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rostită la posturile de radio și

CU PRILEJUL ANUL
Dragi tovarăși și prieteni,

Cetățeni ai Republicii Socialiste România, 
încheiem încă un an de muncă rodnică, de 

creație avîntată pentru ridicarea edificiului 
luminos al socialismului pe pămîntul Româ
niei. Anul 1967 a fost pentru poporul român 
un an de mari victorii în toate domeniile vie
ții sociale : îndeplinindu-se cu succes preve
derile planului de stat, forțele de producție 
ale țării’au continuat să sporească, economia 
națională s-a dezvoltat în ritm susținut, au 
fost obținute noi realizări remarcabile în 
știință, cultură și artă, în înflorirea multilate
rală a societății noastre socialiste. Toate 
acestea au creat condiții pentru adoptarea în 
cursul anului care a trecut a unor noi și im
portante măsuri pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii de la orașe și sate.

Sărbătorind două decenii de la instaurarea 
republicii — împlinirea uneia din cele mai 
arzătoare aspirații ale forțelor progresiste din 
istoria modernă a României — poporul a fă
cut bilanțul epocii glorioase a socialismului. 
Mîndru de ceea ce a înfăptuit cu mintea și cu 
brațele sale, el privește înainte cu optimism, 
scrutează cu încredere și entuziasm ziua de 
miine, și mai măreață, a patriei noastre so
cialiste.

Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român a pus în fața tuturor cetățenilor sar
cini de vfț. mai nare însemnătate pentru pro
gresul orinduirii socialiste, a deschis noi Ori
zonturi operei de construcție socială ce se în
făptuiește în țara noastră. Concretizând unele 
din măsurile preconizate de Conferință, 
Marea Adunare Națională — forul suprem al

țării — a adoptat o serie de legi a căror apli
care va exercita o influență deosebit de pozi
tivă asupra mersului înainte al economiei și 
culturii țării, va contribui la dezvoltarea și 
perfecționarea continuă a democrației noastre 
socialiste. Sîntem convinși că în anul care 
vine clasa muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, își vor consacra energia și for
ța creatoare realizării sarcinilor mărețe tra
sate de Conferința Națională, cauzei socialis
mului în patria noastră, îmbunătățirii con
tinue a vieții materiale și spirituale a între
gului popor, asigurării prosperității țării, vii
torului fericit al națiunii noastre socialiste.

Anul care a trecut a marcat, de asemenea, 
noi victorii în lupta forțelor înaintate ale 
omenirii contemporane pentru socialism, pen
tru progres social și pace. In același timp, 
viața internațională a cunoscut noi acte agre
sive ale imperialismului: continuarea și in
tensificarea războiului din Vietnam, conflic
tul militar din Orientul Apropiat, alte focare 
de încordare și primejdie pentru pacea po
poarelor. Pătrunsă de spirit de răspundere 
față de interesele majore ale omenirii, Româ
nia a desfășurat în cursul anului 1967 o in
tensă activitate politică internațională: ea 
și-a adus din plin contribuția la lupta împo
triva politicii agresive a cercurilor imperia
liste, pentru apărarea păcii, pentru promo- 
'.area principiilor de încredere și colaborare 
între popoare, pentru egalitate în drepturi și 
respect față de independența și suveranitatea 
fiecărei țări, față de dreptul fiecărei națiuni 
de a urma nestinjenită calea de dezvoltare pe 
care o dorește.

televiziune
UI NOU

Partidul și guvernul, întregul popor român 
vor milita și in viitor, din toate puterile, pen
tru înfăptuirea obiectivelor fundamentale ale 
politicii noastre externe : întărirea prieteniei 
și colaborării frățești cu toate țările so
cialiste, dezvoltarea colaborării și cooperării 
internaționale cu toate statele, indiferent de 
orînduirea socială, consolidarea unității miș
cării comunisto și muncitorești internaționale 
— de care depinde forța și coeziunea întregu
lui front antiimperialist. în eforturile pe care 
le depunem sîntem animați de convingerea 
că forțele socialismului, democrației și pro
gresului social vor obține noi succese în lupta 
împotriva imperialismului, a reacțiunii, pentru 
încetarea războiului din Vietnam, pentru re
stabilirea păcii în Orientul Apropiat, pentru 
apărarea păcii în lume.

Ingăduiți-mi, dragi tovarăși, cu prilejul 
Anului Nou, să vă felicit călduros în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, și al guvernu
lui și să vă urez din toată inima, dumnea
voastră : muncitorilor, țăranilor, intelectuali
lor, tuturor cetățenilor Republicii Socialiste 
România, noi succese în activitatea socială și 
în viața personală, sănătate, satisfacții și 
bucurii depline, înfăptuirea tuturor năzuințe
lor de mai bine.

Să ridicăm paharul pentru prosperitatea 
patriei, pentru bunăstarea și fericirea poporu
lui român, peritru Partidul Comunist — con
ducătorul încercat al națiunii noastre so
cialiste — pentru socialism, pentru pace și 
prietenie între popoare !

La mulți ani !

Marți, 2 ianuarie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împre
ună cu tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului E-

xecutlv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a plecat în R. S. F. 
Iugoslavia, unde, la invi
tația tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, și pre
ședinte al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, va 
face o scurtă vizită de prie
tenie.

La gara Băneasa, erau 
prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlă-

deanu, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ilie Verdeț, mem
bri și membri supleanți al 
Comitetului Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat și Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor 
obștești.

(Agerpres)

OUA PRIMULUI
BILANȚ

Țara a pășit pe porțile Anului Nou — în seara Revelio
nului — ca pe sub un imens arc de triumf, cu pas solemn 
și rar, în tactul celor douăsprezece bătăi ale orologiului. Este, 
în această clipă de răscruce dintre ani, o voioșie tradițională, 
pornită din nesfîrșitele rezerve de jovialitate ale poporului, 
din filozofia sa stenică, din optimismul său nedezmințit. Vo
ioșia aceasta se numește încredere în timp. Fiecare sunet al 
paharelor ciocnite, fiecare urare, fiecare zîmbet exprimă 
credința într-un an și mai bun și mănos. O dată în plus, la 
porțile lui 1968, această voioșie aparținînd tradiției este du
blată de sentimentul plenar al certitudinii, sentiment gene
rat de Conferința Națională a Partidului Comunist Român 
care a reafirmat uriașele energii ale socialismului, a deschis 
căi noi pentru valorificarea acestora, a dat noi dimensiuni 
anilor pe care-i trăim.

Pe fondul proiectat de această lumină, s-a desfășurat în 
toată țara tradiționalul revelion — manifestare, la sfîrșit 
de an, a bucuriei și împlinirii, a înaintării în timp spre alte 
bucurii și alte împliniri. Reporterii noștri, prezenți și ei la 
această sărbătoare, relatează :

SUB CUPOLA TINEREȚII

Noaptea Revelionului, a- 
ceastă noapte cînd, în ciuda 
anului adăugat la virstă și 
a proteinelor adăugate la 
siluetă, ne simțim cu toții 
copii,

această noapte cină toate 
fetele sint frumoase, toate 
vinurile bune, toate cinte- 
cele melodioase,

această noapte in cinstea 
căreia se consumă tone de 
fixativ, munți de dermato- 
grafe, vagoane de rujuri, 
megalitri de colonie,

această noapte pentru 
care se sacrifică voioase 
regimente de curcani și ba
talioane de purcei.

această noapte pentru 
care se prepară miliarde 
de sarmale care, puse cap 
la cap, ar înconjura de 
șaptesprezece ori Pămîntul 
pe la Ecuator,

această noapte cînd 
plouă cu confetti, fulgeră 
cu serpentine, tună cu poc
nitori,

1 această noapte în care se 
împacă cei certați, se în
torc cei plecați, „tradițio
naliștii" învață labamba ji 
„moderniștii" valsul-boston, 

această mirifică noapte a 
adunat sub cupola Pavi
lionului Expoziției șase mii 
de tineri bucureșteni, invi
tați de Comitetul orășenesc 
U.T.C. la marea horă a ve
seliei. (foto 1).

Ora 21. Un semnal lung 
al trompeților deschide 
larg porțile Revelionului 
Poftiți in țara de vis a pe
trecerii ! (foto 2) Sub re
flectoarele care luminează 
marea scenă din incinta 
Pavilionului, prind viață 
pitoreștile obiceiuri cu care 
poporul nostru întâmpină, 
din moși-strămoși, venirea 
Anului Nou. (foto 3). „Iată, 
anul se-nnoiește, / Plugușo-

SEBASTIAN COSTIN 
Fotografii de O. PLECAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Zeci de colective de muncă din țară — si- 

derurgiști, chimiști, energeticieni, sondori și 

rafinori etc. — au petrecut revelionul la lu

mina focului nestins al proceselor tehnolo

gice, al muncii și creației. Aceste colective se 

află, înaintea celorlalți oameni ai muncii, la 

ora primului bilanț pe 1968.

Citiți în pag. a IIl-a relatările reporterilor 
noștri care le-au vizitat în prima zi de muncă.

TELEGRAMĂ
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 

Prixn-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba 

Prim-ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba

Tovarășului dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO 
președintele Republicii Cuba

Havana

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România al poporului român și al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cuba, Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba și poporului frate cuban un 
călduros salut frățesc și cele mai cordiale felicitări cu pri
lejul celei de a IX-a aniversări a Zilei eliberării, ziua na
țională a Cubei.

Poporul român, manifestă solidaritate deplină față de 
lupta eroicului popor cuban împotriva imperialismului, 
pentru apărarea independentei și suveranității patriei.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură din toată inima 
de realizările de seamă pe care harnicul popor cuban le-a 
obținut în construcția socialismului.

Ne exprimăm convingerea că legăturile frățești de priete
nie și colaborare tovărășească statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica Cuba, între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din Cuba, se vor dezvolta 
în continuare, în interesul ambelor noastre popoare, al uni
tății sistemului socialist mondial, al cauzei socialismului șj 
păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar genera] al Comi
tetului Central al Partidu

lui Comunist Român 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România
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(Urmare din pag. l-a) 

rul se pornește...'' In ver
surile tradiționale ale Plu- 
gușorului răsună urări, 
calde și voioase urări de 
fericire, de pace, de să
nătate... (foto 4). Stăpină 
peste toți : mișcarea. E un 
vîrtei colorat — brațe în
lănțuite peste umeri, glezne 
care se mișcă agil, fețe des
tinse in surîsuri largi. A- 
ceastă noapte aparține tine
reții (foto 5).

Mesele întinse și-au in- 
timpinat oaspeții cu tot 
felul de bunătăți. Dar cine 
poate rămîne prea multă 
vreme țintuit pe scaun ? 
Jur-împrejur sînt zeci de 
tentații, de la infocata Pe- 
riniță (foto 6) pină la im- 
bietoarea paradă a modei 
(foto 7), de la defilarea 
mai tuturor vedetelor mu
zicii ușoare (foto 81 pină la 
concursul pentru desemna
rea celui mai destoinic... 
m'ncăcios. Ca să nu mai 
vorbim de încurcătura in 
care trebuie să se fi aflat 
ciștigătorii marilor premii 
ale tombolei — un miel și 
un purcel viu — de exta
zul pasionalilor de jocuri 
electronice — dintre care 
unii n-au putut fi smulși 
toată noaptea din fața celor 
trei bile mișcătoare —
de ilustratele trimise pen 
tru desemnarea unei Miss 
Revelion. Daria Gilea și 
Adriana Romaniță, fetele de 
la unul din ghișeele P T.T.R 
apreciau că s-au vîndut 
citeva mii de ilustrate !

Spre dimineață, cind ve
selia er,a încă departe de 
a se fi potolit, reporterul a 
deschis o „carte de impre
sii" orală, in care au sem
nat :

Petre Nicolaescu, sudor 
la Uzinele „23 August" : 
„A fost minunat 1 Fiecare 
clipă a fost atît de plină, 
încît... Dar vă rog să mă 
iertați, mă duc să dansez 
twistul ăsta !“

Ge-orgeta Țuțuianu, zoo- 
tehnistă la l.A.S. Tîncă- 
bești : „Mă bucur ca un Co
pil. Și doar am douăzeci 
și... (aici a intervenit un 
zgomot mai puternic al or
chestrei) de ani!“

Marin Alexandru, stu
dent : ,.Nu s-ar putea or
ganiza asemenea revelioane 
de cîteva ori pe an ?“

La această ultimă între
bare, organizatorii au și 
dat un răspuns : in primele 
trei zile ale anului, Pavi
lionul găzduiește seri dis
tractive pentru tineret. Re
velionul nu se poate ter
mina atît de ușor !...

ori

■tsni

TARE 
CA PIATRA, 
IUTE CA 
SĂGEATA...!

Și a mai fost ceva, a fost 
urarea copiilor ; sorcovirea 
oamenilor și a pămîntului: 
„Sorcova vesela 
Să trăiți, să-mbătriniți 
Ca un măr, ca un păr, 
Ca un fir de trandafir, 
Tare ca piatra 
Iute ca săgeata
La anul și la multi ani î“

ION CUCU

A fost un gînd al meu 
și a fost în legătură cu ziua 
in care pămîntul era ca o 
pasăre uriașă cu aripă ver
de de griu răsărit și o aripă 
neagră de pămînt arat. 
Globulară, luna era imensă 
și atît de aproape încît a- 
veam senzația materială că 
mergînd numai în întîmpi- 
nare o voi străpunge. Din 
lună se prelingea peste fire, 
spuma laptelui, făina griu
lui, pocnetul biciului, vor
ba omului. Satele se trăse
seră cu casele mai aproape 
de șosele, de fapt mai a- 
proape unele de altele ca 
într-o imagine teleobiecti- 
vizată. In timp ce stăpînii 
caselor, oamenii, ieșiți cu 
mături proaspete în mîini, 
înalte și galbene mîngîiau 
fața pămîntului pregătin- 
du-1 pentru o supremă în- 
tîlnire. A fost ca și cum 
trebuia să treacă peste pă
mînt o sărbătoare la care 
el avea un rol foarte impor
tant. Era în prima jumă- 
tate a nopții, a ultimei 
nopți din anul care trecea 
și pasărea din gîndul meu 
cu o aripă verde de grîu 
răsărit și o altă aripă nea
gră de pămînt arat plana 
intr-im zbor lent și imens. 
Din lună se prelingea peste 
fire trosnetul bicelor, clin
chetul clopoțeilor, vorbele 
omului. Și a mai fost ceva, 
a mai fost...

Străbăteam drumul acela 
spre Bărcănești, Speteni, 
spre Pelinul, sate cu șesuri 
și vii în curți în jurul ca
selor cu elinuri moi și plopi 
în pilcuri, cu oameni care 
se numesc și se strigă Cu 
„Finule", „Nașule", „Cus
cre", „Cumnate" și care se 
îmbie :

— Treci pe ia mine că. 
dacă am dat cep la butoiul 
nou și i-am pus și canea 
înseamnă că trebuie să vii.

Și timpul se consumă și 
aripa verde a păsării în
cepe să piară cu încetul și 
tot cu încetul pierea și ari
pa neagră într-o zbatere 
tăcută și demnă. Se apro
pie clipa orei. Sîntem oas
peți. Ni se face loc la masă, 
în jurul mesei șapte băieți 
și șapte fete. Aici, între 
drumuri și între case rîse- 
tele, jocurile și cîntecele 
celor 14 tineri dau cu pri
sosință măsura bunăstării. 
Paharele, prin grija gazde
lor, sînt de negolit. Se cin
stește, se joacă, se rîde și 
din timp în timp în odaie 
intră în grupuri de cîte 
2—3 colindătorii. Și am cin
stit și am urat cu Tănase 
Alexandru. Marin Marin, 
Ruxandra Ivănescu, Aure
lia Mircea, și am cinstit și 
am urat eu fiii și fiicele a- 
celei bucăți de pămînt, par
te din trupul păsării din 
gîndul meu. Și de la Spe
teni pină peste alte case și 
drumuri, la Pelinul, am re- 
întîlnit pasărea renăscută 
și intrată în stăpînirea nou
lui an.

A fost un gînd al meu 
în legătură cu ziua în care 
pămîntul era ca o pasăre 
uriașă, cu aripă verde de 
grîu încolțit și o altă aripă 
neagră de pămînt arat.

SCHIȚĂ 
BIOGRAFICĂ

Ultimele clipe ale anului 
care trece, primele clipe 
ale anului care vine. Intre 
acest Hotar, aici, în sala 
împodobită sărbătorește, 
peste 750 de oameni ai 
uzinei „Grivița Roșie" tră
iesc momente de bucurie. 
Anul care trece a fost 
plin de roade bogate. In 
bătălia cu timpul, cu noul, 
cu tehnica, colectivul uzinei 
a repurtat succese impor
tante. Dacă ar fi să amin
tim numai faptul că s-a 
realizat o producție de 
utilaj tehnologic pentru 
industria chimică și rafi
nării. dublă față de anul 
precedent, că s-au depășit 
sarcinile de plan la pro
ducția marfă vîndută și în
casată cu 10 milioane lei, 
că s-au obținut beneficii su
plimentare in valoare de 
aproape 17 milioane lei și 
este destul.

Prezenți. ca de altfel în 
întreaga viață a uzinei, ti
nerii, dau tonul acestei 
seri de veselie. Pe unii ii 
știm mai demult, pe alții 
îi cunoaștem acum. Iată-l 
Undeva, pe lăcătușul mon- 
tator Ion Mainov. Alături 
soția — Luminița. E vesel, 
fericit. Anul acesta s-a că
sătorit. iar in septembrie — 
ziua 29, ar preciza dînsul 
— a venit pe lume Claudiu, 
fiul său. Anul viitor, lăcă
tușul montator va termina 
liceul și „sigur" va merge 
la facultate.

„Nu pot să exprim în cu
vinte bucuria pe care o re
simt in aceste clipe. In 
anul de care mă despart 
mi-a mers bine in familie, 
la școală, în uzină".

Biografiile tuturor tine
rilor au ceva comun. Ală
turi de muncă, fiecare în
vață, fiecare iubește. Poate 
că din întregirea acestor 
elemente se naște zimbetul 
frumos și veselia omnipre
zente in astă-seară pe fețele 
tuturor.

...Vocea crainicului de la 
posturile de radio vestește 
ultimele clipe ale anului. 
Metronomul măsoară in bă
tăi grave anul care trece, 
în sfîrșit, „La mulți ani

GH. GHIDRIGAN

ÎN DECOR
NATURAL

La 158 km de Capitală, 
spectacolul de strălucire și 
frumusețe pe care l-a cu
prins sărbătoarea revelio
nului elevilor liceului „I. L. 
Caragiale" a avut anul a- 
cesta ca decor natural am
bianța alpină de la Dlmbu- 
Morii. In șirul celor 10 zile 
de excursii, patinaj, schi și 
jocuri distractive pe care 
11.2 elevi împreună cu pro
fesorii lor le petrec aici, 
revelionul s-a înscris în 
jurnalul vacanței drept cel 
mai important eveniment. 
In sfîrșit, împodobind bra-

Joc al fanteziei" (învățători, și profesori, din comuna 
Pelinul — Urziceni, sărbătorind revelionul)

zii și seara dintre ani, din 
„sacii cu surprize", cu care 
principalii săi organizatori 
plecaseră din București, au 
ieșit la iveală urările Plu- 
gușorului școlar, răvașe, 
sute de metri de ghirlande 
multicolore, desene, epigra
me, cîntece. monologuri, 
poezii, daruri pentru toate 
vîrstele copilăriei și adoles- 
cenței.

T. ION

REVELION
VĂ SALUTĂ

Lumină, culori, veselie, 
tinerețe, efervescență, voio
șie, iată doar citeva ele
mente definitorii ale, celor 
8 revelioane mari, organi
zate pentru tinerii din Cluj, 
de către comitetele U.T.C. 
și Asociațiile studențești.

Ora 21. Pe străzi, mare 
agitație. Afișe mari anun
țaseră cu mult ’timp'îri 
urmă marele revelion al 
tinerilor, la Sala Armatei. 

'Organizatorii, spre lauda 
lor, au reușit să facă dln- 
tr-o uriașă sală de sport 
un cădru intim, plăcut, -fapt 
care a atras o deosebită 
afluență de amatori. Aici 
au aplaudat un bogat pro
gram muzical-distractiv și 
s-au distrat de minune mai 
mult de 1000 de tineri.

La ora la care i-gm vizi
tat, studenții - de la Institu
tul de medicină și.cei de la 
Politehnică tocmai o ale
geau pe Miss .'revelion. 
Suzana Brind'El, întrunind 
unanimitatea iuriului de-. 
ține satisfacția . .acordării 
acestui titlu. Lucrul cel 
mai dificil a fost insă, 
imedtat, găsirea unui par
tener de dans, căci, firește, 
pretendenta nu erau pu
țini...

...La cantina complexului 
studențesc ani ~ ajuns ceva 
mai tirziu de ora 12, cind 
tocmai se anunța... .o...„lo
godnă I Repetăm - urările 
noastre și - în scris . atît 
acestei perechi, cit fi tu
turor celor ce se vor logodi 
în 1968 !

ADRIAN BARBU

harapnicelor și răpăitul to
belor. De undeva răzbat 
tropote de cai și, iată, de 
pretutindeni vini flăcăi cu 
stele în frunte, urmați de 
alaiul comișilor.

Poate tot așa să fi răsu
nat noaptea și acifin 4 
veacuri în Cetatea marelui 
Ștefan. Poate. Dar nicioda
tă oamenii acestor locuri 
străvechi nu au putut fi 
rnai liberi și mai'Stăpîtîf pe 
soarta lor. Sîntem în noap
tea ce vestește sosirea nou
lui an, 19S8.

Dinspre Sala Sporturilor, 
aflată în preajma cunoscu
telor combinate industriale 
se revarsă tumultul cînte- 
cului, veseliei. Sute de ti
neri reprezentînd însăși ti- 

. nerețea Sucevei de azi ău. 
venit a»»i să-și petreacă îm
preună tradiționala noapte 
de început și sfîrșit. d.e an, 
12 băieți și fete, simboli- 

..zînd cele 12. ..luni oficiază 
triumfal primirea. Sub u- 
riășa cupolă a sălii se în
tretaie jocul de lumină ar 
reflectoarelor descoperind 
o lume feerică. Deodată, 
zeci de brațe se prind în
tr-o horă strămoșească ce 
capătă proporțiile vestite
lor petreceri bucovinene. 
Sînt aici, la revelionul tine
retului sucevean, printre 
sutele de dansatori, nenu- 

■ mărați eroi ar unor repor
taje trecute sau recente, 
chimiști și proiectarăți, lăcă
tuși și profesori, energeti- 
Cieni și funcționari. I-am 
reîntîlnit pe Gheorghe E- 
remia. pe Constantin Axin- 
te și Dumitru Grigoraș, pe 
Ion Tcaciuc, fiecare dintre 
ei făcîndu-și cu mîndrie bi
lanțul muncii lor, ah succe
selor, proiectînd cu îndrăz
neală altele în zilele noului 
an.

ION BELDEANU

Brîncovenești, cînd anul nou 
și-a făcut apariția, un om mai 
eu dar la vorbă a „zis" urările 
cuvenite într-o atare împre
jurare.

Revelionul tineretului din 
Tg. Mureș a fost animat de 
voia bună a peste 2 000 de 
tineri muncitori, intelectuali, 
elevi și studenți — români, 
maghiari și germani — înfră
țiți și acum ca pretutindeni în 
viață. Elevii și-au petrecut re
velionul la liceul Bollyai, în 
timp ce studenții Institutului 
medico-farmaceutic și ai In
stitutului pedagogic își făceau 
auzite răvașele, urările și snoa
vele în spațioasa cantină a 
complexului. Alte sute de ti
neri au participat la carna
valul din somptuoasele săli 
ale Palatului culturii. Aici, 
după ce au asistat la un spec
tacol de varietăți susținut în 
premieră de către actorii Tea- 
trului de stat din localitate 
au urcat în Sala oglinzilor 
unde s-a desfășurat dansul. 
Prelungirea nelipsitului joc 
popular al periniței era să 
ducă la epuizarea resurselor... 
orchestrei.

C. POGĂCEANU

GAUDEAMUS

LA PORȚILE 
SUCEVEI

De la Zamca și pină pe 
dealul Cetății se aud ură
rile colindătorilor punctate 
de șfichiuiri năpraznice ale

OMNI
PREZENȚA
VESELIEI

In regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară, noaptea albă 
de la cumpăna anilor a fost 
un prilej de petrecere comu
nă. In casele de cultură, clu
buri și cămine culturale s-au 
întîlnit bogatele tradiții săr
bătorești ale Anului Nou. Nu
meroase carnavaluri ale tine
retului au avut loc în. orașele 
și satele regiunii, la Odoriiei,. 
Miercurea Ciuc, Tîrnăveni 
sau Luduș, Ia Vlahi ța, Jidvei, 
Batoș, Dedracl, Peteleâ și al
tele. Obiceiurile populare ca 
Pulgușorul și Turca, îndepăr
tarea simbolică a anului vechi 
și urările de an nou rodnic, 
s-au desfășurat în toată fru
musețea lor potrivit obiceiu
rilor de prin partea locului. 
Anul vechi sra îngropat la Ho- 
dac în mijlocul satului, iar la

Revelionul studenților 
arhitecți — „Proiect ’68" — 
a oferit o nouă afirmare a 
priceperii și fanteziei cu- 
noscuților „scenografi" ai 
reuniunilor distractive stu
dențești — Cristian Tănă- 
sescu, Cindrel Lupe și Dan 
Matache. Intr-un decor fee
ric, pentru alcătuirea că
ruia a fost nevoie de in
genioasa, combinație de lu
mină și culoare ce a inun
dat sălile din brazi, lam
pioane, ghirlande, beteală, 
pictură pe sticlă și... zim- 
betele gazdelor, a avut loc 
o fascinantă intilnire a 
muzelor și viitorilor disci
poli ai acestora, căci arhi- 
tecților le-au fost oaspeți 
colegi dg la Teatru și Con
servi...>r.

In spectacolul vesel cu 
care, studenții au însoțit 
despărțirea di .,, 19'67", in- 

• terpreții amatori de la 
Arhitectură au încercat 
chiar și imposibilul pentru 
a nu părea mai puțin ta
lent ați de cît invitații lor — 
posibili viitori mari artiști 
ai scenei românești.

‘ ..(„Gaudearnus" îndrăgi
tul imn studențesc a inun
dat sala cantinei „Groză
vești", unde aproape 1000 
de studenți au așteptat 
împreună cu profesorii lor 
sosirea Noului An. Pentru 
împlinire și ,fericire, au 
toastat cu viitori matema
ticieni. geologi, geografi, 
stimații lor dascăli, acade
micienii Grigore Moisil, 
Miltiade Filipescu. Nicciae 
Teodorescu

ION TRONAC

VIZIBILITATE
PERFECTĂ

Aici, în masivul Bucegi, la 
1 400 metri altitudine, în îm
părăția zăpezilor înalte, nop
țile sînt adinei și tăcute ca 
stîncile dimprejur. Așa a fost 
și în . noaptea de revelion. Cîn
tecele, uralele și clinchetul 
paharelor n-au răzbit pînă 
aici, pentru că zeci de kilome
tri despart stația meteorolo
gică din vîrful Boctrța de 
Orice așezare omenească. Nu
mai după ploaia steluțelor 
multicolore, ca niște flori de 
foc. ce se cerneau din cer Ia. 
miezul nopții îri calea lui
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1968 se ghicea poziția Bra
șovului. Intr-adevăr, acolo 
jos, orașul întîmpina noul an 
într-o mare de lumini. în clu
burile uzinelor, mii de con
structori de autocamioane și 
tractoare ridicau paharele 
pentru succese și mai mari 
în construcția celor 45 000 de 
mașini pe care le vor fabrica 
în anul 1968, iar la restauran
tul „Cerbul carpatin", tradi
ționalul loc de întîlnire al ti
nerilor brașoveni, în noaptea 
de revelion se toasta pentru 
un an și mai bogat în reali
zări. în același timp, familia 
inginerului Dumitru MihadJ 
de la Uzina electrică, primea 
felicitări pentru noul născut, 
Paul, sosit pe lume la ora 
0,00 1988, cel mai nou cetă
țean al acestui an, din regi
unea Brașov. Dar nu peste 
tot se ciocneau pahare. Medi
cii Sever Cârpimșan și Petru 
Petrovici de la maternitatea 
orașului supravegheau în 
noaptea de revelion nașterea 
Iui Paul și a altor 7 copii, iar 
ceferiștii Mircea Oproescu și 
Trifu loan scrutau întuneri
cul nopții cu farurile locomo
tivei unui tren de marfă, ce se 
îndrepta spre luncile Tîma- 
velor. Aici, în Bucegi, la sta
ția meteorologică, în singu
rătatea munților și a zăpezilor, 
4 oameni se îmbrățișează 
urîndu-și fericire : sînt tine
rii tehnicieni Ion și Georgeta 
Pescaru și fiicele lor Daniela 
și Monica, singurii locuitori 
ai acestor locuri. Ei au ră
mas și în această noapte la 
posturile lor perseverenți ob
servatori ai stelelor și nori
lor, ai vîntului și ploilor.

— Ce vă doriți pentru 
noul an, îi întrebăm pe cei 
doi tineri.

— Să comunicăm numai 
timp favorabil pentru toată 
tara...

Apoi Ion Pescara se așează 
în fata aparatului de transmi
siuni pentru a face prima co
municare de date meteorolo
gice din anul 1968 : — 000 000 

980 00 — 00900... Desci
frată, aceasta însemnează : cer 
senin ; Mirtul nu bate : vizibi
litate perfectă la 20 de kilo
metri...

Un comunicat de bun au
gur.

LAL ROMULUS

ORA PRIMULUI BILANȚ
PRIMA
ȘARJĂ A

ANULUI 21

în îndelungatu-1 ciclu me- 
tamorfic, oțelul împrumută 
de fiecare dată ceva din pa
tima celui care îl zămislește. 
Am recunoscut această pa
timă pe chipul tînărului oțe- 
lar Ion Văduva de la cupto
rul nr. 3. Am citit-o pe 
chipul colegilor săi, la fel 
de tineri, Aurel Pop, Radu 
Petru, Pavel Jivanovici.

între două probe de oțel 
îl ascult pe Ion Văduva, 
povestindu-mi despre obice
iurile statornicite în oțelărie 
cu prilejul sărbătoririi Anu
lui Nou. „Cu cîteva clipe 
înainte ca ceasul să-și îm
pingă arătătoarele în anul 
ce urmează, ne adunăm cu 
toții ia tabloul de comandă.

CERUL
E CURAT

Veselia i-a cuprins, in 
noaptea de revelion, și pe 
ostașii patriei. Fruntașul 
Tudor Dominicani, de pildă, 
e mai comunicativ ca deo- 
bicei. Are și motive. A pri
mit azi o scrisodre. O veste 
care-l anunță că începind 
de la ora 3, din dimineața 
lui 30 decembrie, e tatăl 
unei fetițe. „Familistului* 1 2' 
Dominicani a XX-a ani
versare a Republicii i-a 
adus, pe lingă alte bucurii, 
gradul de sergent — pre
țuire a rezultatelor obți
nute în instruirea sa și a 
grupei pe care o comandă

Miile de sportivi.,ai patriei 
și-au petrecut revelionul în

I fă, a. beneficiilor și a econo
miilor la prețul,, de cost a 
depășit de peste două ori 
prevederile inițiale. Volumul 
de producție globală și mar
fă livrat peste plan s-a ci
frat la peste 17 milibane lei. 

...Primele ore de lucru 
din primele zile ale anului 
1968. Aproape fără nici o ex
cepție cei intrați pe poarta 
uzinei se îndreaptă spre sec
torul oțelărie, locul focului 
continuu. Dacă în uzină 
freamătul obișnuit al muncii 
este redus ca intensitate, în 
acest sector, în schimb, în 
preocupările celor prezenți 
nu a survenit hîbi o schim
bare. Aceeași țintă : oțel. 
Oțel de bună calitate. Con
semnăm primele realizări 
dintr-un nou an pe care șe
ful atelierului cuptoare, 
maistrul Ernest Cernea, îl 
prevede de pe acum rodnic. 
Șarjelor de oțel elaborate 
în ultimele minute și urmă
toarele la hotarul dintre cei 
doi ani li s-au mai adăugat 
pînă în dimineața zilei de
2 ianuarie peste 25 de tone. 
„Schimbul nostru — ne spu
ne maistrul a lucrat cu 
randamentul obișnuit al ul
timelor zile ale anului. Pot 
spune că startul în 1968 a 
fost luat cu viteza necesară 
asigurării unei ritmicități pe 
tot parcursul anului".

V. MOINEAGU

Pe alți militari ceasu
rile de hotar dintre ani ii 
găsesc de veghe. Caporalul 
Grigore Tăușan e de gardă 
la drapel. In liniștea din 
jur, doar bătăile inimii 
sale se aud. Unde s-o fi 
gindind ? Poate își imagi
nează că primește ștafeta 
noului an din faldurile de 
mătase ale drapelului 
Fruntașul Gheorghe Ama- ' 
riei in stația de radio-ldca- 
ție stă de veghe la ecran. 
Cerul e curat. Nici o țintă 
nu-l brăzdează. Printre 
sputurile luminoase, fixe, 
de pe ecran, se află și 
Făgărașii. Anul trecut a 
făcut reveliorvul acolo, îm
preună cu o parte din con
structorii hidrocentralei de 
pe Argeș. In misiune, in 
noaptea revelionului . se 
află șt căpitanul Gheorghe 
Popescu. Și, asemenea lui, 
mulți dintre cei pe care 
1968 ii găsește in serviciul 
ostășesc, la datorie față de 
patrie, veghindu-i frumu
sețile, bucuriile, tinerețea și 
avintarea ei continuă.

'------ A. MADU 

în momentul cînd toate sire
nele sună, ne stringem mina 
și ne urăm „La mulți ani". 
Imediat după aceea, înce
pem bătălia pentru elabora
rea primei șarje. Anul aces
ta, această mare satisfacție, 
am avut-o eu, împreună cu 
colegii mei. Este o satisfac
ție care pentru mine are 
multiple semnificații. înșir 
doar cîteva dintre ele : este 
prima șarjă pe care Reșița 
b dă Republicii la începutul 
anului 21 de existență".

Aici, destine individuale 
se împletesc cu cele ale în
tregii țări. Aici, oamenii 
împrumută oțelului în fie
care moment ceVa din ființa 
lor. întocmai ca în legendă.

ION D. DANCEA

PULS
NORMAL

Uzina de utilaj greu Pro
gresul Brăila. Constructorii 
utilajelor grele au raportat 
că valoarea producției mar-

NOAPTEA DE
REVELION
l-A TRIMIS
LA CULCARE 

familii sau la cluburi, cabane, 
restaurante, împreună cu 
prietenii și cunoscuții, cu su
porterii lor. Pe alții însă, și 
despre aceștia vrerii să 'Vor
bim, noaptea de revelion i-a 
trimis la culcare, așa cuiri cer 
legile sportului, mai devreme 
ca oricînd. întrecerile de a 
doua zi cereau de la ei con
centrare și putere de luptă, 
prospețime și luciditate.

Nu știu dacă pentru Florin 
Gheorghiu noaptea de reve
lion a fost o noapte de odih
nă său una albă, așa cum sînt 
multe din nopțile competiții

MESAJ DIN 
ADÎNCURI

Zorii zilei de 1 ianuarie 
i-au găsit pe harnicii son
dori ai întreprinderii de fo
raj Craiova la posturile lor 
Ne aflăm la ora bilanțului, 
în seara zilei de 1 ianuarie.

Tînărul inginbr Gheorghe 
Florea ne informează cu în 
dreptățită mindrie : „De la 
toate sondele risipite pe în
tinsul regiunii Oltenia pri
mim vești bune. Azi au fost 
forați circa 300 de - metri. 
Este un succes, dacă ne gîn- 
dim că în ziua de 30 decem
brie a anului trecut, aceleași 
sonde, cu aceleași colective, 
au forat 229 metri, iar în 
ziua de 31 decembrie — 92
metri. Rezultatul de azi este 
peste media obținută zilnic 
anul trecut. Am început ac
tivitatea pe 1968 deci cu 
dreptul".

Inginerul Gheorghe Florea 
ne furnizează și alte amă
nunte : Colectivul condus 
de inginerul Vasile Ionescu 

lor de șah. Marele maestru in
ternațional participă la tradi
ționalul turneu internațional 
de Ia Hastings, în compania 
elitei șahului mondial. După 
primele partide el se situează 
în fruntea clasamentului ală
turi de alte „stele" ale spor
tului minții și calculelor ma
tematice.

Cei mai buni jucători de te
nis de cîmp ai țării, Ion Ți- 
riac, cotat recent de specia
liști al 5-lea din Europa, Ilie 
Năstase și Sever Dron au pe
trecut revelionul la Calcutta, 
unde participă la primul con

de la sonda de mare adîn- 
cime — 6 000 metri — nr. 
911 raportează că azi a mal 
înaintat 11 metri, atingînd 
cu talpa sondei adîncimea 
de 4 781 metri. De la sonda 
nr. 35 tînărul brigadier Ion 
Tufă anunță că azi a săpat 
44 de metri, iar o altă sondă, 
a doua ca adîncime din între
prinderea noastră, condusă 
de brigadierul Nicolae Ulea, 
a săpat 15 metri. De Ja toa
te colectivele primim unul 
și același mesaj : ritmul pri
melor zile ale anului 1968 
este prevestitor de succese 
și mai mari.

M. DUMITRESCU

PLUS
3 LA SUTĂ

Muncitorii Rafinăriei Plo
iești aflați în cel dintâi schimb 
al lui ’68 au ținut să deschidă, 
din prima zi a anului, -seria 
succeselor pe care sînt hotărîți 
să le înfăptuiască.

La instalația de distilație 
atmosferică in vid, la craca

curs internațional din cadrul 
„Circuitului indian". Un re
velion în preajma celor mai 
valoroase rachete din lume 
are multe momente plăcute 
dar și multe griji pentru în
trecerile de a doua zi.

Componenții echipelor de 
rugbi Grivița Roșie, campi
oană republicană, și Dinamo 
București, deținătoarea tro
feului ..Cupa campionilor eu
ropeni" au sărbătorit revelm- 
nul în Franța aflați în turnee 
în care au întilnit și întilnesc 
reputate echipe franceze. Se
lecționata studențească . .de 
handbal a țării noastre s-a 

rea termică, la fractionarea 
gazolinei, unde cuptoarele lu
crează cu focuri neîntrerupte 
și temperaturi care întrec 500 
grade și presiuni foarte ri
dicate, cînd ceasurile anun
țau ora zero primele pică
turi de țiței din 1968 erau 
preluate pentru a fi transfor
mate în benzine cu cifre octa
nice ridicate, în propan, bu
tan șl alte materii.

Am întîlnit aici lingă insta
lații, la pupitrele de coman
dă. zeci de chinuri de tineri 
— Petre Dră^hlM. T„o/’->ra 
Nițu, Octavian Untoiu, Nicolae 
Moșuleț. Marin Păun si alții 
care, alături de m’.mc’torii 
mai vîrstnici, ne-au declarat 
ferm că Dină în dimineața 
zilei de 2 ianuarie, la orele 
6. planul de producție va fi 
depășit cu cel puțin două 
procente. în ziua de 2 ianua
rie am trecut din nou pe aici, 
își ținuseră cuvîntul ! In cele 
8 585 tone de țiței prelucrate 
din care 1150 tone la instala
ția de cracare termică și 900 
la fracționarea gazolinei și 
transformarea sa în alte com
poziții chimice, procentul a- 
nunțat fusese și el depășit cu 
încă un procent : 3 la sută.

I, TEOHARIDE 

culcat și ea devreme în noap
tea de revelion. Motivul ? în 
ziua Anului Nou a participat 
la tradiționalul turneu-fulger 
de o zi de la Berlin, ce se 
organizează aici la fiecare în
ceput de an. Apoi, de-aici, 
vor pleca în R. F. a Germa
niei unde urmează să debu
teze într-una dintre cele mai 
mari și importante competiții 
handbalistice ale anului — 
cea de-a 3-a ediție a Campio
natului mondial universitar, 
care se desfășoară în trei lo
calități din această țară. 
Steaua, formația noastră cam
pioană de handbal, participă

URARE
PENTRU O 
FAMILIE IN
DUSTRIALĂ
bi i ii iii insi ti ~ii i ~Ti i «iiTr

Au căzut grele pleoapele 
ultimelor clipe ale lui 13S7 și 
un cîntec ca un zbor de hu
lub s-a așternut alb și curat 
într-o noapte de lumină peste 
feeria Argeșului. Au închinat 
cu zîmbete pahare temerarii 
constructori de pe Lotru, 
care au înscris în agenda șan
tierului. pe ultimele file, rea
lizări prevestitoare de noi și 
mari succese. începerea bara
jului Vidra, terminarea gale
riei de acces secundar în cen
trala subterană, conectarea la 
sistemul național al liniei Sa- 
du V Giurget, primele esca- 
vații la conducta fortată, cea 
mai lungă din Europa din 
care apele din munți vor pă
trunde în centrala subterană, 
începută cu 3 luni și jumătate I 

și ea la un turneu internațio
nal în localitatea Offenburg 
(R. F. a Germaniei}. în sfîr- 
șit, trebuie să nu-i uităm nici 
pe fotbaliștii din lotul repu
blican care în drum spre ță
rile Americii de Sud între
prind, acum, un turneu în 
Africa.

Sportivii aflați peste hotare 
au trăit noaptea de revelion 
cu gîndul lă cei de acasă, la 
patrie, și la întrecerile care-i 
așteaptă. într-un cuvînt au 
trăit revelionul la... datorie.

VASILE CAHULEA 

mai devreme. Au închinat 
cu ortacii lor de la Oiești și 
Albești, cu tinerii muncitori 
ai noii fabrici de motoare e- 
lectrice din Pitești, intrată a- 
nul trecut în funcțiune, cu 
sondorii de la Ocnița, care au 
dat în exploatare prima din 
cele 15 sonde destinate esca- 
vației sării, în soluție, prin
cipala materie primă a uzi
nelor sodice Govora, aflată 
în extindere. S-au întîlnit 
într-o singură urare cu 
constructorii Fabricii de 
autoturisme sau cu cei 
ai Combinatului petrochi
mic șl ai Rafinăriei din 
Pitești, ai Combinatv’’ii chi
mic din Pm. Vîlcea sau ai 
noilor obiective din rana in
dustrială Pitești-noM : fabri
ca de stofe Ar’','"ani. Fabri
ca de pîine. Fabr-’-n bere. 
Fabrica de PM
secția de furfurol etc. O ura
re cd un cîntec d^uru hun 
în viitorul credent a trecut 
ne întreg cuprinsul.
lui. Prin pnr^oT’iPe Drăcn- 
șanului, la Fabrica de arti
cole din eaucvjc sau la cea de 
betoane din Tonesti care va 
asigura tnt nr*cesa*'u] de stîlnî 
pentru liniile electrice. O 
urare ca o hnră, ca un 
are de triumf luminos, ca 
un cîntec de ape a îmbrățișat 
Argeșul.

VASILE KÂVESCU
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Profesori și studenți, urîndu-și „La mulți ani 1" 
Foto; C. CONSTANTIN

„Catargul* veseliei (Casa de cultură a raionului 30 Decem
brie)

INFORMAȚII
9

Cu ocazia celei de-a IX-a 
aniversări a Zilei naționale 
a Cubei, Ziua eliberării, 
Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului 
relațiilor externe al Re
publicii Cuba, Râul Roa 
Garcia.

★
Cu prilejul celei de-a 

IX-a aniversări a Zilei na
ționale a Cubei, Ziua eli
berării, ambasadorul Re
publicii Cuba la București, 
Manuel Yepe Menendez, a 
vorbit la posturile noastre 
de radio și televiziune.

★
în ajunul Anului Nou, 

tov. Gheorghe Cioară, mi

nistrul comerțului exterior, 
s-a înapoiat de la Mosco
va, unde a semnat Frotoco
lul privind schimburile de 
mărfuri și de plăți pe anul 
1968 între România și 
Uniunea Sovietică.

★
Teatrul muzical din Brașov 

a găzduit marți seara un 
spectacol al Ansamblului 
popular mongol, care se află 
în turneu în țara noastră. Pro
gramul a cuprins cîntece și 
dansuri acompaniate de in
strumente populare.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes, publicul răsplătind cu 
vii aplauze pe artiștii oaspeți.

(Agerpres)

MIERCURI, 
3 ianuarie 1968

18.09 — Telecronica economi
că. Anul începe din prima zi
18.30 — „In împărăția pomului 
de iarnă" (orășelul copiilor) 
Transmisie din piața Expoziției
19.30 — Telejurnalul de seară 
19.45 — Agenda dv. 19.50 -- 
Buletinul meteorologic. Publi
citate 20.00 — Interpretul prefe
rat. Violoncelistul Radu Aldu- 
Iescu 20.15 — Transfocator 21.00 
— Avanpremieră 21.15 — Fil
mul „A fost cîndva hoț" cu Alain 
Delon 22.50 Telejurnalul de 
noapte 23.00 — închiderea emi-

, siunii.
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Scadența 1 Mesaje cu prilejul Anului Nou

N.A.T.O. a petrecut primul său revelion in Belgia. De obicei, 
mutarea în casă nouă este o sursă de bucurie. Pentru N.A.T.O. 
părăsirea Parisului înseamnă nu numai divorțul de atracțiile „o- 
rașului lumină", ci și perspectiva sfârșitului. Despărțirea de anul 
cel vechi a fost prezidată de acest gînd sumbru. 1969 s-a apro
piat și mai mult și nimeni nu poate răspunde cu certitudine Ia 
chinuitoarea întrebare : ce se va întîmpla atunci cînd tratatul 
pe baza căruia s-a născut blocul atlantic va ajunge Ia scadență ? 
Timpul nu poate fi oprit în loc în așteptarea descoperirii unei 
formule magice care să scoată N.A.T.O. din încurcătură. Trec 
săptămînile, trec lunile, am intrat in 1968 și 1969 poate fi ză
rit prin fereastra vremii. „N.A.T.O. privește cu îngrijorarea a- 
propierea anului 1969, an în care, potrivit acordului, membrii 
săi vor avea dreptul să denunțe participarea Ia alianță" — scria 
DIE ANDERE ZEITUNG

Noul an începe pentru demnitarii N.A.T.O. sub semnul gri
jilor. Un ziarist parizian asemuia consiliul atlantic cu „un orga
nism bancar, unde ai numai impresia că te afli printre parte
neri". Neînțelegerile din N.A.T.O. (neînțelegeri pe care nu re
ușesc să le ascundă comunicate și declarații destinate a salva 
aparențele) provin din dificultatea de a armoniza interesele pro
prii ale fiecărui membru cu „leader — ship“-ul american. 
Modificările petrecute pe scena mondială au avut ecouri și în 
interiorul N.A.T.O., unde se resimte mai pregnantă aspirația 
unor țări de a promova o politică care să țină seama de intere
sele specifice, dorința lor de a nu mai juca rolul de „parteneri 
minori" și de a situa relațiile dintre S.U.A. și ceilalți membri ai 
alianței pe baza unei egalități reale. Atitudinea franceză este 
bine cunoscută. S-ar părea, însă, că gestul francez tentează și 
pe alții, chiar dacă, pentru moment, se preferă comoditatea unei 
alinieri. „Cine ar putea astăzi să pună mina în foc pentru fide
litatea față de alianță a Danemarcei, Norvegiei, Islandei, Tur
ciei și Greciei ?“ — scria tot DIE ANDERE ZEITUNG. De
sigur, lista întocmită de ziarul vest-german este susceptibilă 
do contestații. Dar un fapt este cert: în majoritatea țărilor 
menționate s-au petrecut — în sfere pe care le-am putea numi 
simptomatice pentru tendințele opiniei publice și ale factorilor 
oficiali — fenomene edificatoare în privința năzuinței de a re
considera un organism devenit anacronic. Unii îndeamnă vag 
la o „adaptare", alții predică „reforme". Procesele în curs de 
desfășurare în viața internațională sînt prea complexe pentru a 
putea fi definite în chenarele unor fraze — tip. La ultima se
siune a Consiliului N.A.T.O. s-a adoptat un text („golit de orice 
precizări generatoare de controverse" — cum observa LE FI
GARO) menit să „mențină solidaritatea între aliați în căutarea 
drumurilor spre destindere și coexistență pașnică cu țările din 
Răsărit". însă dincolo de ceea ce reprezintă dorința de a păstra 
coeziunea internă a N.A.T.O., de a împiedica o dezintegrare ra
pidă a acestui bloc, nu s-a întreprins nici un pas efectiv către o 
abordare realistă a celor mai acute probleme ale lumii. Dovada 
ne-o furnizează măsurile cu caracter militar. Strategia „ripostei 
gradate" — adoptată în locul doctrinei „represaliilor masive" 
— ilustrează impunerea punctului de vedere american. Penta
gonul dorește să-și asigure maximum de posibilități în a purta 
„războaie locale" și să oblige pe „aliați" la dependență pe plan 
militar față de Washington, la amplificarea bugetului lor mili
tar ( preluînd o parte tot mai însemnată din cheltuielile de 
acest gen ale S.U.A.). Dezacordul dintre frazele frumoase, îm
podobite cu ramuri de măslin, ale „planului Harmel" și realități 
s-a vădit și în propunerea de proveniență americană privind in
stalarea în Europa apuseană a unui „sistem de rachete anti-ra- 
chetă". O agenție americană afirma că miniștrii prezenți la 
Bruxelles „au dat dovadă de lipsă de interes față de propunere".

„Noul N.A.T.O., în noul său cartier general, trebuie să facă 
față unor complicații necunoscute cu un deceniu în urmă" — 
afirma INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE. Produs al a- 
nilor „războiului rece", N.A.T.O. suferă de o criză cronică, in
curabilă. Organismul său suferind este supus unui tratament in
tens cu scopul de a-i asigura supraviețuirea și după fatidicul 
1969. în noaptea de revelion, în jurul meselor festive, demnita
rii N.A.T.O. meditau la șansele pacientului odată cu intrarea în 
anticamera anului decisiv...

MOSCOVA. — în mesajul 
de Anul Nou adresat poporu
lui sovietic de C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și de Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., se subliniază 
importantele succese obținute 
în anul 1967, în toate ramurile 
economiei naționale și culturii 
în traducerea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al XXIII- 
lea al P.C.U.S. De asemenea, 
în mesaj sînt adresate felici
tări prietenești și urări popoa
relor țărilor socialismului, par
tidelor comuniste și muncito
rești, clasei muncitoare, țăra
nilor muncitori, popoarelor 
statelor naționale tinere, tutu
ror luptătorilor împotriva asu
pririi imperialiste și colonia
liste.

SOFIA. — în mesajul de 
Anul Nou, Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bulga
ria, a felicitat poporul bulgar 
care prin realizările sale crea- 
■'ire a înscris o nouă pagină 
în cronica construcției țării.

Gheorghi Traikov a subliniat, 
de asemenea, în mesajul său 
că în anul care a trecut Parti
dul Comunist Bulgar și guver
nul țării au adus o contribuție 
pozitivă la destinderea atmos
ferei internaționale, la menți
nerea păcii în lumea întreagă.

VARȘOVIA. — Ijuînd cuvîn- 
tul la posturile de radio șl te
leviziune poloneze, Edward 
Ochab, a transmis felicitări în 
numele Consiliului de Stat și 
al Comitetului Polonez al 
Frontului Unității Poporului 
muncitorilor, țăranilor și lu
crătorilor din toate domeniile 
economiei naționale care au a- 
sigurat îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor planului econo
mic în 1967.

Edward Ochab a subliniat 
hotărârea Poloniei de a apăra 
și pe viitor în mod consecvent 
cauza păcii și de a colabora 
pentru pace cu toți oamenii de 
bunăvoință.

ULAN BATOR. — în mesa
jul de Anul Nou adresat de

CLC. al P.F.RJvL. Prezidiul Ma
relui Hural Popular șl Consi
liul de Miniștri al R. P. Mon
gole către toți oamenii muncii 
din această țară aînt relevate 
succesele și realizările obținu
te de poporul mongol în anul 
1967 în îndeplinirea sarcinilor 
celui de-el doilea an al celui 
de-al patrulea cincinal. De a- 
semenea, în mesaj se sublinia
ză că poporul mongol trimite 
un fierbinte salut frățesc po
poarelor țărilor comunității so
cialiste.

BUDAPESTA. *- Pal Lo- 
sonezi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Un
gare, a adresat la posturile de 
radio și televiziune din R. P. 
Ungară un mesaj de Anul Nou 
către poporul ungar. Anul 1967 
— a spus el — a fost pentru 
Republica Populară Ungară un 
an bogat în rezultate bune, 
un an de muncă și de pregă
tiri în vederea unor fapte mai 
însemnate.

Referindu-se la situația in
ternațională, vorbitorul a a-

• ••• •••••••••

mintit că Statala Unite duc 
un răzibol Inuman în Vietnam. 
Imperialiștii comit agresiuni 
șl fii alte părți ele lumii.

PARIS. — în mesajul de 
Anul Nou adresat poporului 
francez, președintele de Gaulle 
a subliniat că țelul principal 
al Franței este pacea și că țara 
sa va năzui și pe viitor spre 
restabilirea păcii pretutindeni 
unde aceasta este înlocuită. 
Este vorba, a subliniat pre
ședintele, în primul rînd de 
Vietnam și Orientul Mijlociu. 
In primul caz pacea poate fi 
restabilită prin respectarea a- 
cordurilor de la Geneva, iar în 
al doilea caz prin evacuarea 
teritoriilor ocupate, încetarea 
stării de război și recunoaște
rea reciprocă a fiecărui stat de 
către toate celelalte din 
această regiune, stabilirea, sub 
auspiciile O.N.U., a frontiere
lor și reglementarea soartei 
refugiaților, stabilirea modali
tăților de navigație liberă în 
Golful Akaba și Canalul de 
Suez.

• ••••• ••••••••

Aviația americană
a viciat încetarea focului

Declarația unui purtător de cuvint

al M. A. E. al R. D. Vietnam

Un purtător de cuvint al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a protestat la 2 
ianuarie în legătură cu atacurile 
aeriene și zborurile de recunoaș
tere efectuate de avioane ameri
cane deasupra unor regiuni din 
R.D. Vietnam în cursul sărbători
lor de Anul Nou. Purtătorul de 
cuvint a arătat că în zilele de 31 
decembrie 1967 și 1 ianuarie 
1968, avioane americane au pă
truns în repetate rînduri în spa
țiul aerian al provinciilor Quang 
Binh, Ha Tinh, Nghe An și Ninn 
Binh, precum și în unele regiuni 
dens populate din provinciile - 
Than Hoa și Nam Ha, în timp ce 
acordul pentru încetarea focului 
cu ocazia Anului Nou era vi

goare. Acest lucru, a declarat 
purtătorul de cuvint al M.A.E. al 
R. D. Vietnam, demonstrează lip
sa de sinceritate a S.U.A. în de
clarațiile lor cu privire la „sus
pendarea bombardamentelor în 
R.D. Vietnam".

Agenția V.NA. transmite că 
unități ale forțelor armate ale 
R.D. Vietnam au doborît la 1 ia
nuarie un avion american, iar po
trivit unor date suplimentare, Ia 
31 decembrie un alt avion ame
rican a fost doborît deasupra 
provinciei Quang Binh. Numărul 
total al avioanelor americane do
borâte deasupra teritoriului R.D. 
Vietnam se ridică în prezent la 
2 684.

• •••••• «•••••••••••••• ••••• • •••••••••••

Mesajul președintelui Corneliu Mănescu
Cu prilejul inaugurării Anului internațional al drepturilor 

omului, care marchează împlinirea a două decenii de la a- 
doptarea Declarației Universale a drepturilor omului, pre
ședintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, a dat publi cității un mesaj în care se ara
tă printre altele :

De Anul Nou a explodat în Statele 
Unite „o bombă financiară" : președintele 
Johnson a anunțat declanșarea unei acți
uni pentru „apărarea dolarului".

a declarat că exportu
rile de capital ameri
can spre Europa occi
dentală cu excepția 
Angliei, vor fi „prac
tic oprite în urma a-

manevră" pentru re
prezentanții americani 
la consfătuirea de Ia 
8 ianuarie de la Bale 
a guvernatorilor mari
lor bănci occidentale.

EUGENIU OBREA

✓

Cele două decenii care au 
trecut de la adoptarea Decla
rației au demonstrat marea ei 
importanță, valoarea și actua
litatea sa crescîndă.

Mesajul subliniază însemnă
tatea deosebită a rezoluțiilor 
prin care a fost recunoscut 
dreptul suveran al popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta și 
de a dispune de bogățiile și 
resursele lor naturale. Se men
ționează condamnarea de către 
O.N.U. a discriminării între 
oameni și necesitatea lichidării 
tuturor formelor ei, preocupa
rea OiN.U. ca tineretul să fie

îndrumat spre idealurile nobi
le ale păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoa
re, precum și adoptarea în 
unanimitate a Declarației pen
tru eliminarea tuturor discri
minărilor împotriva femeii.

Progresele realizate de la a- 
doptarea Declarației în pune
rea în practică a drepturilor 
omului și a libertăților funda
mentale, se arată .în mesaj, nu 
ne pot face să uităm că pre
vederile sale sînt ignorate în 
diverse regiuni ale lumii, unde 
demnitatea umană este încălr 
cată, unde ființe omenești sînt

confruntate cu nedreptăți in
compatibile cu civilizația se
colului nostru.

Aducînd contribuții sporite 
la asigurarea primatului legii 
în relațiile internaționale, toate 
statele mari sau mici vor con
tribui la realizarea dreptului 
pe care popoarele îl au la pace, 
la viață, la dezvoltare liberă, 
la dreptul lor de a se bucura 
de roadele muncii lor

Exprimînd convingerea că 
afirmarea valorilor umane este 
calea fundamentală pe care 
întreaga comunitate internațio
nală va putea să înainteze spre 
culmile înalte ale civilizației, 
președintele Adunării Genera
le a adresat în încheierea me
sajului său un apel stăruitor 
pentru ca prin eforturi comune 
să fie create condițiile esenția
le de pace, înțelegere și colabo
rare internațională.

însăși ideea de „a- 
părare" presupune re
cunoașterea primejdiei 
care amenință moneda 
americană. Tăgăduirea 
de către oficialitățile 
americane a situației 
precare a dolarului, 
după devalorizarea li
rei sterline, n-a fost și 
nici nu putea să fie de 
vreun folos vreme în
delungată. Pronosticu
rile indicau inevitabi
litatea adoptării unor 
măsuri, dar nimeni nu 
se aștepta ca ele să fie 
anunțate înaintea me
sajului prezidenția) 
„Despre starea Uniu
nii" adresat tradițio
nal Ia mijlocul lunii 
ianuarie Congresului. 
Devansarea campaniei 
de „apărare" relevă 
seriozitatea cn care 
guvernul american 
privește situația dola
rului în acest an elec
toral. Corespondentul 
din Washington al a- 
genției FRANCE PRE- 
SSE transmitea marți: 
„Devalorizarea lirei și 
fuga aurului care i-a 
urmat au obligat Sta
tele Unite să adopte 
măsuri de mare am
ploare care au fost a- 
nunțate de președin
tele Johnson pentru 
restabilirea echilibru
lui balanței de plăți și 
pentru apărarea dola
rului". Deficitul batan
tei de plăti a S.U.A. 
pe anul 1967 a fost e- 
valuat intre 3,5 și 4 
miliarde de dolari, 
ceea ce a impus evi
dent adoptarea unei 
hotărîri urgente.

Direcția „apărării" 
nu este frontală, ci o- 
colită. Guvernul ame
rican va respecta pari-

Dolarul
„în a
tatea de 35 de dolari 
uncia de aur și va 
onora cu acest preț — 
considerat acum pe 
piața mondială ca de
rizoriu — orice canti
tate de dolari pe care 
posesorii vor s-o pre
schimbe în aur. Pen
tru moment, deci, nu 
se ia în considerare o- 
prirea „hemoragiei de 
aur“. în schimb, pre
ședintele S.U.A. a pre
conizat renunțarea Ia 
acoperirea în aur a 
dolarului. Dacă pînă 
acum dolarul era con
siderat ca moneda oc
cidentală cu cea mai 
mare greutate pentru 
că era susținut de re
zervele de aur de la 
Fort Knox într-o pro
porție cu mult mai 
mare decît oricare altă 
monedă, acum situația 
se modifică dintr-o 
trăsătură de condei: 
pe viitor, mult lăudata 
stabilitate a dolarului 
pe baza aurului va 
dispare. Această mă
sură este menită să e- 
vite o devalorizare a 
cursului dolarului, dar 
eficienta ei rămîne să 
fie verificată ulterior...

Totodată, att fost 
luate și alte măsuri 
pentru a reduce defi
citul balanței de plăți. 
Ministrul comerțului 
Alexandr Townbridge

p ă r a r e“
plicării măsurilor o- 
bligatoril de reducere 
a exporturilor de capi
tal". (Ministerul Co
merțului al Angliei a 
dat, cu toate acestea, 
publicității un comu
nicat în care aprecia
ză că „investițiile a- 
mericane vor fi foarte 
mult reduse...").

Cum s-a ajuns la a- 
ceastă situație ? Parte
nerii Statelor Unite 
din „pool-ul aurului" 
au insistat în timpul 
negocierilor monetare 
care au avut loc 
după devalorizarea li
rei sterline ca să fie 
luate „măsuri serioa
se" pentru reducerea 
deficitului balanței de 
plăți a S.U.A. care a 
atins „proporții dra
matice". Directorul 
băncii federale vest- 
germane a făcut o vi
zită secretă la Wa
shington în calitate de 
purtător de cuvint ne
oficial al băncilor 
vest-europene.

Dar nu trebuie con
siderat că graba măsu
rilor anunțate în 
S.U.A. s-ar datora 
exclusiv presiunilor 
exercitate de partene
rii vest-europeni. A- 
ceste măsuri sînt me
nite — în intenția ini
țiatorilor lor — să 
creeze „un cimp de

Este hazardant de afir
mat în ce măsură pro
punerile americane 
vor fi acceptate total 
sau parțial. Deocam
dată trebuie numai 
consemnat că dolarul 
pierde teren și o 
schimbare a sistemului 
de acoperire în aur^p 
monedelor occident,' 
a devenit inevitabil 
Perspectiva schimbai, 
acestui sistem este, de 
altfel, motivul pentru, 
care Ia Paris a fost 
primită cu satisfacti» 
campania de „apăra
re" aiedolarului, deși 
din punct de vedere al 
schimburilor franco- 
americane dezavanta
jul Franței este la fel 
de mare ca și înainte. 
Comentariile presei 
franceze de marți di
mineața, printre care 
cel apărut în „LE FI
GARO", subliniau că 
restricțiile impuse în 
S.U.A. pentru redre 
sarea balanței de plăț 
confirmă că „aler 
din decembrie di 
devalorizarea Ifi,. 
sterline a fost fierbin
te pentru dolari".

...Se înregistrează 
deci o nouă fază a 
luptei financiare în 
care dolarul a trecut 
..în apărare".

Z. F.
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Sărbătoarea
Camerunului

Poporul Camerunului a săr
bătorit o dată cu Anul Nou 
aniversarea a 8 ani de la ob
ținerea independenței.

în cei 8 ani de independen
ță, poporul Camerunului a 
obținui succese în dezvoltarea 
economică și socială a țării. 
Numeroase mărfuri, care în 
trecut proveneau din import, 
printre care tranzistori, utilaj 
peniru industria lemnului, bi
ciclete și altele se produc în 
prezent în țară. Paralel cu mă
surile menite să asigure creș
terea producției unor culturi 
tradiționale, cum sînt cafeaua, 
bumbacul, bananele și esen
țele rare lemnoase, au fost in
troduse culturi noi, cum sînt 
Cea a piperului, ceaiului, pal
mierului pentru ulei etc.

In prezent se întreprind c- 
forturi pentru formarea spe
cialiștilor necesari economiei 
și culturii acestei republici.

Membră a Organizației Na
țiunilor Unite și a Organiza
ției Unității Africane, Repu
blica Federală Camerun duce 
o politică de colaborare cu 
toate țările. Demonstrație a coreenilor, care trăiesc în Japonia, pentru 

satisfacerea revendicărilor.

prilejul împlinirii a 9 
ani de la victoria revoluției cu- 
bane, în Piața Revoluției din 
Havana a avut loc o paradă mi
litară urmată de demonstrația 
oamenilor muncii. La demon
strație au participat 50 000 
persoane.

• PROTOCOL

de

ROMÂNO—CHINEZ

• POTRIVIT relatărilor ziaru
lui libanez „Al Zamane", actua
lul secretar general al Ligii A- 
rabe, Abdel Khalek Hassuna, va 
fi înlocuit în curînd din postul 
pe care-l deține. Ziarul sublini
ază că această problemă va fi 
examinată de șefii de state arabe 
care se vor întruni la Rabat la 
17 ianuarie. Același ziar relevă 
că pentru postul de secretar ge
neral al Ligii Arabe, R.A.U. ar 
fi dispusă să susțină candidatu
ra lui Heykal, actualul director 
al ziarului egiptean „Al Ahram". 
Un alt candidat posibil este pri
mul ministru sudanez Ahmed 
Mahgoub.

Reuniunea Comisiei 
tripartite pentru Yemen

Comisia tripartită pentru reglementarea problemei Yemenului 
s-a întrunit sîmbătă și duminică la Cairo. La lucrări au participat 
Mohamed Ahmed Mahgoub, primul ministru și ministru al aface
rilor externe al Sudanului, Ismail Khairallah, ministru ad-interim 
al afacerilor externe al Irakului, și Ahmed Bensouda, ambasador 
al Marocului în Liban. In cursul acestor reuniuni s-a hotărît crea
rea unei Comisii de pregătire, formată din 15 membri, avînd ca 
scop fixarea datei și locului unei viitoare „Conferințe de reconci
liere națională in Yemen". Intr-un comunicat dat publicității la 
terminarea lucrărilor reuniunii de la Cairo, se precizează că „Co
misia de pregătire" se va întruni la 12 ianuarie la Beirut pentru 
a alege personalitățile yemenite care vor participa la Conferință. 
Comisia de pregătire va fi compusă din cinci membri al actua
lului guvern al Yemenului, cinci membri din partea triburilor re
galiste și cinci republicani care nu fac parte din actualul guvern 
al Yemenului.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut 
marți noi întrevederi în 
problema cipriotă cu repre
zentanții Ciprului, Greciei, 
Turciei. Aceste întrevederi 
se înscriu în seria de con
sultări începute în a doua 
parte a săptămînii trecute, 
în baza recentei rezoluții a 
Consiliului de Securitate, 
prin care secretarul gene
ral a fost solicitat să-și o- 
fere bunele oficii în vede
rea găsirii unei soluții per
manente în problema ci
priotă.

• ÎN urma tratativelor dintre 
delegația guvernamentală co
mercială a Republicii Socialiste 
România și delegația guverna
mentală a Republicii Populare 
Chineze, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, la 30 de
cembrie s-a semnat la Pekin a- 
cordul privind schimbul de măr
furi și plățile dintre cele două 
țări pe anul 1968. în baza acor
dului, volumul schimburilor co
merciale dintre România și Chi
na va continua să crească în 
1968. România va livra utilaje și 
instalații petroliere, autocami
oane, autoutilitare, mașini-unel- 
te, piese de schimb, cargouri, 
țevi de oțel, produse petrolifere, 
produse chimice și alte mărfuri.

China va livra laminate de 
oțel, plăcuțe de metal dur, ma- 
șini-unelte, scule, produse mi
nerale, produse chimice, texti
le, bunuri de consum și alte 
mărfuri.

Din partea română acordul a 
fost semnat de Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea 
chineză de Li Cian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

Havana. Din acest grup fac par
te acad. Remus Răduleț, vice
președinte al Academiei, prof. 
Barbu Zaharescu, membru co
respondent al Academiei, Pop 
Simion, vicepreședinte al Uniu
nii Scriitorilor, Dina Cocea, ar
tistă emerită, Valeriu Pop, prim- 
redactor șef adjunct al ziarului 
„Scînteia", Ion Frunzetti, critic 
de artă, Paul Diaconescu, ziarist.

La lucrările Congresului vor 
lua parte, de asemenea, acad. E- 
Ugen Pora, prof. Mihai Băcescu, 
membru corespondent al Acade
miei, prof. Ion Negoescu și poe
tul D. Novăceanu, care se află 
în Cuba.

• NICI unul din șefii de 
misiuni diplomatice acredi
tați la Atena nu a fost in
vitat, contrar uzanțelor, să 
participe la serviciul reli
gios, oficiat cu prilejul Nou
lui An la Catedrala din Ate
na, în prezența regentului 
Zoitakis. Au fost în schimb 
invitați toți atașații militari, 
dar a fost prezent numai cel 
al Taivanului. De asemenea, 
au participat reprezentanții 
misiunii militare americane, 
care nu au însă statut diplo
matic.

INTERVIUL
NORODOM SIANUK

• IN capitala Cubei a sosit 
grupul de oameni de știință, ar
tiști și scriitori din România care 
va lua parte la Congresul inter
național al intelectualilor de la

într-un interviu acordat pos
tului de radio „Europa I“, șeful 
statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a declarat că 
„în caz de agresiune din partea 
S.U.A. vom cere prietenilor 
Cambodgiei, U.R.S.S., China și 
Franța, să sporească ajutorul pe 
care deja ni-1 acordă. în fața 
Adunării Generale a O.N.U. vom 
cere tuturor să ia poziție în apă
rarea cauzei noastre".

într-un discurs pronunțat du
minică la Pnom Penh, prințul 
Norodom Sianuk a declarat că 
nu va lăsa niciodată ca america
nii să ocupe cel puțin un metru 
pătrat din teritoriul cambodgian. 
Trebuie să întrebuințăm totoda
tă — a spus el — toate mijloa
cele politice și diplomatice înain
te de a hotărî dacă trebuie să

folosim sau nu forța armată. Sia- 
nuk a arătat că țara sa nu va re
cunoaște „dreptul de urmărire" 
și nici nu poate fi vorba să se 
discute despre aceasta cu 
S.U.A. După ce a arătat că ar fi 
dispus să discute cu un repre
zentant personal al președintelui 
Johnson, el a spus că această ho- 
tărîre nu ilustrează, așa cum s-a 
afirmat, „anumite schimbări" în 
atitudinea sa față de S.U.A.

în legătură cu schimbările in
tervenite în componența cabine
tului cambodgian, agenția Fran
ce Presse amintește că Nordom 
Sianuk a declarat la 27 decem
brie în fața Congresului național 
că ar dori ca Parlamentul să 
desemneze cît mai repede cu pu
tință un guvern potrivit preve
derilor constituției.

încă o transplantare 
de inimă ia 

„Groote Shuur“ 
INIMA A FOST EXTRASĂ DIN CADAVRUL UNUI METIS

ÎN VÎRSTĂ DE 24 DE ANI
A doua operație de transplantare a inimii a fost rea

lizată în Republica Sud-Africană la Spitalul „Groote 
Schuur". Operația s-a terminat cu succes.

Iată cîteva amănunte transmise de agenția France Presse :
• Luni dimineața : profe

sorul Christian Barnard și 
soția sa s-au reîntors din
tr-o călătorie în Statele 
Unite și Marea Britanle. 
Echipa specializată în trans
fuzii de singe se află în sta
re de alertă permanentă.

® Luni după amiază : Cli- 
ve Haupt, un tînăr metis în 
vîrstă de 24 de ani, a fost 
găsit fără cunoștință pe o 
plajă în apropiere de Cape
town în dreptul unui sat de 
pescari. Fish Hoek.

e Luni ora 17,00 : ambu
lanța în care se afla tînărul 
metis sosește la spital, iar 
medicii îi pun diagnosticul : 
„congestie, cerebrală".

0 Luni seara : studierea 
grupei de sînge a lui Clive 
Haupt arată că globulele ro
șii sînt compatibile cu ace
lea ale lui Philip Blaiberg. 
Cercetările continuă pentru 
a se studia o eventuală com
patibilitate a globulelor albe 
și a celulelor țesutului. Pri
mele rezultate sînt satisfă
cătoare. Clive Haupt va pu
tea să devină „donatorul", 
în cazul cînd va deceda. Tî- 
năra soție a lui Haupt este 
chemată la spital, fără îndo
ială pentru a i șe cere au
torizația pentru o eventuală 
transplantare a inimii soțu
lui său.

O Luni ora 20,30 : medicii 
conectează la corpul lui Cli
ve Haupt o jumătate de du
zină de fișe ale unui aparat 
electronic denumit „Moni
tor". Acest aparat furnizea
ză în permanentă toate in
formațiile privind starea ini
mii și a circulației sanguine.

• In noaptea de luni spre 
marți: Clive Haupt se află

în agonie. Medicii îi fac res
pirația cu ajutorul unui plă- 
mîn artificial. Se consideră 
că bolnavul poate muri din- 
tr-un moment intr-altul.

o Marți ora 10,43 : Clive 
Haupt a decedat. Inima sa 
nu mai bate. Indicațiile 
electrocardiogramei confir
mă acest fapt.

© Marți ora 11,00 : Philip 
Blaiberg este așezat pe masa 
de operație și intervenția 
începe. Pieptul său este des
chis. Un aparat „inimă-plă- 
mîn" artificial este atașat la 
vasele de sînge ale bolnavu
lui. în același timp, o ope
rație asemănătoare este efec
tuată pe cadavrul lui Clive 
Haupt. Inima tînărului om 
este desprinsă și transporta
ră în sala de operație, unde 
se găsește Philip Blaiberg.

® Marți după-amiază : a 
doua fază a operației începe. 
Christian Barnard scoate 
inima bolnavului și o înlo
cuiește cu aceea a tînărului 
metis. Inima este umplută 
din nou cu sînge și începe 
să bată normai.

o Ora 16,00 : se anunță că 
operația s-a terminat cu 
succes.

Profesorul Christian Bar
nard a declarat că opera
ția de transplantare a inimii 
asupra lui Blaiberg s-a des
fășurat în condiții mult mai 
bune decît aceea efectuată 
lui Louis Washkansky. In
tr-un interviu acordat postu
lui de radio sud-african, Bar
nard a arătat că inima a în
ceput să bată ea însăși și că 
nu a fost necesară impulsio
narea ei prin șocuri electrice, 
ca la prima operație.
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