
publicii Islamice Pakistan
— Jamsheed K. A. Marker, 
Suediei — Cari Rappe ; Mi
nistrul Izraelului — Eliezer 
Doron ; însărcinații cu afa
ceri ad-interim ai: Dane
marcei — R. Wagner Han- 
jsn, R. P. Chineze — Li Bin, 
R.P.D. Coreene — Riăm 
Gion Riăn, Republicii Chile
— Rolando Stein, Brazilei
— Marcio de Alencar Ra- 
malho, R.P. Polone — Jerzy 
Fidler, Republicii Cuba — 
Omar Morales, R.D. Viet
nam — Ho Tu True, U.R.S.S.
— I. S. Ilin, S.U.A. — Jo
seph W. Neubert, R.F. a 
Gerjnaniei — Franz Druts- 
chmann, Austriei — Ger
hard Rainer, Olandei —■ A. 
P. Van Walsum, precum, și
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reprezentantul ad-interim 
al șefului Reprezentanței . 
Consulare șl Comerciale aȚ . 
Spaniei — Y. Maestro.

în numele corpului di- 
plomatic, Togoociin Ghen
den., ambasadorul R.P. Mon
gole Ia București, a adre
sat președintelui Consiliu
lui de Stat felicitări cu pri
lejul alegerii sale în această, 
înaltă funcție și i-a urat 
succese în activitatea sa, 
pentru binele poporului ' 
român.

Adresîndu-se șefilor de 
misiuni diplomatice, tova- ' 
rășul Nicolae Ceaușescu le-a 
mulțumit cordial pentru fe- • 
licitările adresate atît per
sonal, cît și Consiliului de 
Stat și a exprimat speranța 
că relațiile României eu 
toate statele se vor dezvol
ta tot mai mult în Interesul 
reciproc și al cauzei păcii 
în lume.

Președintele Consiliului 
de Stat a urat șefilor de 
misiuni diplomatice succes 
în activitatea lor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut a- 
poi cordial cu șefii misi
unilor diplomatice.

Felicitări adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul alegerii 
sale ca președinte al Consiliului de Stat

BRIGĂZILE DE REPORTERI Al„SCÎNTEII TINERETULUI"
întreaga țară — dinamizată de hotărîrile și măsurile adoptate de Con

ferința Națională a Partidului — înaintează spre anul care circumscrie vîrs- 
ta noii sale existențe la vîrsta secolului pe care-1 trăim : XX.

Reporteri ai „Scînteii tineretului" constituiți in 4 brigăzi, care au pornit 
din patru puncte de extremitate — Suceava, Timișoara, Oradea și Constanța 
— parcurg în aceste zile un traseu ce acoperă aproape întreg teritoriul țării. 
In reportajele, însemnările șl informațiile pe care le publicăm, începlnd din 
acest număr, cititorii vor face cunoștință cu imaginea țării în ajunul marii 
ei sărbători: a XX-a aniversare a Republicii noastre dragi.

DUNĂREA
CUMINȚITĂ

noblețe atunci îi vei spune, da, 
Constantin Brâncuși, dar îi vei 
mai spune fi „Electroputere", 
Ișalnița, Motru, Porțile de 
Fier, Rovinari, Bîrsești. Nu ai 
să uiți însă că permanența la 
sud este aici unde de 2—3 ci
vilizații încoace se nasc ro
mâni într-o puritate a limbii, 
obiceiurilor și a portului nea
tinse și nealterate de nimic. 
Oamenilor de aici noutatea o- 
biceiurilor, noutatea lingvisti
că și vestimentară le plac, dar 
ca un spectacol din afara lor 
pe care îl aplaudă sau îl co-

ADRIAN PAUNESCU 
ION CUCU

Echilibrul timpului îl dau 
aici, la sud, cumpenile fîntîni- 
lor, dispunerea egală pe două 
flancuri a copacilor de-a stin
gă și de-a dreapta drumuri
lor, stolurile de porumbei și 
porumbei singuri, supraetajați 
color la un stat de copil dea
supra pămîntului. 
pămîntului îl dau 
frunți, doi și iarăși 
mereu doi, de o 
crîncen de adîncă.

Sudul Olteniei nu e orice 
sud, ci este drumul pe ape și 
cer, în care se odihnesc ima
ginile capului ținutului strigat 
pe numele mic Constantin iar 
pe numele mare Brâncuși. Iar 
dacă vrei să spui tot adevărul 
și să-i înșiri toate titlurile de

Echilibrul 
ochii din 
doi, fi tot 
limpezime

(Continuare tn pag. a IlI-a)
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TRANSMIT:

COLOANELE
ORAȘ

Pe sub noi defilează cîm- 
pia cu geometria perfectă a 
ogoarelor. Trecem Dunărea și 
după cîteva minute de zbor, 
în stînga zărim coloane de 
fum pornite spre cer. Reme
morăm predocumentarea fă
cută înaintea plecării. Pe 
o coordonată majoră în- 
tîlnim : Dohrogea posedă can
tități incalculabile de calcar 
pentru fabricarea cimentului 
care răsar, ca niște trunchiuri 
uriașe, în plină stepă. Coloa
nele sînt ale Fabrioii de ci
ment Medgidia.

Cîți ani sînt de atunci ? 
Coincidență. Era tot în de
cembrie, o zi geroasă, fără 
zăpadă. Tînăr ți în meserie 
fusesem trimis de redacție să 
scriu despre construcția Fa
bricii de ciment ce nu se con

i 
I

I

ULUI
turase încă complet nici pe 
hîrtia de calc a proiectantu
lui. Scrisesem despre ciobani 
care veneau cu oile pînă sub 
schele, despre două brigăzi de 
țineri betoniști oare, aflați în 
întrecere, sileau mortarul să 
facă priză cu căldura trupu
rilor lor dirijată prin brațele 
pînă mai sus de cot cufun
date în beton. încercasem 
să-mi închipui viitorul fabricii 
pentru a-1 înfățișa cititorilor. 
Am transcris gîndurile tineri
lor constructori. Nu erau în 
posesia unor planuri prea 
concrete, dar îmi vorbeau cu 
convingere că în anii imediat 
următori vor dubla capacita-

ION ȘERBU

(Continuare tn pag. a IlI-a)
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ÎN 1968 RITMICITATE
D I N

Uzina de vagoane din Arad și-a cîștigat, într-un timp 
relativ scurt, un binemeritat prestigiu nu numai în țară 
dar și peste hotare. Execuția ireproșabilă, un înalt nivel 
calitativ al produselor, competitivitatea — iată citeva din 
caracteristicile produselor fabricate de uzina arădană, ca
racteristici care confirmă pe deplin rezonanța pe conti
nentele lumii a celor trei cuvinte-simbol : „Made in 
Romania".

Anul 1968 bate la poarta uzinei cu sarcini sporite. 
Eforturile depuse în acest an pentru realizarea integrală 
a sarcinilor de producție se îmbină in mod organic cu 
pregătirile pentru noul an, astfel incît, chiar de la început 
să se demareze cu toate forțele. în legătură cu stadiul 
pregătirilor, modul în care se asigură baza materială a 
producției pentru anul viitor, am avut o discuție cu 

directorul general al uzinei.ing. VASILE ABRUDAN.

— Anul 1968, pentru noi, 
trebuie să reprezinte un 
ritm înalt de fabricație, 
realizarea unei producții 
globale cu 200 000 000 lei 
mai mare decît a anului 
acesta și a producției- 
marfă cu peste 220 milioa
ne lei, asimilarea unor pro
duse noi care să sporească 
și mai mult competitivita
tea produselor noastre pe 
piața mondială. Chiar de 
anul viitor vom putea livra 
pentru export circa trei 
produse concepute și exe
cutate într-o variantă nouă, 
iar necesităților interne le 
vom răspunde prin intro
ducerea in fabricație a 3—4 
tipuri de vagoane noi, va
goane cu acoperiș glisant, 
vagoane cu platformă lungă 
pentru transportul bușteni
lor și altele.

— Diversitatea și comple
xitatea producției de va
goane ridică o serie de pro
bleme noi. Cum vor fi ele 
rezolvate ?

— Sarcinile sporite ce 
revin uzinei noastre ne o- 
bligă la eforturi și mai 
susținute. Va fi, intr-adevăr, 
mult mai greu decît în a- 
cest an, dar avem convin

• ••••••••••
-------------------- ----
SĂRBĂTOAREA

MAJORATULUI

RESPONSABILI
TATEA VlRSTEI
Tinărul Iosif Zediu, 

strungar la Fabrica de 
postav din Buhuși, râ

mi ne o clipă pe ginduri, a- 
poi începe iar să vorbească 
curgător și nuanțat: „îm
plinind 18 ani. devenind 
major, mă bucur că port 
întreaga răspundere a fap- 
telor mele. Aceasta mă 
face să fiu și mai sigur pe 
mine. Uite, pînă acum, 
după ce am terminat școa
la profesională, am fost 
repartizat pe lingă un 
muncitor foarte bun. Dar 
dacă greșeam o piesă, dă
deam un rebut, maistrul 
nu mie îmi reproșa această 
nereușită, ci în primul rind 
muncitorului ce avea grijă 
de mine. Purtind întreaga 
răspundere, acum mă simt 
mai liber, mai încrezător 
in forțele mele. A purta în
treaga răspundere înseam
nă că cineva ți-a dat acest j 
drept. înseamnă că cei din ' 
jur au deplină încredere în I 
tine, lată de ce mă bucur 
eu

„Știu că noile îndatoriri 
îmi cer să muncesc mai 
bine, să studiez mai mult, 
să depun un efort mai 
mare, spune C. Cojocaru, 
alt tînăr de la aceeași în
treprindere. In viață nu 
totul va fi ca pe roze. Pînă 
acum multe din obstacole
le. din greutățile ce mi se 
iveau in cale erau înlătu
rate in parte de părinți, de 
profesori, de oamenii pe 
care societatea i-a desem
nat pentru această muncă. 
De acum, devenind major, 
va trebui să răspund direct 
de evoluția mea viitoare".

— Și te-ai pregătit pen
tru această evoluție ?

Tinărul iși rotește privi
rile prin secție, peste ma
șini, pe chipul celorlalți 
muncitori. „Da. împreună 
cu toți colegii. Personal 
vreau să ajung in scurt 
timp un muncitor foarte 
bun, să-mi continui studii
le, să demn maistru și a- 
poi, dacă voi reuși, inginer. 
De altfel nu sint singurul 
de aici care are acest ideal. 
Toți colegii mei vor să 
străbată acest drum".

Doi tineri la fel ca sute 
și mii meditind cu emoție 
la virsta și destinul lor. 
Optimiști, cu idealuri clare 
in față, ei sînt pregătiți să 
primească public confirma- 1 
rea maturității lor cetățe
nești.

ION CHIRIC 
corespondentul 

„Selnteii tineretului" 
pentru regiunea Bacău

gerea că din prima zi vom 
obține rezultate cel puțin 
la nivelul sarcinilor de 
plan. De ce spun acest lu
cru ? Deoarece pentru 
prima dată, încă din 
luna octombrie, a fost 
nominalizat planul pe 
1968, creîndu-se, astfel po
sibilitatea să ne pregătim 
din timp. Practic, aceste 
pregătiri, au început în au- 
gust-septembrie, cînd s-au 
perfectat și anumite pro
bleme cu beneficiarii in
terni și externi. Aproape 
toate produsele anului vi
itor au fost proiectate, iar 
la o parte dintre ele s-a 
executat chiar prototipul. 
Sînt, de asemenea, defini
tivate studii concrete pri
vind creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea 
calității produselor, redu
cerea prețului de cost. O 
parte din lucrările de pre
gătire a producției anu
lui viitor (containerizarea 
transportului intern, meca
nizarea și îmbunătățirea 
condițiilor de lucru la 
turnătoria de oțel etc) se 
va realiza prin credite de 
mică mecanizare a căror

Aplecat deasupra strun
gului, Iosif Săsărman 
învață acum tainele 

i meseriei pentru care și-a 
I descoperit nu de mult ade- 
! vărata înclinație. A fost an» 
i gajat la începutul acestui 
: an ca muncitor necalificat 

și urmează în uzină cursul 
; de calificare pentru a ob

ține certificatul de strun- 
| gar, categoria a treia. 
| înainte de a veni aici la 
j Metalo-tehnica a fost vopsi

tor. Cîștiga bine, dar „o 
< nouă meserie prinde bine 
I în viață". De meseria de 
| strungar se va simți legat 

toată viața. Acum învață, 
acordă mai puțin timp dis
tracțiilor Trebuie să-și 
ajute frații mai mici care 
sînt acasă într-un saț din 
raionul Luduș. Băiatul 
blond, cu ochi vioi, albaș
tri, cu zîmbet deschis și. 
prietenos, are frați multi 
— treisprezece, iar între ei 
Iosif e mijlociul. Aici în 
uzină s-a acomodat repede, 
e prețuit, iar maistrul are 
cuvinte de laudă pentru 
el.

La Institutul medico-far- 
maceutic am întîlnit pe 
Susana Szaplonczay și 
Zsolt Bige, studenți în 
anul I la medicină gene
rală Părinții lui Zsolt sînt 
medici și el preia aceeași 
profesie pentru că aceasta 
era dorința lui încă din li
ceu. Cea mai mare atenție 
o acordă învățăturii : „Am 
un unchi, medic la țară de 
7 ani. Oamenii țin foarte 
mult la el ,de aceea nu se 
poate despărți de ei. Aș 
vrea să devin un medic tot 
atît de bun, indiferent 
unde voi fi repartizat la 
absolvirea facultății". îl pa
sionează tehnica, citește 
cărți de specialitate (în li
ceu a frecventat clase 
reale), îi place sportul (a 
practicat 4 ani tenisul de 
cîmp), învață singur limbi 
străine. Colega sa, Susana 
Szaplonczay vrea să devină 
medic sportiv pentru a 
îmbina în acest fel cele 
două pasiuni ale sale. De 
10 ani face scrimă, deve
nind vicecampioană la ti
neret în 1966.

...Sînt numai cîțiva dintre 
cei peste 11 500 de tineri 
din regiune care sărbăto
resc majoratul în anul a- 
cesta. Cum e și firesc, toți 
au declarat că vor să în
vețe, să se perfecționeze 
mereu.

CORNEL POGACEANU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiară

RIMA
valoare se ridică la 6 mi
lioane lei.

în construcția de vagoa
ne se poate spune că pînă 
acum nu a existat un in
stitut de cercetare în sen
sul adevărat al cuvîntului. 
Singurul institut existent, 
cel al căilor ferate, se ocu
pă exclusiv cu probleme de 
exploatare și nicidecum de 
construcții propriu-zise. A- 
preciind necesitatea apro
pierii cercetării științifice 
de producție, în uzina noas
tră s-au luat măsuri pen
tru crearea unui nucleu 
propriu de cercetare — la
boratorul uzinal care se va 
ocupa, printre altele, cu asi
milarea unor produse noi, 
perfecționări tehnologice, 
etc.

— Ce măsuri se impun 
pentru anul ’68 in asigu
rarea ritmică a producției 
cu materii și materiale în- 
sortimentele necesare ?

— în primul trimestru 
al acestui an am fost stin
gheriți mult din pricina a- 
provizionării neritmice, în 
special, cu laminate de la 
Combinatul siderurgic Ga
lați. Pentru anul viitor, se 
pare. că nu se ridică sem
ne de întrebare, deoarece 
s-au întocmit din timp spe
cificațiile de materiale ne
cesare, care au și fost a- 
probate. Pînă acum, ne-au 
fost date repartiții în pro
porție de 35 la sută, pro
porție care asigură desfă
șurarea ritmică a întregii 
producții industriale. In 
ceea ce privește materia
lele care se procură din im
port, cu prilejul dezbaterii 
proiectului de Directive s-a 
propus înființarea unei 
baze de aprovizionare cu 
materii și materiale care 
să dispună de stocuri-tam-

„Geometiia" prefabricatelor
Foto: SORIN DAN

A recupera, pentru socie
tate, un minor ajuns în rîn- 
durile delicvenților — iată un 
subiect demn de interesul 
unui realizator. Dramatismul 
amar ce înconjoară mai întot
deauna o asemenea situație de 
fapt nu te poate lăsa indife
rent, cu atît mai mult cu cit 
— lucrul este știut de către 
oricine — culpa minorului de
licvent, în cele mai multe din
tre cazuri, nu provine dintr-un 
„rău" înnăscut al acuzatului, 
nu se datorează unei porniri 
biologice de a greși, ci ține, 
in cea mai mare măsură, de 
niște factori externi : anturaj, 
familie, educație, înțelegere 
etc. Sînt convins că cei ce 
au văzut admirabilul film al 
lui Truffaut, „Cele 400 de lo
vituri", nu vor uita multă 
vreme acel stop-cadru final 

Cronica 
cinematografică „CINE VA
DESCHIDE
în care eroul privește încol
țit — dar și nespus de trist, 
de singur — către spectatorii 
din sală.

Acesta era însă un final 
negru, sugerînd imposibilita
tea recuperării; filmul lui 
Gheorghe Naghi alege o altă 
formulă: cea a posibilității 
realizării ei. Să încercăm să 
vedem în ce măsură reușește 
această demonstrație.

Filmul este construit intr-o 
factură modernă; iar dacă 
simt nevoia să amintesc acest 
lucru, o fac numai pentru că 
dacă metoda „flash-back" — 
urilor a invadat în ultimii ani 
cinematografia noastră — re
gizorii noștri, părînd a st în
trece în a descoperi ceva ce 
de mult fusese descoperit, 
dacă nu chiar uzat prin folo
sință — aici, în filmul lui 
Naghi, această metodă iși gă
sește din plin justificarea, 
amintirile eroului, Ovidiu, re
ușind nu să deruteze spectato
rul, ci dimpotrivă, să-i vină 
în ajutor prezentindu-i — 
prin reconstituire — un uni
vers de viață logic închegat.

Pătrundem astfel, treptat — 
și prin unghiul de vedere al 
copilului (meritos interpretat 
de Armând Oprescu) — in 
miezul faptelor cotidiene care 
au determinat „rătăcirea" lui 
de o vreme i evident — și în 

pon în măsură să asigure, 
la cererea întreprinderilor, 
circa 20 la sută din nece
sarul acestora. Repetăm, 
avem toate condițiile să 
desfășurăm o activitate rit
mică chiar din prima zi a 
anului.

— Aceeași certitudine e- 
xistă și în privința reali
zării investițiilor ?

— Bineînțeles. în anul 
viitor ele însumează 19 mi
lioane lei. Se construiește 
si va fi terminată o nouă 
hală pentru vagoane călă
tori Ia sectorul II. la care 
s-a realizat de pe acum un 
procent de 30—40 la sută, 
iar lucrările la noua hală 
debitare - pregătire — sec
torul I vor continua și în 
anul 1969. întreaga docu
mentație tehnică este asi
gurată ; s-a pregătit fron
tul de lucru pentru iarnă, 
s-au încheiat contractele, 
au fost întocmite graficele 
de execuție pe lucrări. în 
acest fel, organizarea de 
șantier se poate face în 
bune oondiții. iar construc
torul are posibilitatea să 
realizeze în primul trimes
tru 25 la sută din planul 
anual de investiții.

— Pregătirea cuprinde în 
sfera ei și pe executanți. 
V-am ruga să ne vorbiți 
despre citeva măsuri în
treprinse și în această di
recție.

— Pornind de la adevă
rul confirmat de practică, 
și anume, că soarta planu
lui se hotărăște la fiecare 
loc de muncă, pregătirea și 
perfecționarea cadrelor se 
află în permanență în a- 
tenția noastră, mai ales că 
în uzină lucrează peste 
3 000 de tineri. în acest 
sen6 sînt organizate 16 
cursuri de specializare cu

primul rind — familia. Copi
lăria lui Ovidiu, sărăcită de 
căldura pe care vîrsta o soli
cită părinților, este claustrată, 
este constrînsă să se desfă
șoare mai mult intr-ascuns — 
de unde, firesc, însingurarea 
eroului, pe de o parte, pe de 
alta un anumit (și gratuit) 
spirit de frondă ce s-ar pă
rea ci începe să-l caracteri
zeze.

Fondul sufletesc bun al co
pilului, cit și inteligența sa oa
recum ieșită din comun, se 
realizează din pricina asta mai 
ales prin „aventuri" riscante, 
sau în intimitatea magaziei 
umplută pînă la refuz cu tot 
soiul de invenții tehnice. In 
„amintirile" de care pome
neam mai sus, tocmai acestea 
sînt imaginile ce îl urmăresc 
pe Ovidiu, cu predilecție, în 

trenul care îl poartă spre casă. 
Pînă aici, toate bune... Din 
păcate însă, restul — mai 
bine-zis rezolvarea filmică a 
conflictului — lasă de dorit. 
Și este de neînțeles cum auto
rii scenariului (Al. Andrițoiu 
in colaborare cu N. Ștefă- 
nescu) nu au putut evita im
presia de fals, de eronate dra
maturgiei — în sfîrșit : de 
„happy-end" evident. Iar 
această impresie nu poate fi 
evitată nici măcar de acea 
„replică" (PI? !„.), pe care 
copilul este obligat să o re
pete infinit: „Nu mai sînt co
pil !"...

Stridențele de dialog nu 
apar numai aici, către sfîrșit 
ci ele punctează destul de ne
plăcut întreaga desfășurare a 
peliculei, mai ales cînd sint 
puse în gura interpreților — 
copii; lucrul poate fi explica
bil la urma urmei, datorită 
insuficientei experiențe acto
ricești a celor mici. In final 
însă, repet, aceste stridențe 
supără și supără mai ales pen
tru că ele denaturează o con
cluzie firească, pentru că 
strică o construcție desfășu
rată — pînă acum — accep
tabil. Nu este posibil ca, de 
dragul unui mărunt suspence 
să alterezi adevărul din viață ; 
nu se poate ca pe eroul not- 

630 muncitori (550 tineri), 
27 cursuri de îmbogățire a 
cunoștințelor profesionale, 
pe secții, ateliere și schim
buri. Un inginer șef și cîți- 
va ingineri din uzină au 
urmat cursurile Centrului 
de perfecționare a cadre
lor din București, iar mai
ștrii și-au îmbogățit ni
velul cunoștințelor pro
fesionale, urmînd un curs 
organizat pentru ei. în a- 
celași timp, am solicitat 
mărire? capacității de șco
larizare la școala profesio
nală pentru a putea fi pre
gătit necesarul de cadre 
calificate, în raport cu ce
rințele viitoare. Am adău
ga, paralel cu măsurile 
luate, necesitatea ca toți 
tinerii să se încadreze în 
disciplina socialistă — fac
tor esențial pentru bunul 
mers al producției.

La sfîrșitul discuției, se- 
sretarul comitetului U.T.C., 
tovarășul DIONISIE NE- 
DEA ne-a informat asupra 
unor acțiuni oe se vor în
treprinde pentru mobiliza
rea activă a tinerilor la 
realizarea sarcinilor de 
plan : se va continua „O- 
limpiada pe meserii", care 
a antrenat, în acest an 
2 000 de tineri în nouă me
serii de bază (strungarul 
Gheorghe Bulboacă este 
pregătit să participe la faza 
regională) se vor continua 
acțiunile pentru economi
sirea metalului, pentru în
tărirea disciplinei la fiecare 
loc de muncă ș. a.

Prezent și viitor; două 
laturi interdependente care 
vor da viață sarcinilor de 
plan, sporite, ale construc
torilor de la Uzina de va
goane din Arad.

LIDIA POPESCU 

tru să nu-l aștepte nimeni, ca 
nici măcar luminile casei in 
care s-a întors să nu fie 
aprinse. Ovidiu a trecut la 
urma urmei, printr-o expe
riență destul de grea, și pre
matură fi care, mai ales, nu 
se poate uita ușor — nu el fi
ind adevăratul vinovat. Or, 
totul revenind la normal de la 
sine, familia — acum reim- 
păcată —- „uitând" pare-se tot 
răul produs se naște întreba
rea, firesc: atunci cine va 
plăti anii țjetrecuți de Ovi
diu în școala de corecție ? 
Cine — pentru că cineva tre
buie să plătească — iar dacă, 
să zicem, Ovidiu și-a plătit 
partea sa de vină, cum ră- 
mîne atunci cu cei care l-au 
împins să devină vinovat — 
cu cei, deci, a căror culpă

USA?“
9

atîrnă cu mult mai mult în 
balanță ?

Toate acestea, din punct de 
vedere al dramaturgiei fil
mului de care ne ocupăm; in 
rest, nu putem să nu men
ționăm meritul evident al 
operatorului Gheorghe Viorel 
Todan: plastica de o preg
nantă veridicitate a cadrelor, 
folosirea eficientă a „dia
gramei" ecranului de cinema
scop. Și — de asemenea, — 
partitura melodică a filmului 
semnată de Dumitru Capo- 
ianu.

Încheiem, în sfîrșit, cu re
gretul că filmul nu a atins — 
deși eforturile sînt vizibile —■ 
acea eliberare totală, defini
tivă, de educativ, în sensul 
rău al cuvîntului, de „mora
lizator" cu orice preț — con
diție absolut obligatorie pen
tru o operă de artă care se 
vrea cu adevărat educativă.

HORIA PATRAȘCU
P.S. — Apropo în sensul edu
cativ : atenție I S-or putea ca 
unii, după vizionarea filmului 
— tentați de imaginile din 
școala de corecție (așa cum 
sînt arătate aid, eu sportul, 
fanfara și sala de mese riva- 
lizînd cu cea a restaurantului 
„Ambasador") — să dorească, 
măcar pentru scurtă vreme, 
să devină „pacienții" unui 
asemenea „internat

Expoziția Vladimir Predescu

Prin exponatele sale din 
sala Kalinderu, dezvă
luie un univers propriu, 
unitar, rezultat al unei dez
voltări continue, organice, 
la a cărei temelie se află 
realitatea, realitate pe care 
artistul, prin capacitatea sa 
de interpretare își funda
mentează ineditul formelor 
create.

Interpretarea, tendința de 
abstractizare și concepere a 
unor forme noi clădite din 
esența lucrurilor ți fenome
nelor înconjurătoare este 
necontenit controlată prin 
referiri la adevărul profund 
al realului.

MAGDALENA
POPA

Succes la 
Monte-Carlo

Stăm de vorbă cu Magda
lena Popa, primă-balerină a 
Operei române, care s-a în
tors recent de la Monte- 
Carlo :

— Am fost invitată să 
dansez în premiera baletului 
..Fantezie pentru un genti
lom" pe muzica lui Joaquin 
Rodrigo. si coregrafia lui 
Juan Giuliano, prim-dansa- 
tor al Operei Comice din 
Paris, care mi-a fost si par
tener. Acesta a fost cel mai 
mare spectacol dat la Mon
te-Carlo, în sala Garnier, cu 
prilejul sărbătorii naționale 
a principatului Monaco. La 
reprezentație au participat 
prințul Reiner III si prințe
sa Grace, precum si o sea
mă de personalități ale vie
ții culturale europene. In 
distribuția spectacolului fes
tiv au mai figurat balerini 
de mare valoare internațio
nală. printre care Caria 
Fraci. de la Scala din Mila
no. Solveig Ostergaard si 
Niels Kehlet de la Opera 
din Copenhaga si alții...

Am dorit să cunoaștem 
cum a primit presa mona- 
gasci prezența Magdalenei 
Popa în cadrul fastuosului 
spectacol. Cîteva ziare sînt 
concludente : „L’Espoir" din 
22 noiembrie nota că baleri
na română a demonstrat 
„un foarte atrăgător „Das 
de deux“ pentru care a fost 
îndelung aplaudată". La 
rîndul său, ..Nice Matin" din 
21 noiembrie consemna : 
„Fantezie pentru un genti
lom" a fost interpretată eu 
excepțională sensibilitate de 
Magdalena Popa, invitată 
special la Monte Carlo pen
tru acest spectacol.

C. R.

Ihtiocentrală

electrică ?
Povestirile științifico-fan- 

tastice vorbesc de multe ori 
despre aventurile cercetăto
rilor adincurilor oceanului 
în care sînt implicați adesea 
pești a căror temută armă 
este electricitatea. Recent, un 
fiziolog american, Dr. Frank 
Mandriota, a avut o idee 
desprinsă parcă dintr-un ro
man al lui Jules Verne. Ști
ind că peștele-pisică afri
can, o varietate a peștilor 
silurieni, este capabil să 
producă descărcări electrice 
care ating aproape 100 de 
volți, savantul american a 
reușit să obțină aceste des
cărcări la comandă, în scopul 
folosirii practice a curentului 
produs. Pentru aceasta a fost 
suficientă folosirea metodei 
reflexelor condiționate.

Iată cum a procedat dr. 
Mandriota : peștelui, aflat 
intr-un bazin special, i se 
administra hrana preferată 
în mod automat ori de cîte 
ori acesta producea un flux

Înrudit spiritual cu crea
torii artei populare, Vladi
mir Predescu situează în 
centrul problematicii visă
rilor sale, elementele funda
mentale ale acestora. Astfel, 
„Tors"-ul, lucrare animata 
de o dinamică în însăși sta
tica sa, se află într-un 
relativ repaus din care ai 
sentimentul că va ieși din 
clipă în clipă. La fel „înotă
torul", parte integrantă a 
lumii înconjurătoare, pare 
clădit din apa și aerul cu 
care abia așteaptă să se con
topească.

Această frămîntare a con
trastelor este prezentă în f

„Brăila 600“
Oraș cu o veche tradiție, 

cunoscut de sute de ani de 
către marinarii fluviali eu
ropeni ca unul dintre prin
cipalele porturi românești 
la Dunăre, Brăila cunoaște 
în prezent febra unor in
tense pregătiri în vederea 
sărbătoririi a 300 de ani de 
existență. Evenimentul e 
precedat de numeroase acți- | 
uni, în bună parte inițiate 
de către comitetul orășenesc

• : F©TO^.^

„Nu moi ninge o dată ? !“
Foto : VIRGIL CIUBOTARU 

student

electric. In mai puțin de trei 
luni silurienii captivi au în
țeles că dacă vor să mănînce 
trebuie să „muncească".

Această realizare ridică de 
pe acum o întrebare firească: 
vor deveni peștii una din sur
sele de electricitate ale vii
torului ? După părerea unor 
specialiști energia produsă 
astfel va putea servi la reîn- 
cărcarea acumulatoarelor 
submarinelor individuale ale 
viitorilor „drumeți" ai a- 
dîncurilor, la alimentarea in
stalațiilor de mici proporții 
pentru desalinizarea apei de 
mare care vor produce apă 
potabilă pentru stațiunile 
oceanografice etc.

P. J.

Papagalii incurcă 

circulația
Poliția din Roma a dat o 

circulară prin care interzice 
tuturor persoanelor care lo
cuiesc la intersecții de străzi 
să posede papagali, pe moti
vul că aceștia imită zgomo
tul claxoanelor și fluierul 
agențiior de circulație, în- 
curcind circulația. 

lucrarea „Dialog". In aceeași 
familie de simbolic® se în
scriu și lucrările „Stîlp", 
„Reculegere", „Compoziție", 
simboluri ale aparent sta
ticei introspecții și medita
ției artistice, simboluri ale 
statismului relativ dina
intea fiecărei mișcări, miș
cări cu cicluri continue, tot 
mai largi, ascensionale, spre 
porțile pure ale spinîtuaW- 
lui, mișcare cu rădăcini le
gate prin sensurile sale de 
specificul creației populare, 
de esența ancestralului, de 
pulsul viu al realității.

DORIN DIMITRIU

U.T.C. Numeroși tineri, dor
nici să-și cunoască mai bine 
orașul, au luat parte recent 
la o întîlnire cu profesorul 
universitar Constantin Giu- 
rescu care le-a prezentat nu
meroase secvențe din mono
grafia portului Brăila. 
„Brăila 600“ este și tema 
unui concurs la care mulți 
tineri participant! au dat răs
punsuri exacte legate de pe
rioadele dezvoltării orașului.

Cărămizi cu paie
Iată o rețetă foarte veche 

care vine tocmai din Egiptul 
antic. Egiptenii fabricau că
rămizi, adăugîndu-le paie, 
tn timpurile moderne s-au 
făcut unele experiențe în 
acest sens. Rezultatul lor a 
dovedit că străvechii locui
tori din Valea Nilului aveau 
dreptate. Intr-adevăr, în 
timpul coacerii, din paie se 
degajă o secreție care dă o 
mare rezistentă cărămizii.

Accidente prin 

mimetism
Poliția din Skara (Suedia) 

a numit o recentă ciocnire 
între două automobile „acci
dent prin mimetism". Este 
vorba de două mașini de a- 
ceeași marcă, aceeași culoa
re, cumpărate în același an, 
de la același magazin, con
duse de doi buni prieteni, 
care locuiesc în același oraș, 
și lucrează la aceeași între
prindere.



FELICITĂRI adresate 
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul alegerii sale ca președinte 

al Consiliului de Stat
Cu prilejul alegerii sale in funcția de pre

ședinte al Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român 
și președinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a primit telegrame 
de felicitare din partea lui L. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și a lui N. Pod- 
gornii, președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.; din partea lui Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și a lui Gheorghi Traikov, președinte 
al Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bul

garia ; din partea lui Edward Ochab, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone ; din partea lui Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședinte al Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane.

Președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit, de asemenea, cu acest prilej, felicitări 
din partea lui Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, șahinșahul Iranului ; din partea lui 
Giuseppe Saragat, președintele Republicii 
Italia.

Luni dimineața, a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Praga, 
o delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășul 
Vasile Carolică, membru al C.C 
al U.T.C., prim secretar al Comi
tetului regional Galați al U.T.C., 
care la invitația Comitetului Cen
trai' Șl Unii • i Tineretului Ceho
slovac. face o vizită în R. S. 
Cehoslovacia.

Delegația Consiliului Central al 
Tineretului Liber German (F.D.J.) 
condusă de Giinther Schneider, 
șeful Secției de studenți a C.C. 
al F.D.J., care, la invitația Comi

PRIMUL 
FESTIVAL 
ARTISTIC 
sTumnuc

»f
I AR H
între 10 și 24 decembrie, 

le. Casa de cultură a stu
denților din București se 
desfășoară primul Festival 
artistic studențesc de iarnă 
din Centrul universitar 
București. Consacrată ani
versării Republicii, această 
manifestare a tineretului 
studios din Capitală înmă- 
nunchiază un bogat pro
gram de acțiuni cultural- 
artistice dintre care enun
țăm, printre altele : expo
ziția de pictură și grafică 
a studenților din institu
tele de arte plastice și ar
hitectură, spectacolele de 
teatru și de estradă susți
nute de studenții Institu
tului de petrol, gaze și ge
ologie, ai Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu" 
și Institutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, 
concertele simfonice și de 
muzică populară și ușoară 
în interpretarea formații
lor muzicale ale Casei de 
cultură a studenților.

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul de Comedie : Un 
Hamlet de provincie, ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra"; Livada cu vișini, 
ora 20 ; Sala Studio : Kean, 
ora 20 ; Teatrul „C. I. Not
tara" : Acest animal ciudat, 
ora 19.30 ; Sala Studiou : 
Cînd luna e albastră, ora 
20 ; Teatrul Ciulești (în sala 
S'.udio a Teatrului Național) : 
Martorii se suprimă, ora 19.30; 
Teatrul „Barbu Delavran- 
cea“ : Ca-n filme, ora 19,30 : 
Teatrul Evreiesc de stat : Un 
șirag de perle, ora 20 ; Stu
dioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Goana după flu
turi, ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : Toate pinzele sus, 
ora 16 ; Teatrul „Țăndărică" : 
Iarmarocul piticului Clip, 
ora 17. 

tetului Central al U.T.C. se află 
în țara noastră a vizitat Institutul 
agronomic „N. Bălcescu", Fabrica 
de mașini-unelte și agregate și 
Complexul studențesc „Groză
vești" din București, Universita
tea din Craiova și C.A.P. Goicea 
Mare din regiunea Oltenia, Insti
tutul Politehnic, Casa de cultură 
a studenților, cămine și cantine 
studențești din Timișoara.

De asemenea, cu prilejul vizi
tei în țara noastră, delegația a 
fost primită la Ministerul Invă- 
țămîntului și la Comitetele re
gionale Oltenia și Banat ale 
U.T.C.

NA TIONALA 
DE BOX 
ÎN RING

Joi, odată cu întîlniț'ea 
internațională de box Ro
mânia — Anglia — se va 
pune capăt unui bogat pro
gram. pugilișLc^^i-națiO- 
nal susținut de Jioxerii no
ștri în acest an. Echipa 
noastră (C. Ciută, N. Gîju, 
O. Gorea. Gh. Bădoi. V, An- 
toniu, C. Ghiță, I. Covaci, 
Gh. Chivăr, I. Monea și V. 
Mariuțan, plus Alcxe, caro 
va boxa la Constanța) por- 
neșie favorită în această 
întîlnire și credem că va 
termina învingăioare.

Dincolo de importanța re
zultatului final, tricolorii 
noștri au datoria să orere 
spectatorilor dovada măie
striei lor tehnice. Este o da
torie mai veche de care, 
pînă în prezent, nu s-au 
achitat decît Ciută și Gîju. 
Faptul că în echipă au 
reapărut nume de boxeri 
tehnici (Bădoi. Gorea, Chi
văr) ne îndreptățește și 
sperăm la înlîlniri de mare 
spectacol. Covaci și Chită, 
doi boxeri nelipsit! în ulti
mul timp din echipa națio
nală, trebuie să dovedească 
că merită această încredere. 
Așteptăm maijnult și de la 
Chivăr.

Oaspeții deplasează ia 
București o formație în care 
apar nume noi. Iată de 
altfel înfățișarea ei : Wen- 
ton, Taberner, Cheshire, 
Waller, Mecormak. Tottoh, 
Blake, Maccann, Sandy și 
(Veils. Dintre aceștia doar 
Waller și Sandy au evoluat 
la europenele de la Roma.

încheiem aceste rînduri 
dorindu-le boxerilor români 
victoria, ceea ce va însemna, 
totodată, o nouă afirmare 
a boxului nostru pe conti
nentul european.

T. P.

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE
rulează la Patria (orele
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30), Fe
roviar (orele 8,30; 10,45; 13;
15.15 ; 17,45 ; 20,15), Excelsior
(orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
19 ; 21,15).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Republica (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; La ora
20.30 rulează filmul turc „Răz
bunarea Șerpilor".

MARTIN SOLDAT
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45),  Festival (orele 8,45 ; 
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

CONTELE BOBBY SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la București (orele
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21), Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Miorița (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20), Melodia

Delegația Ministerului Invăță- 
mîntului, alcătuită din prof, 
univ. Miron Constantinescu, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui, și prof. univ. Stanciu Stoian, 
membru corespondent al Acade
miei, a părăsit Capitala pentru 
a lua parte la cea de-a 33-a se
siune extraordinară a Consiliu
lui Biroului internațional de e- 
ducație, ce se va desfășura între 
13—15 decembrie la Geneva. Se
siunea va pune în discuție Sta
tutul Biroului Internațional de 
educație și proiectul de buget 
pe 1968.

DE UNDEVA TREBUIE ÎNCEPUT PE STADIOANE,
Televiziunea nu ne-a mai 

putut ferici și de data asta. 
Meciul de rugbi Franța—Ro
mânia l-am ascultat doar la 
radio într-o transmisiune ne
inspirată, al cărui crainic dă
dea impresia că imploră îr\ 
permanență ori că pronunță 
fraze de necrolog. Am putut 
totuși înțelege din această 
transmisie gîtuită cîteva lu
cruri : că francezii au con
dus cu 3—0; că au fost e- 
galați, că într-o fază imediat 
următoare am ratat o lovitu
ră destul de favorabilă. Că 
tot francezii au fost cei care 
au preluat conducerea la o 
minge cîștigată de grămada 
lor în 22-ul nostru. Scorul fi
nal de 11—3 a fost stabilit 
printr-un eseu transformat din 
poziție dificilă, eseu contes
tabil, lucru recunoscut — ne 
informează SPORTUL — și 
de specialiști francezi. Dacă

Popicarii romani și-au confirmat din nou clasa la ultimele confruntări internaționale de 
pe arena „Voința" din Capitală.

(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,30; 20,45), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Capitol (orele 9,30 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Lumina (orele 9—
15,45 în continuare 18,15—
20.45) , Dacia (orele '8—21 în 
continuare).

ZORBA GRECUL
rulează la Doina (orele 11.30
15,15 ; 18 ; 20,45).

MOARA CU NOROC
rulează la Union (orele 15 ;
17.30 ; 20).

DOCUMENTARUL „PAȘI SPRE 
LUNA".

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

SINDBAD MARINARUL
rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
ȘAPTE MĂRI

rulează la Înfrățirea (orele
10.30 ; 16 ; 18 ; 20),

O FATA FERICITA
rulează la Bucegi (orele 9;
11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20), Volga 
(orele 9,30; 11,45—14 în con
tinuare, 16,15 ; 18.30 ; 20,45).

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

Plecarea 
unei delegații 
guvernamentale 

române in Izrael
Luni dinimeața a părăsit Ca

pitala, plecînd la Tel Aviv, o 
delegație guvernamentală română, 
condusă de Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, ca
re va participa la lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-izraeliene 
ce va avea loc în capitala Izra- 
elului.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți membri 
ai conducerii Ministerului Co
merțului exterior, precum și Elie- 
zer Doron, ministrul Izraelului la 
București, și membri ai legației.

(Agerpres)

ZILELE FILMULUI TURC
Comitetul de Stat pentru Cul

tură și Artă. Direcția rețelei ci
nematografice și difuzării filmelor 
și Arhiva națională de filme au 
organizat luni seara la cinemato
graful „Republica" din Capitală 
un spectacol de gală cu filmul 
„Drum fără sfârșit", producție a 
studiourilor din Republica Turcia, 
cu prilejul Zilelor filmului turc, 
care se desfășoară în Capitală.

La spectacol au luat parte Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, prof. univ. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al Ins
titutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

Au luat parte, de asemenea, 
ambasadorul Turciei la București, 
Kâmuran Giiriin, membri ai am
basadei și alți membri ai corpului 
diplomatic.

A fost prezentă, de asemenea, 
delegația de cineaști turci con
dusă de Tuncar Oncan, secretar 
general al Cinematecii din Istam
bul, prezentă în Capitală cu a- 
cest prilej.

Marți, la ora 21, la același cine
matograf va rula filmul „Răzbu
narea șerpilor".

mai amintim o lovitură difi
cultoasă ratată de echipa ro
mână și cîteva șarje româ
nești oprite de francezi în ex
tremis, avem imaginea unui 
meci echilibrat. Echipa noas
tră _de rugbi a luptat de la 
egal la egal cu cea franceză 
și unele pronosticuri spăimoa
se lansate de ..specialiștii" in
terni nu s-a adeverit. De unde 
se vede că acești specialiști 
nu-și îndreaptă privirea acolo 
unde trebuie și că fac din 
lamentație și panică un sis
tem. Este evident din cele a- 
flate că reprezentativa româ
nă a făcut o partidă de la e- 
gal cu XV-le francez, asta 
chiar aruneînd de o parte por
ția de exagerație pe care o 
obișnuiesc îngăduitori’ ziariști 
sportivi. Echipa franceză ne-a 
speculat cîteva erori. Ne-a 
„ciupit", cum se spune in
tr-un limbaj neacademic, dar

SUS MÎINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

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

LOANA
rulează la Gloria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 în continuare ; 18; 20,30).

PROSTĂNACUL
rulează la Unirea (orele 14 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Flacăra (orele 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30).

SFIDAREA
rulează la Vitan (orele 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30), Lira (ore
le 15,30 ; 17,45 ; 20).

ZECE NEGRII MITITEI
rulează la Aurora (orele 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30),
Rahova (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Drumul Sării (ore
le 16 ; 18 ; 20).

OAMENI ÎN RULOTĂ
rulează la Moșilor (orele
15,30 ; 1« ; 20,30).

A ÎNCEPUT
FESTIVALUL NAȚIONAL

In prima zi a Festivalului au fost prezentate două spectacole: 
„Eroii" de Lucian Blaga, — o selecție de fragmente din dramele 
„Zamolxe", „Anton Pann“ și „Avram Iancu", pusă în scenă de 
Ion Olteanu și drama „Petru Rareș" de Horia Lovinescu, în 
regia Soranei Coroamă, ambele interpretate de actori ai teatru
lui bucureștean „C. I. Nottara".

în fotografie : scenă din drama „Zamolxe".

AL TEATRELOR DRAMATICE
Ieri la ora 16, in sala Stu

dio a Teatrului „C. I. Notta- 
ra“ a răsunat prima lovitură 
de gong a Festivalului națio
nal al teatrelor dramatice, 
manifestare artistică de largi 
proporții, în cadrul căreia 17 
teatre din toată țara vor pre
zenta 20 de spectacole cu lu
crări din dramaturgia româ
nească, în cinstea aniversării 
Republicii. Colectivul teatru
lui „C. I. Nottara" a prezen
tat spectacolul „Eroii", cu- 
prinzind fragmente din dra
maturgia lui Blaga. La ora 
20, același teatru a prezen
tat „Petru Rareș" de Horia 
Lovinescu.

In acest festival, la care 
participă cele mai reprezen
tative colective, cu cîteva din 
spectacolele care au făcut sau 
vor face cinste mișcării noa
stre teatrale, calitatea remar
cabilă a teatrului românesc 
va cunoaște fără îndoială un 
nou moment de afirmare ple
nară. Aceasta se va oglindi și 
în premiile ce vor fi decerna

foarte plastic, punctele nece
sare unei victorii de care a- 
vea nevoie, așa cum au făcut-o 
și în meciul trecut disputat 
în România. Franța știe să-și 
apere prestigiul și are și re- 
surșele^s-și facă. Singura con
cluzie ce se poate trage de 
aici, pentru a'nu mai pune Pe 
talentații jucători de rugbi pe 
care-i avem să fie „păcăliți" 
de rutina echipei franceze, de 
surprize provocate prin inex- 
periența lor, este să se mili
teze pentru un program inter
național mai substanțial. Dacă 
nu la nivelul naționalei, la ni
velul echipelor de club. 
D. Manoileanu sublinia pers
pectivele pe care le-ar avea 
raporturile între echipe stu
dențești. E o cale. De undeva, 
trebuie început.

V. J.

UN IDIOT LA PARIS 
rulează la Cosmos (orele
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

ECOU PE COASTA
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

CINE CĂLĂREȘTE UN TI
GRU T

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

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

FARAONUL 
ambele serii 
rulează la Progresul (orele
15,30 ; 19).

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

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Cotroceni (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Pacea (orele 16: 
18 ; 20).

SPARTACUS 
ambele serii 
rulează la Munca (orele
15,30 ; 19). 

te de către un juriu presti
gios, condus de acad. Zaha- 
ria Stancu (președinte) Radu 
Panciulescu (vicepreședinte), 
și Florian Nicolau (secretar), 
și cuprinzind pe Sică Alexan
dre seu, Mircea Alexandrescu, 
Andrei Băleanu, Al. Brătășa- 
nu, N. Barbu, Dina Cocea, 
Al. Căprariu, D. Esrig, Paul 
Everac, Ion Finteșteanu, K6- 
vacs Gydrgy, Adriana Leone- 
scu, Nicolae Munteanu, Ana 
Maria Narti, Dan Nasta. Ho
rea Popescu, Florian Potra, 
Valentin Silvestru, Troian Șel- 
maru, Dinu Săraru, Nicolae 
Tompa.

Este demn de subliniat fap
tul că, pe lingă spectacolele 
propriu-zise, pe toată durata 
Festivalului vor avea loc dez
bateri privind specificul actu
lui teatral, perspectivele dra
maturgiei și artei scenice na
ționale. In vederea acestor dez
bateri au fost invitate circa 
106 de personalități ale vieții 
noastre teatrale din toate cen
trele țării.

iN SĂLI, LA 
TELE Șl RADIO

Săptămîna sportivă 11—18 
decembrie — este dominată 
de :

• întîlnirile internaționale 
oficiale de fotbal dintre eejii” t 
pele Rapid — Juventus To
rino din cadrul turului II al 
„Cupei campionilor euro
peni" care se dispută mîine 
pe stadionul „23 August", 
începînd cu orele 13,50 și 
Steaua — Valencia (Spania) 
din cadrul „Cupei Cupelor" 
ce se dispută joi de la orele 
13,35 pc stadionul „Republi
cii". Ambele partide vor fi 
transmise de posturile noas
tre de radio și televiziune.

• Sala Floreasca găzduieș
te joi, 14 decembrie, de la 
orele 19, întîlnirea interna
țională de box dintre repre
zentativele României și An
gliei. în jurul orelor 19.55 se 
vor transmite la televiziune 
aspecte de la această impor
tantă reuniune.

• Meciul internațional de 
handbal dintre naționalele 
României si R. F. a Germa
niei va avea loc în sala Flo
reasca duminică, de la orele 
19. avînd în deschidere jo
cul feminin I.C.F. — Confec
ția. Partida se va transmite 
în întregime pe micul ecran.

• Partida retur din ca
drul „Cupei Cupelor" la 
baschet masculin dintre echi
pele Dinamo și ALL ONES
TA (Italia) se va desfășura 
miercuri 13 decembrie de Ia 
orele 19. Se va transmite la 
televizor repriza a doua, în 
jurul orei 19.45.

• Campionatele naționale 
de volei programează în 
București următoarele jocuri. 
Sala Dinamo, simbătă după 
amiază, Medicina — Rapid 
(f) și duminică dimineața 
Steaua — Petrolul (mascu
lin) și Dinamo — Alumina 
Oradea (masculin).

ROMANȚĂ PENTRU TROM
PETA

rulează la Central (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45).

MARȚI 12 DECEMBRIE

18,00 : în direct... Emisiune e- 
conomică ; 18,30 : Pentru copii : 
Ecranul cu păpuși : „Galeria de 
carton" ; 19,00 : Pentru tineretul 
școlar : 1001 de întrebări — Du
pă scoici, la ele acasă I Transmi
siune de la Muzeul „Grigore An- 
tipa" ; 19,30 : Telejurnalul de
seară , 19,45 : Agenda dv. ; 19,50: 
Buletinul meteorologic ; 20,00 : 
Aventurile lui Tarzan ; 20,26 : 
Album de poezie ; 20,35 : Seară 
de teatru : „Mitică Popescu" de 
Camil Petrescu. Interpretează 
Teatrul de Stat din Timișoarg ; 
22,50 . Cronica ideilor ; 23,05 : 
în pauză : Poșta televiziunii ; 
Telejurnalul de noapte.

(Urmare din pag. I) 

nală contemporană este și 
poate să devină din ce în 
ce mai rentabilă, spre sa
tisfacția editorilor și scrii
torilor, deopotrivă. Evi
dent, cînd scriu aceste rîn
duri nu il am în vedere 
pe acel veșnic veleitar, e- 
tern băiat de pagina a doua, 
Rosinantă costelivă și gă
lăgioasă, ajuns la șaizeci de 
ani cu o operă bună să în
capă în buzunarul vestei 
și care cînd aude de renta
bilitate se simte lovit în 
sterilitatea lui ciolănoasă. 
Acesta n-a fo9t rentabil 
nici odinioară cînd scria 
distihuri, nu e nici astăzi, 
nu va fi niciodată. Mă gîn- 
desc însă la imensa mare 
majoritate a scriitorilor 
prezenți și fecunzi care, e- 
ditați cum trebuie și cum 
merită, vor fi rentabili.

(Urmare din pag. I) 

mentează surizind cu un mare 
umor.

— Noi am trăit pustiiți in 
bălțile noastre, după cite o 
oaie. Copiii noștri ce știau ei ? 
Bîzdoaca. Pămînt nu Că nu 
aveam, dar era al bălții și nu 
ajungeam niciodată cu pîine la 
pline. Acușica, te uiți dumnea
ta ce este intre noi și Dună
re ? Ditamai dig, mormane, 
pămînt. Omul care vorbește se 
numește Radovici I. Dumitru. 
Locurile se numesc Cirna. O 
paranteză: cineva neinspirat 
de la nu știu ce serviciu ad- 
mistrativ a pus să i se po
vestească legenda acestui nu
me. I-or fi fost deranjate prea 
finele urechi de. prima silabă, 
de a doua ? De numele în
treg ? Sau l-o fi deranjat le
genda propriu zisă ? Se spune 
că pe timpul lui Matei Basa- 
rab exista un han la care tră
geau drumeții. O Ancuță ol
teancă. Un han al Ancuței de 
lingă Dunăre. Și se mai spune 
că la hanul acesta trăgeau de 
fapt mai ales haiducii, care 
se bucurau de toată simpatia 
hangiței. Și se mai spune că 
turcii au prins de veste care 
erau rosturile tainice ale „în
treprinderii" și mînioși i-au 
scurtat bietei femei, după un 
obicei celebru al lor, nasul. Ș> 
de aici hai la Cirna. hai la 
baba Cirna. A rezistat acest 
nume mai bine de 3 secole, 
dor tiu a rezistat unor fine 
urechi contemporane.

.— N-auzi domnule, ne-au 
stricat numele satuluiI Păi se 
poate ? Să ne zică nouă dună
reni ?

Cîrnenii profită acum de 
mii de hectare de pămînt bun 
de pe care se retrag ultimele 
pînze de apă. Digul 7.ăval- 
Bistrețu, lung de 35 de km, a 
început să funcționeze. Visul 
de ani. căci vis a fost, a trecut 
în realitatea anului acesta. Și 
după cum spunea moș Sanda, 
digul acesta va rămîne un lu
cru antic. Va fi fost emoțio
nant momentul acela cînd pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție, Petre Tănase. 
i-a dus ne hăfrînii comunei 
sus. ne dig, ca să le arate că 
d'gul există, că Dunărea e 
zăgăzuită, că pămîntul pe 
care nu l-au atins niciodată 
vi si ele bărcilor, nici tălpile pi
cioarelor. nici lumina soarelui, 
este al lor. Ce simțeau oare a- 
cesti oameni deja de otîtea ori 
căleați de ape, văzîndu-le su

COLOANELE
(Urmare din pag. I) 

tea fabricii, vor ridica în ju
rul ei un oraș modern cu... 
blocuri (Medgidia acelui an 
riu poseda nici o clădire cu 
două nivele), cu străzi asfal
tate.

Gînduri, proiecte, vise. Co
loanele Medgidiei fumegă a- 
cum cu capul în nori. Aci a 
fost un șantier al tineretului, 
în timp ce urcam pe plat- 
foi-ma uriașelor cuptoare de 
clinker, care așa cum prevă- 
zuseră tinerii brigadieri spo
riseră în număr, dublînd ca
pacitatea fabricii, mi-a reve
nit în minte un alt fapt. în 
sala mare a Palatului, la adu
narea cu prilejul aniversării a 
40 de ani de la crearea U.T.C. 
s-a nimerit să am vecin un 
tî-năr inginer de la Medgidia 
— șeful de atunci al secției 
cuptoare. într-o pauză mi-a 
povestit un fant pe care îl 
numea „o lecție de viață". La 
cuptorul trei se produsese o 
avarie, trebuia rezidită o bună 
parte. Era în mijlocul verii. 
Pentru răcire, cuptorul tre
buia oprit cîteva zile. Urma 
să se piardă tute de tone de 
ciment. S-a produs incredibi
lii]. Calculele inginerului fu
seseră date peste cap de un 
om — secretarul de partid al 
secției, un fost brigadier con
structor al fabricii. îmbrăcat 
într-o haină de azbest, scăldat 
tot timpul de jetul mai mul
tor furtune cu apă, a intrat 
în cuptorul încins și a început 
refacerea zidăriei.

Unde e fostul brigadier 
constructor, dar tânărul ingi
ner ? Oamenii nu i-au uitat. 
Au fost trimiși la Bîrsești să 
închege un nou colectiv. A 
plecat o făclie. în fața cup
toarelor, sus la morile de ci
ment, la silozuri, stau acum 
alți oameni. Mulți dintre ei 
tineri oare au făcut primul 
drum la fabrică într-un auto
buz pe o stradă asfaltată măr
ginită de blocuri ce se iau 
parcă la întrecere cu ooșurile

Dar, cum am mai spus-o, 
ar însemna o vană ambi
ție încercarea de a cuprin
de întreg universul de pro
bleme pe care le ' impun 
dezbaterile Conferinței na
ționale a Partidului Comu
nist Român.

Ne aflăm în fața unei pe
rioade istorice de o nease
muită bogăție, la care sînt 
chemate toate energiile so
licitate de un țel suprem : 
realizarea viitorului de fe
ricire a poporului, obiectiv 
concret de o nobilă, de o 
inegalabilă poezie.

Chemare la acțiune, dez
baterile Conferinței au fost 
deopotrivă o invitație la 
vis la cel mai seducător 
dintre toate visele : încre
derea nestrămutată în pu
terile creatoare, infinite, 
ale OMULUI.

AUREL BARANGA 

puse ? In orice caz dorința 
lor de a merge pe dig arată 
felul psihologiei lor, care pen
tru a se încrede trebuie să va
dă. De neuitat priveliștea a- 
cestor bătrini care au ținut 
morțiș la acei 70—80 de ani 
ai lor (gindiți-vă la cite au 
văzut în viața lor! ?) să mear
gă sus pe dig nu pentru a se 
mai teme încă o dată de Du
năre, nici pentru a-i da cu 
tifla, ci pentru a avea certitu
dinea intimă că apele sînt des
părțite pentru totdeauna de 
uscat.

— Pe zi ce trece ne sim
țim tot mai în trupul țării noa
stre. Că înainte eram un sat cu 
marginile fărîmate și acum 
simțim că sîntem și noi țara. 
Nu vorbesc așa — mai spunea 
Radovici I. Dumitru — că mă 
simt ușor că nu mai am co
pii, că fiecare este la treaba 
lui: Fantelie la Timișoara, 
Pătru la zootehnie și anul lui 
are 450 de zile. Dar acum și 
copiii sînt noi.

Președintele cooperativei de 
producție ne introduce și în 
alte taine ale comunei. Ne re
amintește de bătrîna civilizație 
de la Cirna și aflăm că, în 
continuarea unei tradiții, cîrne
nii au îngropat la temelia con
strucțiilor noi de uz public 
(cine știe, dacă asta nu se în- 
tîmplă și cu casele noi ale 
fiecăruia ?) la temelia școlii, 
magazinului, a căminului cul
tural, sticle cu bănuți din 
timpul nostru.

— A-.fost. un an hun și în
cepe, altul și mai hun.

Ne uităm. în ochii lui Petre 
Pilea, născut cu un an înain
tea veacului nostru și cu puți
nă răbdare deslușim în el ul
tima parte a istoriei acestor 
oameni. Petre Pilea este vete
ran, membru al Partidului Co
munist din 18 decembrie 1944.

■— Am avut curaj și credință 
în el, nimeni nu l-a îndoit și 
acum, după cum vedem, parti
dul face angajament cu noi. 
Și totul se adeverește.

Interesați în fiecare mo
ment de soarta țării, acești oa
meni de la sud, acolo unde 
din clima aspră izvorăște su
fletul bun, acești oameni nu-și 
dezmint rădăcinile pentru că 
suprema lor linie de conduită 
este munca și iar munca. In 
ea iși găsesc fericirea și echi
librul lor.

ADRIAN PAUNESCU 
ION CUCU

cuptoarelor. Și ei au amintiri. 
Au fost aci cînd s-au construit 
noile cuptoare care au dublat 
capacitatea fabricii. Tricolorul 
drapelului aflat atunci pe fun
dația primului coș. îl biciuie 
azi crivățul pe un nou obiec
tiv al fabricii de curînd ter
minat. Secția de fabricare a 
tuburilor de azbociment care 
realizează o valorificare supe
rioară a stâncilor de calcar pe 
care la întîiul renortai um
blau ciol >anii cu oile. Sînt oa
meni harnici, pe măsura îna
intașilor. Pînă la 1 decembrie 
s-au realizat peste plan 26.900 
tone de clinker și 17.740 tone 
ciment. Aceasta a permis o 
depășire a producției globale 
cu 6.806.000 lei, iar a produc
ției marfă cu 5.586.000 lei. 
Urmare firească : 3.438.000 lei 
beneficii realizate peste plan.

Am transcris doar cîteva 
date de pe panourile din sec
ții care anunță rezultatele cu 
care au întîmpinat cimentiștii 
din Medgidia Conferința Na
țională a Partidului și cea de-a 
XX-a aniversare a Republicii.

O vreme eram tentat să 
cred că am în fată o altă 
fabrică și totuși era aceeași. 
Orașul, al căror coloane sînt 
— metaforic vorbind — fa
brica de ciment și întreprin
derea de utilaj metalurgic, 
este altul. Din populația care a 
crescut de peste cinci ori. mai 
mult de jumătate locuiește în 
blocuri construite în anii din 
urmă. Străzi asfaltate, parcuri, 
magazine, cinematograf mo
dern.

în autobuzul cu care mă 
întorc de la uzină arăt unor 
tineri fotografia făcută acum 
17 ani. O saca trasă de mă
gari pe o stradă de cocioabe 
îmbicsită de praf. O privesc 
cu atenție. întrebarea lor însă 
dă dimensiunea exactă a pre
facerilor din acești ani.

ION ȘEEBU
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• NEÎNȚELEGERI LA
CONGRESUL TINERI
LOR SOCIALIȘTI 
DIN R.F.G.

alCongresul din Mainz 
„Tinerilor socialiști" din Ger
mania occidentală, organiza
ție a Partidului social-demo
crat, și-a întrerupt lucrările 
ca urmare a unor divergențe 
de păreri în ce privește a- 
doptarea unei rezoluții în 
care se recunoaște „existența a 
două state germane, Repu
blica Federală a Germaniei 
și Republica Democrată Ger
mană, avînd sisteme sociale 
și economice diferite". Rezo
luția cere totodată recunoaș
terea R.D. Germane de către 
Germania occidentală „ca par
tener egal de tratative". O 
parte din delegații la congres 
au părăsit sala pentru a-și 
exprima dezacordul cu a- 
ceastă rezoluție, astfel incit 
din numărul total de 191 de 
delegați au rămas 85, ceea ce 
a impus suspendarea lucră
rilor congresului. Acestea ur
mează să fie reluate la o 
dată ulterioară, la Frankfurt 
pe Main. Partidul social-de
mocrat a făcut ulterior cu
noscut, prin intermediul pur
tătorului său de cuvînt, Frank 
Sommer, că rezoluția nu ar 
„oglindi politica Partidului 
social-democrat".

• STUDENT! ARESTAȚI 
LA MADRID

Un nou grup de aproxima
tiv 25 de studenți ai Univer
sității din Madrid au fost a- 
restați duminică, în cursul 
unui raid al poliției la locu
ințele acestora. Prin aceste a- 
restări autoritățile spaniole 
au urmărit să împiedice par
ticiparea lor la conferința na
țională a studenților demo- 
crați, proiectată să aibă loc 
în zilele următoare.

$ REPRESIUNI LA LIMA
Poliția peruviana a fă

cut uz de grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a împrăș
tia o demonstrație organizată 
de studenții Universității din 
Lima, în semn de protest 
împotriva reducerii fondurilor 
necesare învățămîntului. Au 
fost arestate peste 20 de per
soane.

Lupte violente în 
Vietnamul de sud

Luptele violente în
cepute duminică în re
giunile de cimpie de la 
Bong Son, la 450 de kilo
metri de Saigon, con
tinuă.

ternic bombardament cu mor- 
tiere. Primele informații arată 
că partea americană a suferit 
pierderi grele. Tot luni, o co
loană blindată a forțelor S.U.A. 
a căzut într-o ambuscadă la 
numai 13 kilometri de Saigon.
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Colaborarea eco
nomică

Ecuador și țările

z

Aflate într-o poziție întărită, 
forțele patriotice au respins 
trei atacuri consecutive ale 
trupelor americane sprijinite 
de artilerie și aviație. Trupele 
americane au fost nevoite să se 
retragă în cursul nopții. 
Agenția FRANCE PRESSE re
latează că de la începutul așa- 
zisei operații 
întreprinse în 
giune săptămîna trecută, nu
mărul militarilor americani 
uciși se ridică la 40, iar al ră- 
niților la 187. în regiunea 
Phan Thiet, la 160 kilometri, 
nord-est de Saigon, forțele pa
triotice au atacat cu arme 
automate o unitate aeromobilă 
a armatei americane, izolînd-o 
timp de 20 de ore. De aseme
nea, în provincia Tay Nirih, Ia 
90 de 
gon, o 
fanterie americană 
pusă luni dimineața

„Pershing", 
această re-

kilometri 
unitate

de Sai- 
de in- 

a fost su- 
unui pu-

Boicot împotriva 
navelor și avioa-
nelor grecești !

După cum informează săp
tămânalul „Observer", Uniu
nea internațională a sindi
catelor din transporturi, por
turi și pescuit a elaborat un 
plan de boicotare a navelor 
fi avioanelor grecești. Această 
acțiune, care va începe pro
babil săptămîna viitoare, re
marcă ziarul, se va desfășura 
în semn de protest împotriva 
încălcării de către guvernul 
militar de la Atena a libertă
ților sindicale.

Sindicatele din numeroase 
țări, printre care cele scandi
nave, au și comunicat acordul 
lor de a participa la boicot, 
refuzîndu-se astfel încălcarea 
și descărcarea navelor gre
cești în porturile străine, pre
cum și deservirea avioanelor, 
grecești pe aeroporturile a- 
cestei țări. Această măsură 
constituie un răspuns la de
clarația dată publicității săp
tămîna trecută la Atena de 
guvernul militar fi care men
ționa că liderii a șapte sindi
cate grecești afiliate la Uniu
nea internațională a sindica
telor din transporturi vor fi 
înlocuifi cu persoane numite 
de guvern.

i

Ovidiu"„Procesul
ROMA 11. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, tran

smite : în sala mare a Teatrului comunal din Sulmona, în 
prezența oficialităților locale, a unor cunoscuți profesori uni
versitari, oameni de cultură din Italia și România s-a desfă
șurat un proces neobișnuit : „Procesul Ovidiu", menit să-l 
reabiliteze pe marele poet latin de învinuirile care au deter
minat exilarea sa pe malul Mării Negre.

„dezbateri" au participat 
Nicolae Lascu, prorecto- 
Universității din Cluj, 
Arnaldi, de la Universi- 
din Napoli, prof. Della

REUNIUNEA 
COMITETULUI 

MILITAR AL N.A.T.O.
• COMITETUL MILITAR al 

N.A.T.O. s-a întrunit luni la 
sediul Organizației din Bruxel
les in preludiul sesiunii de iar
nă a Consiliului ministerial, 
care își incepe miercuri lucră
rile. Cu acest prilej au fost as
cultate rapoartele comandanți
lor supremi ai organizației at
lantice. Oficial nu s-a comuni
cat nimic presei In legătură cu 
conținutul acestor rapoarte. Se 
știe însă că Comitetul, care este 
cea mai tnaltă autoritate mili
tară a N.A.T.O., a fost însărci
nat în luna mai cu pregătirea 
nnel noi strategii operaționale.
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Elevi ai unei școli din Phenian (B. P. D. Coreeană).

11 o t
Ape tulburi

lingă stîncă“

La 
prof, 
rul 
prof, 
tatea 
Corte, președintele Facultății 
de Litere a Universități} din 
Genova, prof. Scarcia, de la 
Universitatea de 
Morelli, de la

Chieti, prof. 
Universitatea

din Aquila, prof. Mincioni, de 
la Universitatea din Pescara, 
și alții. „Procesul Ovidiu" s-a 
desfășurat sub forma unui 
schimb de replici între „acu
zatorii" și „apărătorii" poetu
lui, după care, întrucît practic 
nu există nici un document a- 
cuzator, „juriul" l-a declarat 
în unanimitate nevinovat pe 
Ovidiu.

Conflictul hispano-bri- 
tanic cu privire la Gi
braltar s-a extins terito
rial : nu numai „stînca" 
propriu-zisă, ci, deopo
trivă, și apele Golfului 
Algeciras au devenit 
obiect de litigiu.

După ce în primăvara acestui 
an autoritățile spaniole au 
anunțat că au trasat frontiera 
în jurul Gibraltarului și au 
marcat cu balize cu culorile 
spaniole apele Golfului Alge
ciras, acum a venit scadența : 
în apele limitrofe „stîncii" s-a 
proaus o aglomerare de nave 
gata-gata să intre în con
flict. Nu trebuie trecut cu ve
derea că această concentrare 
navală, rar întîlnită, coincide 
cu începerea dezbaterilor în 
problema Gibraltarului în Co
mitetul de tutelă al Adunării 
Generale a Q.N.U. și cele două 
tabere vor Să-și afirme 
zența în 
Ancorarea 
„Carysfort", încărcată cu ex
plozibil, a dat naștere unui 
duel diplomatic și — dacă nu 
se pune capăt supralicitării —

■ s-a iscat chiar primejdia unei 
încercări de forță.

Controversa diplomatică his- 
panb-britanică, înregistrată 
după ancorarea navei „Carys
fort" a fost urmată de trimite-

pre- 
regiunea „stîncii". 

navei britanice

• • « • • ••••• • ••••• • • • ••••••••
agitată 
dispute 

se-

în atmosfera 
și încărcată de 
care domnește la 
diul O.S.A. în legătură 
cu alegerea unui nou 
secretar general, a tre
cut aproape neobservat 
un fapt : candidatura 
Jamaicăi ca membru al 
Organizației Statelor 
Americane. „Comitetul 
administrativ — insti
tuțional" al O.S.A. ur
mează să discute aceas
tă candidatură și s-o 
supună aprobării reu
niunii ministeriale din 
februarie.

„Episodul Jamaica, 
umtînd după cel cu 
Trinidad și Tobago — 
scrie NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG în
tr-o corespondență din 
Washington — apare, 
după unele indicii și 
indiscreții din cercuri 
politice bine informate, 
ca o componentă a u- 
nei mișcări urmărind 
includerea în O.S.A. a 
tuturor componentelor 
zonei britanice de 
fluență din Caraibi 
Pacific".

Aflăm, astfel, că 
ducțiile „ajutorului

in
și

se- 
e- I

meniul dezvoltării" al 
O.S.A., departament 
care se ocupă cu avi
zările în domeniul fon
durilor „alianței pentru 
progres", vizitează ac
tualmente Georgetow
nul, după ce a încheiat 
o vizită de două săptă
mîni la Kingston. 
Cercurile guvernamen
tale din cele două ca
pitale — relevă cores
pondentul lui NEUE 
ZURCHER ZEITUNG, 
reterindu-se la surse 
din secretariatul O.S.A. 
„li s-a arătat că nu e 
neapărat necesar să se

tală“. Mai precis, se 
făcea aluzie la existen
ța unui plan pentru a- 
tragerea acestor teri
torii în „sfera america
nă" • NEWSWEEK in
dica și instrumentul fl
ies pentru această ope
rațiune. „( 
leva revista 
pare să fie magnetul 
ideal".

Precum 
scontind pe dificultă
țile britanice, „exper- 
ții“ americani au scos 
repede din dosare pla
nurile lor „discrete". 
Cu episodul Trinidad-

.O.S.A. — re- 
americană,

se vede,

„Magnetul ideal“

an 
u-

Co- 
cu

domini- 
- Trini-

Discreta „racolare" 
în O.S.A. a unui mem
bru a! Commonwealth
ului (ia numai un 
de la „cooptarea" 
nui alt membru a! 
mmonwealthului 
statut de 
on britanic
dad și Tobago) este un 
fapt cu semnificații no
tabile. Ea scoate în lu
mină un aspect mai 
puțin cunoscut al difi
cultăților economice și 
politice ale Londrei : 
slăbirea pozițiilor en
gleze in acea parte a 
Commonwealthului si
tuată în vecinătatea 
(geografică) a Statelor 
Unite.

nomic" american au 
fost exercitate insistent 
în ultimul timp asupra 
cercurilor guvernamen
tale din jamaica și a 
celor din Guyana (fos
tă britanică). Două de
legații economice ame
ricane și una tehnică 
au vizitat Jamaica. La 
sfîrșitul lui august 
S.U.A. au acordat gu
vernului de la Kings
ton un împrumut de 
30 milioane dolari. In 
capitala Guyanei s-au 
desfășurat în cursul 
verii tratative privind 
un ajutor american 
pentru dezvoltarea in
dustrială. Un grup de 
experți din „departa-

deslipească imediat de 
Commonwealth, dar li 
s-a atras atenția că 
programele de ajutor 
ale Alianței pentru 
progres nu pot fi apli
cate decit parțial și in 
cote minime țărilor care 
rămîn membre ale 
Commonwealthului".

în urmă cu doi ani 
și jumătate, în iulie 
1965, revista NEWS
WEEK dezvăluia preo
cuparea unor experți 
ai Departamentului de 
stat al S.U.A. pentru 
„o modalitate de apli
care a doctrinei Mon
roe la posesiunile și do- 
minioanele britanice 
din emisfera occiden-

Tobago aceste planuri 
au intrat în fază execu
torie. Cu „candidatura" 
Jamaicăi respectivele 
planuri vădesc o fază 
de accelerare evidentă. 
Urmează Guyana ? 
Surse din secretariatul 
permanent al O.S.A. 
dau ca foarte probabilă 
adeziunea într-o pers
pectivă nu prea înde
părtată a autorităților 
de la Georgetown.

Operațiunea „Mag
netul ideal" dirijată de 
„marele aliat american" 
în zona britanică de in
fluență din Caraibi și 
Pacific nu provoacă, fi
rește, nici o bucurie la 
Londra.

E. R.

rea unei „mici armade" spa
niole în golf. Luni, nava brita
nică a fost literalmente îm
presurată de distrugătorul 
„Atrevida", de o fregata și 
șase nave puitoare de mine. 
Geneza disputei este legată de 
interpretarea proprie dată de 
fiecare parte în legătură cu 
apele teritoriale. In nota ver
bală adresată ambasadorului 
britanic la Madrid, ministrul 
de externe spaniol, Fernando
Maria Castiella, a protestat îm- a 
potriva prezenței în apele teri- # 
toriale spaniole a unei nave cu 
explozibil la bord. Partea spa
niolă și-a întărit argumentarea, 
atrăgînd atenția asupra pri
mejdiei pe care o prezintă adu
cerea unei nave încărcată cu 
explozibil pentru localitatea 
spaniolă La Linea de la Con
cepcion. înainte chiar ca auto
ritățile engleze să respingă nota 
spaniolă, căpitanul navei 
„Carysfort" a cerut navei spa
niole „Neverion", ancorată în 
imediata vecinătate, să pără
sească imediat „apele engle
ze". Comandantul navei spa
niole a refuzat să se supună 
și în ajutorul lui au sosit întă
riri... Navele străine aflate în 
apropiere s-au grăbit să ridice 
ancora !

Unii observatori sînt de pă
rere că niciodată din 1704, de 
cînd Anglia deține Gibraltarul, 
încordarea în legătură cu 
„stînca" n-a fost atît de mare 
ca acum. Actualul episod are 
însă un prolog și mai multe 
variante de epilog. Prologul a 
fost rezultatul referendumului 
din 10 septembrie, dat publici
tății de autoritățile engleze și 
contestat de cele spaniole. Iar 
epilogul poate consta fie într-o 
ciocnire navală regretabilă, fie 
in remiterea întregii probleme 
la tratativele hispano-britanice

Z. FLOREA

Q

HERBERT WEHNER 
CERE INTERZI
CEREA P.N.D.

BONN 11 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la declarația guver
nului sovietic, Herbert Wehner, 
ministrul 
problemele 
pronunțat 
imediată a Partidului Național 
Democrat. într-o cuvîntare pe 
care a rostit-o la adunarea a- 
nuală a Curatoriului „Germania 
indivizibilă", el a declarat, prin
tre altele : „ P.N.D. și alte feno
mene similare trebuie să fie ex
tirpate ca o boală rușinoasă. E- 
fectul lor se va face simțit tot 
mai mult în politică. Este nece
sar ca înșiși germanii să arate 
că au tras învățăminte din ex
periența trecutului și că nu e- 
xistă condiții pentru o renaștere 
a euforiei național-socialiste. 
P.N.D. este un partid antidemo
cratic și o falsă alternativă. A so
sit de mult timpul ca să dovedim 
că acest fenomen nu se poate 
răspîndi. P.N.D. spulberă orice 
speranță de reunificare și con
tribuie la crearea în rîndul veci
nilor noștri a sentimentului că 
germanii trebuie să fie menți
nuți în carantină".

vest-german pentru 
intergermane, s-a 

pentru interzicerea

La întoarcerea din călătoria 
făcută într-o serie de țări din 
Europa, Jaime Nebot Velasco, 
președintele juntei naționale de 
planificare a Ecuadorului, a fă
cut o declarație în legătură cu 
acordurile comerciale încheiate 
cu o serie de țări socialiste. El a 
arătat că astfel de acorduri au 
fost semnate și cu România și 
Bulgaria, cu care Ecuadorul n-a 
avut în trecut nici un fel de re
lații. Nebot Velasco a relevat că 
aceasta oferă Ecuadorului posibi
litatea să-și vîndă produsele a- 
gricole și să cumpere din statele 
respective instalații industriale 
și mașini. în încheiere, el a sub
liniat necesitatea ca Ecuadorul 
să stabilească relații diplomatice 
cu toate țările care doresc să 
aibă relații economice cu el.

Ieri la O.N.U.
NEW YORK 11. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 

transmite : Adunarea Generală a O.N.U., întrunită luni dimi
neață în ședința plenară, a reluat dezbaterea problemei Africii 
de sud-vest, începută la 5 decembrie.

Tot luni, Comitetul politic al Adunării Generale a început 
examinarea simultană, în baza unui raport preliminar al Comi
tetului de la Geneva al celor 18 state, a trei probleme care țin 
de sfera dezarmării, și anume : problema dezarmării generale 
si totale, problema suspendării tuturor experiențelor nucleare 
și termonucleare și aceea a desființării bazelor militare străine 
din Asia, Africa și America Latină.

Comitetul pentru problemele economice și financiare a înche
iat luni dezbaterile asupra proiectului de rezoluție privind co
laborarea economică intereuropeană, prezentată de 18 țări, prin
tre care și România. Proiectul a fost aprobat in unanimitate. In 
continuarea lucrărilor sale, comitetul a trecut la examinarea 
proiectului de rezoluție asupra cooperării internaționale în do
meniul științei, inițiat de delegația României, și la care s-au 
alăturat în calitate de coautori alte 9 state.

Sesiunea Consiliului European
Luni s-a deschis la Paris sub președinția ministrului de 

externe al Ciprului, Spyros Kyprianu, sesiunea ministerială 
a Consiliului european (Organizația occidentală care gru
pează 18 state).

Pe ordinea de zi a sesiunii 
se află înscrise o serie de pro
bleme referitoare la aspectele 
politice ale „integrării" vest- 
europene, precum șl problema 
relațiilor Est-Vest. în ce pri
vește primul punct, agenția 
FRANCE PRESSE scrie că 
nici un element nou nu s-a 
degajat cu prilejul interven
țiilor. Lordul Chalfont a re
afirmat poziția guvernului 
britanic și a respins cu fermi
tate orice formulă de asociere 
a Angliei la Piața comună. 
Același punct de vedere a fost 
susținut de ministrul de ex-

terne danez, Hans Tabor, care, 
de asemenea, a prezentat o 
cerere de intrare a țării sale 
în Piața comună. La rîndul 
lor, reprezentanții Olandei, 
R.F.G. și Italiei au reamintit 
poziția guvernelor lor cu pri
vire la lărgirea C.E.E., în 
timp ce reprezentantul fran
cez Andre Bettencourt a ținut 
să precizeze că problemele 
lărgirii Pieței comune și pro
cedura admiterii de noi mem
bri în aceasta sînt de compe
tența miniștrilor de externe 
ai „celor șase" în întîlnirile lor 
de la Bruxelles.

La Sanaa domnește calinul — afirmi ministrul de interne 
yemenit Dar luptele continuă cu înverșunare chiar la porțile 
orașului. Unități republicane au reușit să străpungă încercui
rea fără ca, totuși, pericolul care amenința capitala să fi fort 
înlăturat In orașul care trăiește într-o atmosferă de front se 
distribuie arme locuitorilor. „Ocuparea de către regaliști a ca
pitalei Yemenului republican este imposibilă" — declară cu 
fermitate Hassan Mekki, ministrul de externe republican. Co
mandamentul monarhist, situat undeva prin munți, redactează 
ultimatumuri.

Cînd Ia 27 septembrie 1962, imamul El Badr părăsea pe furiș 
Sanaa, adepții săi au refuzat să se resemneze cu întringerea. 
Republica născută din lovitura de stat organizată de un grup 
de militari s-a dovedit, însă, mai trainică decît crezuseră ad
versarii ei. Cei mai mulți dintre yemeniți au salutat apariția re
publicii ca o promisiune de viață nouă. Dar despărțirea de o 
organizare anacronică, ce conserva rămășițe medievale, nu pu
tea să se producă fără zguduiri. Monarhia saudită era 
neliniștită de înnoirile care se infâptuiau la Sanaa și care pu
teau avea un efect contagios. Visteria Rvadului (și nu numai 
visteria) a asigurat supraviețuirea familiei regale din Yemen 
și a oamenilor ei de încredere. Luptele din munți erau la în
ceput sporadice, fără violențe notabile. Lăzile cu monezi de 
aur trimise de Ia Ryad n-au întîrziat, însă, să-și facă efectul. 
Unele triburi și-au schimbat opțiunea politică, trecînd de par
tea imamului detronat. In condițiile Yemenului o asemenea 
schimbare nu este surprinzătoare și, parțial, explică unele mo
dificări ale raportului de forțe care s-au produs de-a lungul 
anilor.

Războiul fratricid a îngrijorat lumea arabă. S-au întreprins 
încercări de a se realiza o reconciliere a celor două tabere ye- 
menite dar corturile de la Harad s-au golit repede. La masa 
tratativelor impasul a fost de nedepășit pentru că intransi
gența era alimentată din exterior. Arabia saudită nu era în- 
cintată de perspectiva unei formule care să consolideze siste
mul republican. Aprovizionați cu arme, primind bani din bel
șug, monarhiștii au refuzat soluții rezonabile, care ar fi împie
dicat actuala vărsare de sînge. Complicații suplimentara au

T ensiunea
din Yemen
provenit și din neînțelegerile care divizau pe republicani, sol
date cu lovitura de stat ce a dus la înlăturarea mareșalului 
Sailal. J

Acordul încheiat între Cairo și Ryad a adus speranța unei 
reconcilieri Yemenite. Soldații egipteni au părăsit Yemenul. 
Duminică a sosit ultimul contingent ai trupelor R.A.U. — apro
ximativ 1 000 soldați — care fuseseră dislocate în Yemen. Deși 
înțelegerea prevedea obligații pentru ambele părți, Ryadul 
și-a continuat vechile practici. In așezările acelor triburi veme- 
nite ce păreau nehotărîte monezilor de aur li s-a încredințat 
misiunea de a risipi îndoielile. Ryadul a dovedit o generozi
tate pe care L’EXPRESS o evaluează la multe milioane de 
ryali. Căci „fidelitatea" se obține pe bază de contract, cu ter
men fix și plata stabilită în amănunțime...

In ultimele săptămîni, după ce au așteptat răbdători retra
gerea unităților egiptene, regaliștii au reușit să înainteze ajun- 
gind pînă în apropierea orașului Sanaa. Ziarul AL AHRAM 
afirmă că întreaga operațiune ar fi fost proiectată și finanțată 
de C.I.A. care „a elaborat un plan pentru asedierea capitalei 
vemenite și a încredințat operațiunea unui număr de merce
nari europeni". Prezența mercenarilor în rîndurile detașamen
telor lui El Badr nu-i o noutate. Unii din cei care au rămas 
„șomeri" în Congo au preferat o aventură în munții Yeme
nului pentru că ofertele păreau mai avantajoase decît cele ale 
unui Chombe falit. Mercenarii ar fi în număr de 1 000 : bel
gieni, francezi, vest-germani, americani și englezi. Șase din ei, 
capturați de republicani, au fost executați într-o piață din 
Sanaa. Liderii regaliști dezmint existența unor mercenari în 
armata lor dar admit că „instructori străini" au ajutat trupele 
lui El Badr. Generalul Hassan al Amry, comandantul suprem 
al armatei republicane, afirma trimisului special al revistei 
LE NOUVEL OBSERVATEUR că actuala situație „este re
zultatul acțiunii grupurilor de mercenari finanțați de anumite 
organizații străine care vor să provoace tulburări și să lezeze 
securitatea țării". Premierul El Aini declara că „problema 
yemenită va fi în mod automat rezolvată în momentul în care 
Arabia saudită va înceta să livreze arme și bani unei anumite 
grupări". Știri din surse oficiale, reproduse de AL GUMHU- 
RIA, arată că „importante convoaie de arme și muniții desti
nate regaliștilor se îndreaptă spre interiorul țării". Republi
canii au capturat documente care urmează a fi prezentate 
viitoarei conferințe arabe Ia nivel înalt și care atestă ameste
cul străin, spulberînd dezmințirile în legătură cu mercenarii. 
Comunicatele vorbesc despre pierderi grele, despre numeroși 
morți și răniți... (

„Guvernul Republicii Arabe Yemen consideră că nu exiști! 
nici un inconvenient în ce privește începerea unor consultări 
cu conducătorii forțelor regaliste yemenite în vederea unei 
reconcilieri naționale, cu condiția ca regimul republican și 
cuceririle revoluției să nu fie afectate" — a declarat genera
lul Hassan al Amry. Premierul El Aini a afirmat că „cea mai 
bună cale pentru reglementarea situației actuale este o înțele
gere între Arabia Saudită și Republica Arabă Yemen pe baza 
coexistenței regimurilor celor două țări și stabilirii de relații 
de bună vecinătate între Ryad și Sanaa“.

La Sanaa se aud obuzele care explodează în vecinătate. Spi
talele primesc răniți culeși de pe cîmpul de luptă iar tragica 
listă a familiilor îndoliate nu s-a încheiat. Masa tratativelor aș
teaptă încă pe protagoniști. Ziua în care liderii yemeniți se 
vor aduna în jurul ei este, din păcate, imprevizibilă.

EUGENIU OBREA

Mircea Nicolaescu, minis
tru plenipotențiar fi trimis 
extraordinar al Republicii So
cialiste România în Etiopia, 
a oferit un cocteil cu ocazia 
plecării definitive din aceas
tă țară. Au participat Kete- 
ma Yifrou, ministrul afaceri
lor externe, Assefa Lema, mi
nistrul minelor și alte perso
nalități etiopiene, precum fi 
R. Gardner, secretarul execu
tiv al Comisiei O.N.U. pentru 
Africa. Au fost prezenți, de 
asemenea, șefi ai misiunilor 
diplomatice la Addis-Abeba.

Hofărirea Cur/ii 
Supreme a S.U.A.

• LA INVITAȚIA Comitetu
lui Central al P.C.U.S. și a gu
vernului Uniunii Sovietice, la 
Moscova a sosit luni o delega
ție de partid și guvernamentală 
a Republicii Democrate Germa
ne. în frunte cu Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane.

La sosire, delegația a fost 
întimpinată de Leonid Brejnev, 
secretar 
P.C.U.S., 
ședințele 
niștri al 
conducători sovietici.

general al C.C. 
Alexei Kosîghin, 

Consiliului 
U.R.S.S., și

de 
de

al 
prc- 
Mi- 
alți

• LA HAVANA s-a 
o expoziție filatelică și 
grafii „Imagini din Republica 
Socialistă România". La deschi
dere au fost prezenți prof. dr. 
Arturo Pena, directorul relații
lor publice al Universității din 
Havana, cadre didactice, stu- 
denți. Au fost prezenți, de ase
menea, Gheorghe Avram, însăr
cinat cu afaceri a.i. al României 
la Havana, și alțl membri ai 
ambasadei române.

deschis 
de foto-

• CURTEA SUPREMA
S.U.A. a hotărît cu 6 
contra două _____ ______
neconstituțională prevederea le
gii McCarran, adoptată în 1950. 
prin care se interzice membri
lor Partidului Comunist din 
S.U.A. să lucreze în industria 
de apărare. Președintele Curții, 
Earl W’arren, a declarat că a- 
ceastă prevedere a legii McCar
ran „constituie o Îngrădire ne
constituțională a dreptului de 
asociere", care este garantat de 
primul amendament la Consti
tuția S.U.A.

în urmă cu doi ani, Curtea 
Supremă a S.U.A. a declarat 
drept neconstituțională și acea 
prevedere a legii McCarran prin 
care membrii Partidului Comu
nist erau obligați să se înregis
treze ia Ministerul Justiției 
S.U.A.
• EXPLOZIA nucleară sub

terană în scopuri industriale e- 
fectuată de S.U.A. duminică 
după-amiază la circa 90 kilome
tri est de localitatea Farming
ton (statul New Mexico) este 
doar o parte a programului 
Gassbuggy, informează agenția 
Reuter. Deși rezultatele el vor 
fi cunoscute abia după cîteva 
zile, oamenii de știință ameri
cani afirmă că aceasta marchea
ză „startul" pentru o nouă teh
nologie menită să suplinească 
cererile crescînde de energie în 
lume.

• CONFERINȚA șefilor de 
state ai țărilor arabe va avea 
loc la 17 ianuarie la Rabat, a- 
nunță ziarul „Al Ahram". A- 
ceastă dată, scrie ziarul, a fost 
propusă pentru a da satisfacție 
diferitelor tendințe care s-au 
manifestat în cursul primelor 
contacte ale miniștrilor de ex
terne ai țărilor arabe.

a 
voturi 

să declare drept

• CITIND cercuri oficiale 
din Nicosia, agenția France 
Presse informează că guvernul 
cipriot a hotărît să adopte în 
cursul acestei săptămîni, îna
inte de începerea dezbaterilor 
Consiliului de Securitate în 
legătură cu problema cipriotă, 
noi măsuri în vederea norma
lizării situației în insulă. Po
trivit surselor amintite, pre
ședintele Makarios va anula 
în acest scop toate restricțiile 
privind circulația cipriotilor 
turci în zona porturilor Fa
magusta și Larnaca, precum 
și asupra importurilor de ci
ment, fier, lemn și alte ma
teriale considerate „strategi
ce". Se menționează însă că 
aceste măsuri nu vor fi a- 
plicate și pentru comunitatea 
turcă din regiunea Nicosiei ca
re reprezintă aproximativ ju
mătate din totalul ciprioților 
turci.

OMUL CU 0 INIMĂ TRANSPLANTATĂ FACE

PREMIERĂ
CU „CONCORDE"
• LUNI a fost prezentat ofici

al în fața publicului, la Toulou
se, aparatul supersonic cu re
acție „Concorde", de producție 
franco-britanică. Au fost de 
față ministrul transporturilor -al 
Franței, Jean Chamant, minis
trul britanic al tehnologiei, 
Wedgwood Benn, conducători ai 
celor două firme producătoare
— franceză și britanică ■— și re
prezentanți a 16 companii aeri
ene internaționale.

înaintea prezentării oficiale a 
avionului, a avut loc la Londra 
o conferință de presă, în cadrul 
căreia căpitanul James Andres
— primul pilot al companiei 
„Boac“, care va comanda al doi
lea prototip „Concorde 002“, — 
a declarat că acest tip de a- 
parat supersonic cu reacție „are 
un avans de patru ani asupra a- 
mericanilor".

PROGRESE REMARCABILE
Louis Washkanski, continuă să facă progrese remarcabile. Ul

timele analize cu raze x au arătat că nici un semn că organis
mul ar respinge inima ce i-a fost grefată nu a fost înregistrat.

Duminică, pacientul a fost mutat din camera sterilizată într-o 
țrezervă obișnuită a spitalului. Dar și aici au fost luate toate 
măsurile de precauție necesare pentru a evita o infecție sau 
chiar o răceală. Deși starea evolutiv bună a bolnavului i-a de
terminat pe medici să declare că, așa cum se prezintă acum, 
Washkanski s-ar putea plimba fără ajutorul nimănui, nu i se 
permite să o facă încă. I s-a permis însă să se ridice in capul 
oaselor și să facă exerciții de gimnastică cu mîinile și picioa
rele. Dacă starea Iul va progresa în același ritm, la sfîrșitul 
săptămînii acesteia el se va putea da jos din pat și să facă 
cîțiva pași prin cameră. Medicii și persoanele care au venit în 
contact cu bolnavul au declarat că „este un om agreabil, cu o 
extraordinară voință de a trăi". D.upă părerea dr. Barnard acest 
lucru are o însemnătate deosebit de mare pentru o cît mai ra
pidă însănătoșire. El își petrece aproape tot timpul ascultînd 
radio. Duminică 1 s-au adus pentru prima oară ziarele. In marea 
lor majoritate, ziarele au publicat pe prima pagină fotografiile 
fiului și soției sale.
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