
Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la a 50-a aniversare
a zilei de naștere

u.

Din partea unor delegații

Cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a zilei de 
naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, președinte
le Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Ro
mânia, vineri dimineața au 
venit la sediul C.C. al 
P.C.R., pentru a prezenta fe
licitări, delegații alcătuite 
din activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai u- 
nor instituții centrale și 
organizații obștești, ai unor 
mari unități industriale și 
instituții de cultură din 
Capitală.

Au fost de față tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bod
naraș, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Paul Ni
culescu-Mizil, membrii și 
membrii supleanți ai Comi
tetului Executiv și secreta
rii C.C. al P.C.R.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost pre
zentate felicitări de delega

ții ale : Comitetului orășe- 
'nesc București al P.C.R., 
'Comitetului regional Bucu
rești al P.C.R., Aparatului 
C.C. al P.C.R., Consiliului 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Uzinelor „23 
August", C.C. al U.T.C. 
Uniunii Asociațiilor ! 
deniilor din România, 
zinelor „Grivița Roșie", A-

cademiel Republicii Socia
liste România, Fabricii de 
confecții și tricotaje Bucu
rești, Universității Bucu
rești, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, Uniunii Scriito
rilor, Uzinelor „Danubia- 

Uniunii Compozitori-

lor, Filaturii „Dacia", U- 
niunll Artiștilor Plastici, 
Uzinelor „Electronica", Con
siliului Național al Femei
lor, Ministerului Forțelor 
Armate, Consiliului Națio
nal al Organizației Pionie
rilor, Ministerului Afaceri
lor Interne. Uniunii Centra-
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

le a Cooperativelor Mește
șugărești, Uniunii Ziariști
lor, Uniunii Centrale a Co
operativelor de Consum, 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit cu 
căldură pentru felicitările 
adresate cu acest prilej.

într-o atmosferă de
osebit de caldă, tovără
șească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat 
s-au întreținut cu cei pre
zenți.
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ln lahofflțor.ul de chimie al In
stitutului pedagogic de 3 ani din 
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Din partea șefilor misiunilor diplomatice
Comitetului Central

DUPĂ VIZITA OFICIALĂ

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, s-a înapoiat vineri 
la amiază în Capitală din vi
zita oficială făcută în Italia la 
invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Italiene. Aldo Moro.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii
■EB ES^3 ©C59 WSUSfSBI SSB

Alexandru Bîrlădeanu, Ale
xandru Drăghici, Janos Faze- 
kas, Gheorghe Radulescu, Io
sif Banc, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, membri ai 
guvernului și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Pasquale 
Antonio-Baldocci, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Italiei 
la București.

I CITIȚI IN ZIARUL NOSTRU DE DUMINIC
Vineri la amiază, șefii misiu

nilor diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România, 
au venit la Palatul Republicii 
pentru a prezenta felicitări to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat, cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a zilei sale de naș
tere.

Au asistat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Constanța Crăciun 
și Ștefan Peterfi, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Mihai 
Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au prezentat felicitări am
basadorii : Cubei — Manuel 
Yepe Menendez, J. P. Mongole 
— Togoociin Ghenden. R. P. 
Bulgaria — Gheorghi Bogda
nov, Republicii Arabe Unite — 
Mohamed Fahmy Hamad, R.D. 
Vietnam — Hoang Tu, Fran
ței — Jean Louis Pons, Aus
triei — Johann Manz, R. P. 
Ungare — Jozsef Vince, Elve
ției — Charles Albert Dubois, 
R. S. Cehoslovace — Cestmir 
Cisar, U.R.S.S. — A. V. Basov

Finlandei — Bjorn Olof Georg 
Alholm, R. P. Albania — Iosif 
Pogace, Olandei — Haverkorn 
Van Rijsewijk, Iranului — Sol
tan H. V. Sanandaji, R.P.D. 
Coreene — Kim The Hi, Gre
ciei — Jean C. Cambiotis, Ar
gentinei — Rogelio R. Tristany, 
Indiei — A. S. Mehta, R. F. a 
Germaniei — E. Stratling, Re
publicii Islamice Pakistan — 
Jamsheed K. A. Marker, Sue
diei — Carl Rappe ; ministrul 
Izraelului — Eliezer Doron ; 
însărcinații cu afaceri ad-inte- 
rim, ai Republicii Orientale a 
Uruguayului — Alberto Guani, 
Danemarcei — R. W. Hansen, 
Republicii Chile — Rolando 
Stein, Braziliei — Mario Ce- 
sarde Moraes Pitao, R. P. Po
lone — Jerzy Fidler, S.U.A. — 
Joseph W. Neubert, R. P. Chi
neze — Ma Șiu-șîn, R. D. Ger
mane — Karl Kormes, Belgiei 
— Robert van Overberghe, Ita
liei — Pasquale A. Baldocci, 
Indoneziei — Theofilus Naba- 
ban, Japoniei — Itaru Maruo. 
R.S.F. Iugoslavia — M. Koma- 
tina, 
bury

Marii Britanii — R. Han- 
Tenison, Turciei — Be-

hic Hazar, precum și șeful Re
prezentanței Consulare și Co
merciale a Spaniei — Richardo 
Arnau.

După prezentarea felicitări
lor de către șefii misiunilor di
plomatice, ambasadorul Cubei, 
Manuel Yepe Menendez, în 
numele corpului diplomatic, 
a adresat președintelui Consi
liului de Stat cordiale felici
tări cu ocazia aniversării zilei 
sale de naștere și i-a înmînat 
în dar o armă de vînătoare 
din partea șefilor misiunilor 
diplomatice.

Răspunzînd, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru cuvintele calde de feli
citare ce i-au fost adresate, 
pentru darul primit și a urat 
șefilor de misiuni diplomatice 
noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară spre binele 
prieteniei între poporul român 
și popoarele pe care le repre
zintă, spre binele păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de stat 
s-au întreținut cordial cu șefii 
misiunilor diplomatice.

(Agerpres)
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împliniți azi, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. 50 de ani 
de viață închinată cauzei nobile a Partidului Comunist 
Român, luptei pline de abnegație și devotament pentru reali
zarea aspirațiilor de veacuri ale poporului, pentru ridicarea 
patriei pe culmile progresului și civilizației socialiste.

Munca și viața dumneavoastră, îndelungata activitate revo
luționară în rîndurile partidului și ale mișcării comuniste de 
tineret, contribuția neobosită adusă operei de edificare a 
noii societăți constituie pentru tînăra generație exemplu de 
cea mai adincă iubire față de patrie și popor, pildă însufleți- 
toare de energie și hotărîre, de dinamism și spirit creator In 
îndeplinirea înaltelor răspunderi pentru destinele țării, ale 
națiunii noastre socialiste.

Uniunea Tineretului Comunist, toți tinerii patriei, profund 
recunoscători pentru încrederea și solicitudinea permanentă, 
atenția plină de grijă și căldură cu care partidul, dumnea
voastră personal înconjurați tînăra generație, sînt animați de 
sentimentul responsabilității lor sociale, al misiunii nobile de 
a reprezenta cu demnitate viitorul societății, de a fi militanți 
activi pentru politica partidului, pentru prosperitatea patriei.

în numele întregului tineret din patria noastră, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comunist vă felicită din toată 
inima și vă dorește, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață 
îndelungată, activitate rodnică, noi succese in munca dum
neavoastră pusă In slujba partidului și statului nostru, a dez
voltării și înfloririi României socialiste, a cauzei socialismu
lui și păcii în lume.
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„Secretele tinereții"
20 de reputați medici și 
psihologi vorbesc des
pre condițiile sănătății, 
ale menținerii unei tinereți 

permanente
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NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE

secretar al C.C. al

I
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Un nou tip 

de vagon-marfă

JUST LIPPE
P.C din Norvegia

Cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român a oferit, 
vineri seară, în saloanele Con
siliului de Miniștri, o masă to
vărășească.

Au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, cu soția, Alexan
dru Drăghici, cu soția. Paul 
Niculescu Mizil, cu soția, Ilie 
Verdeț, cu soția.

La masă au luat parte tova
rășii Santiago Carrillo, secre
tar general al Partidului Co
munist din Spania, Alvaro 
Cur.hal, secretar general al 
Partidului Comunist Portu
ghez, Just Lippe, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Norvegia, care se află în 
vizită în țara noastră.

Erau prezenți membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat șl ai guver
nului. primii secretari ai comi
tetelor regionale de partid, pre
ședinții sfaturilor populare re-

gionale, conducători ai unor 
organizații obștești, membri de 
partid din ilegalitate, activiști 
de partid, militari ai forțelor 
noastre armate, oameni 
știință și cultură.

Toastînd în sănătatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a spus :

Permiteți-mi ca în numele 
celor de față să rostesc cîteva 
cuvinte cu ocazia acestei ani
versări.

Comitetul Central al Parti
dului, Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România și 
Consiliul de Miniștri, într-o 
scrisoare pe care ți-a adresa
t-o ție, au explicat de ce te 
prețuiesc.

Cuvinte simple adînc gîndi- 
te și adînc simțite, expresie a 
faptului că din 50 de ani de 
viață, cu mult peste 30 ai dă
ruit mișcării revoluționare și 
binelui poporului din care cu 
toții facem parte. Cei care au 
bucuria să fie alături de tine în 
această luptă știu ce însemnea • 
ză dîrzenia, efortul, lupta pe 
care o duci pentru a pregăti 
problemele și soluțiile, devo
tamentul tău pentru cauza re
voluției șl pentru cauza po
porului către care răspundem.

de

Cred, a spus tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, că îmi va 
fi îngăduit să sintetizez toate 
simțămintele pe care această 
aniversare ne face să le trăim, 
ridicînd paharul în sănătatea 
ta, pentru o viață lungă, pen
tru succesul cauzei pe care o 
susții și pe care cu atita pri
cepere o servești, pentru sănă
tatea tovarășei tale de viață, 
pentru fericirea tuturor celor 
care îți sînt dragi.

Urarea aceasta nu este nu
mai o dorință de bine pentru 
tine. Este o dorință de bine 
pentru partid, este o dorință 
de bine pentru cauza revolu
ției, este o dorință de bine 
pentru poporul nostru, pentru 
că în sănătatea și în puterea 
ta de muncă stă nădejdea îm
plinirii țelurilor noastre.

Să trăiești!
Răspunzînd urărilor adresa

te, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : îmi este greu să ex
prim sentimentele ce le încerc 
față de atenția și căldura cu 
care tovarășii mei de muncă, 
reprezentanții organizațiilor de 
partid, obștești, ai oamenilor

(Continuare in pug. « 111-a)

COMITETUL CENTRAL AL U. T. C.
București, 26 ianuarie 1968

Vineri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.G. al P.G.R. a primit pe to
varășul Just Lippe, secretar 
al G.G. al P.0. din Norvegia, 
care face o vizită în Republica 
Socialistă România.

în timpul șederii în țara 
noastră, tovarășul Just Lippe 
a avut convorbiri cu tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe-

cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.G.R.

în cadrul întîlnirilor a avut 
loc un schimb de păreri pri
vind dezvoltarea 
dintre cele două partide 
problemele actuale 
cării comuniste și 
rești internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

relațiilor 
și 

ale miș- 
muncito-

• Constructorii de mașini 
de la Uzina mecanică din 
Turnu Severin au realizat un 
nou tip de vagon-marfă 
acoperit, pe două osii, de 15 
tone. El este destinat tran
sporturilor de mărfuri care 
necesită protecție împotriva 
intemperiilor. Vagonul are o 
construcție metalică robustă, 
pereți laterali și frontali 
seîndură, iar acoperișul 
tablă căptușită cu foi din 
teriale sintetice.

Un vagon asemănător, 
de capacitate mai mare — 30 
tone, pe patru osii, au reali
zat și constructorii de mate
rial rulant din Arad. Ambele 
se pot deplasa cu 
90 km pe oră.

din 
din 

ma

dai

o viteză de

• ••••••••••

Impresie de invariabil. Ro
șu în obraz, lingoul co
boară din cuptor potrivin- 
du-și mersul pe linia degrosi- 
soare. Suportă, stoia, noua di
mensiune, traversează de-acum 
fără emoții caja finisoare și 
pătrunde în sectorul de igenă 
al ajustajului ; platina-i gata. 
Vreo rudă a simandicosului 
metal fuzibil sub streașină a 
2000 de grade ? Nu, pînă acolo 
va fi necesară 
taminizare, care 
aici.

Imaginea este 
Un întreg sistem 
librul nu este predispus de
reglării. Un echilibru datorat 
oamenilor care lucrează de-a 
lungul trenurilor de laminare. 
Sînt peste 300 de salariați 
care ar putea fi luați fiecare

il amplă vi- 
nu se face

de echilibru, 
în care echi-

METAMORFOZE
în parte și analizați în ce mă
sură oferă prin ei înșiși puncte 
de sprijin 
Este greu 
Este mai 
maistrului 
tragi cîteva exemple de tineri 
care nu-și 
de puncte 
zul țațelor 
Giortan și 
degrosisor, Petre Gădău și Ro
mulus Bugariu la finisor, Ilie 
Zamfir și Marin Stroe, ma- 
nevranți la ajustaj. Numai 
șase, cîte doi de la punctele

acestui echilibru, 
de făcut asta însă, 
ușor cu ajutorul 

Ion Românu să ex-

dezmint reputația 
de sprijin ale re- 
secției. Alexandru 
Nicolae Diaconu la

In metal
principale de lucru. O bandă 
de magnetofon ar fi reținut 
pentru fiecare din cei notați 
lapidare caracterizări i „unul 
dintre cei mal buni..." De 
aceea nici n-o facem indivi
dual ; pentru a evita repeta-

rea. Gerusem însă mai înainte 
șefului de secție să creioneze 
liniile esențiale, Intrinseci 
unui foarte bun laminorist 
S-a limitat la două; „să cu
noască foarte bine comporta
rea diferitelor mărci de oțel

în timpul laminării 
temperaturile de 
pentru a putea preveni orice 
iregularitate ; să stăpînească 
perfect utilajul la care lucrea
ză, orice mișcare nesigură („ca 
la șoferi") putînd fi fatală". 
Intuim prin asociere prezența 
acestor elemente în biogra
fia profesională a celor ce 
ne-au fost recomandați.

Secția de laminat platine 
este ea însăși, în ansamblul 
său, un sistem echilibrat. Să 
ne uităm la felul cum se în
deplinește planul de produc
ție. în trimestrul întîi al anu
lui trecut, ceva peste 100 la 
sută. în trimestrul următor,

(în special 
laminare)

N. UDROIU

(Continuare tn pag. a 111-a)• • • • ••<>••••



UN PORTRET

PĂRINȚI
..Oamenii din Bistrița erau 

obișnuîți să citească articole 
în care se scria despre fiica 
mea încă de pe vremea cînd 
avea 13 ani (de curînd a îm
plinit 20 ani) dar în aceste 
articole erau redate numai 
lucruri pozitive și cuvinte de 
laudă la adresa ei“. Rinduri 
dintr-o scrisoare trimisă re
dacției însoțită de citeva nu
mere ale ziarului regional 
„Făclia** din Cluj în care, a- 
lături de surisul unei eleve, 
sînt consemnate rezultatele 
notabile pe care le-a obți
nut in școala generală, în li
ceu, în activitatea de artistă 
amatoare, mențiuni și premii 
obținute la ooncursnri ale 
formațiilor de artiști ama
tori : „La faza regională a 
Festivalului de teatru „I. L. 
Caraglale" car* a avut loe 
la Bistrița s-a prezentat pio
niera Georgeta Brașoveanu, 
eare a obținut un succes re
marcabil : o simplă înregis
trare pentru radiodifuziu
ne.

„Georgeta Brașoveanu este 
elevă în clasa a IX-a a Șco
lii medii din Bistrița. O ele
vă slrgulncloasă, fruntașă la 
învățătură...**. Scrisoarea con
ține Insă și rinduri de re
gret : o coincidență de nume 
a afectat, după cum ni se 
spune, prestigiul și renumele 
familiei, demnitatea copilului 
lor.

Ce anume s-a-nttmplat T 
în articolul „Tentațiile e- 

mancipării** publicat in zia
rul nostru din 23 noiembrie 
anul trecut erau relatate, 
printre altele, fapte reproba
bile ale Georgetei Brașo
veanu din str. Virgiliu. Pă
rinții eroinei din str. Virgiliu 
nu s-au deranjat considerînd, 
probabil, că nu este cazul să 
se alarmeze pentru atîta lu
cru. Iată însă că din orașul 
Bistrița părinții altei George
ta Brașoveanu prezenți la 
comportarea și viitorul copi
lului lor, ne trimit portrethl 
(compus cu mîndrie, o min- 
drie justificată, cu căldură 
părintească) Georgetei, stu
dentă în anul II la Faculta
tea de filologie din Cluj, por
tret pe care noi am încercat 
să-I întregim cu păreri ale 
colegilor, cadrelor didactice 
de la facultatea unde este 
studentă :

Berger Ute anul III: în li
ceu a fost una dintre cele 
mai bune eleve, mereu pre
miantă. Nu-mi amintesc să fi 
avut, vorbesc de noi, toți ele
vii, un coleg mai apropiat, 
un prieten mai bun, devotat 
și franc. Colegele sale Mo
nica Moldovan, Lucia Babeț 
și Ludușan Maria încearcă 
rezistența superlativelor în 
acest caz de neocolit : „Este 
o studentă conștiincioasă, so
bră, fără să fie distantă, cu 
rezultate remarcabile pe linie 
profesională. Anul I l-a pro
movat cu media 9,37. La pri
mul examen din această se
siune a obținut calificativul 
maxim 10. Asistentul uni
versitar Mihai Market păs
trează același ton : „o stu
dentă care privește cu serio
zitate studenția, bine pregă
tită, sirguincioasă cu care ne 
mîndrim**.

Dintr-o coincidență de

nume nedoriti am făcut cu
noștința unui om despre eare 
colegii nu au decît cuvinte 
de laudă, se bucură de stima 
și prețuirea lor. Pentru pă
rinții Georgetei Brașoveanu 
studentă la Facultatea de fi
lologie din Cluj : Am făcut 
cu plăcere această rectifi
care. Pentru fiica lor : suc
ces !

N. ADAM

CADRU OPTIM PENTRU DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A SOCIETĂȚII NOASTRE
In anii construcției so

cialiste politica 
□artidului 
ntensă și 
economiei 
dus la 
formării 
cial-politice și culturale în 
viața orașelor și satelor pa
triei noastre. Progresul con
tinuu al economiei impune 
dezvoltarea în ritm susținut 
a forțelor de producție, e- 
chitabila lor repartizare 
geografică. Este necesară o 
legătură mai strînsă între 
organele centrelor și unită
ților de bază — comuna și 
orașul — în care se traduc 
în practică directivele parti
dului și statului. Actuala 
împărțire administrativ-te- 
ritorială — regiune, raioane 
orașe și comune — generea
ză unele paralelisme și su
prapuneri de atribuții.

Consider că 
propuneri făcute sînt 
deplin realiste, 
foarte bună adoptarea de
numirilor județelor în 
strînsă legătură cu realită
țile geografice, cu respecta
rea tradițiilor și a 
lui istoric.

Studiind harta 
se remarcă faptul 
Județele au o bază econo
mică și social-culturală 
complexă. Prezența unor 
căi de comunicație Impor
tante pe teritoriul fiecărui 
județ va constitui un fac
tor cu consecințe pozitive 
asupra valorificării resurse
lor materiale și umane ale 
tuturor localităților.

Luînd ca exemplu cele 
două Județe, care se propun 
pe teritoriul actualei regi-

justă a 
de dezvoltare 
multilaterală a 
naționale a 

adîncirea trans- 
ecortomice, so-

recentele 
pe 

Găsesc

trecutu-

propusă, 
că toate

uni Bacău, se întrevăd 
urmările pozitive ale noii 
împărțirii administrativ-te- 
ritoriale asupra orașului 
Piatra Neamț și a comune
lor din actualul raion Tg. 
Neamț. Legăturile mai in
tense ce se vor stabili între 
Tg. Neamț și reședința ju
dețului Piatra Neamț va 
duce la o mai bună valo
rificare turistică a minuna
telor peisaje și a monumen
telor istorice din această 
parte a țării. Declararea 
orașelor Piatra Neamț și 
Roman ca municipii va crea, 
de asemenea, un cadru fa
vorabil înfloririi celor două 
centre cu însemnat trecut 
istoric.

Îmi exprim convingerea 
că legiferarea propunerilor 
Comisiei centrale de partid 
și de stat cu privire la or-

PROPUNERI
PRIVIND
ORG/INIZNRE/l

JUDEEELOR

Șl 4 MIJNI

CEPIIL OR

PREZENTA ACTIVA
3

ÎN CIRCUITUL
ECONOMIC
ganizarea județelor ți muni
cipiilor vor constitui o pre
misă pentru mai buna va
lorificare a bogățiilor și a 
forței de muncă a țării, 
pentru ridicarea pe trepte

superioare a economiei Ro
mâniei.

Asistent 
VASILICA CLENCIU 

catedra de istorie-geografte — 
Institutul pedagogic de 3 ani 

Bacău

Perfecționarea organizării 
administrativ-teritoriale — 
tare promovează principiul de 
primă însemnătate, acela al 
apropierii conducerii centrale 
de partid și de stat de ve
rigile de bază creează con
dițiile pentru soluționarea în 

• modul cel mai eficient și ra
țional al problemelor multi
ple pe care le ridică dezvol
tarea socială și economică a 
țării. Analiza complexă a fac
torilor naturali și economici, 
demografici, sociali și tehni
ci. intercondiționarea acesto
ra pe ansamblul țării și a fie
cărei zone în mod separat, 
a dus la conturarea pe harta 
țării a 35 de județe care se 
încadrează perfect în armo
nia reliefului românesc și a 
complexei activități econo
mice și social-culturale. Mă 
voi referi la două aspecte : 
încadrarea județului în ar
monia reliefului si alegerea 
reședințelor 
în limitele 
fie cuprinse 
toate formele 
ce duce la o dezvoltare com
plexă a vieții sale economice. 
Astfel, județul Maramureș 
cuprinde trei unități distinc
te : o zonă montană 
în păduri și pășuni 
unde s-a dezvoltat o 
mie forestieră, o zonă 
sionară cu activitate agricolă 
complexă de la culturile 
de cereale din depresiunea 
Maramureșului la culturile 
de pomi fructiferi din țara 
Chioarului și a treia este 
zona minieră Baia Mare.

Această situație este ge
neralizată pentru toate jude
țele din zona Carpaților 
unde limitele lor se întind 
pînă în zonele cu relief mai 
jos cum ar fi podișuri sau 
luncile principalelor rîuri, 
pentru a crea posibilitatea 
unei dezvoltări complexe și 
echilibrate

O deosc’ 
dat și al< 
de județ care. în general, au 
o așezare centrală față de

teritoriul județului ceea ce 
înlesnește legătura cu cele
lalte așezări. In plus, cele mai 
multe din orașele de reședin
ță sînt și puternice nuclee in
dustriale și social-culturale, 
iar altele in curs de dezvol
tare. Avîndu-se în vedere a- 
cest aspect, în județul Vaslui, 
de exemplu, reședința nu este 
la Birlad — orașul cel mai 
dezvoltat ci în Vaslui, care 
este situat central. Totuși,

lucrare a lemnului, industrie 
a hîrtiei, industrie alimen
tară, textilă și de încăl
țăminte, bine legat prin 
căile de comunicații, dar si
tuat mai periferic, este reșe
dință și municipiu — pentru 
că legăturile sînt mai ușoare 
cu restul județului. Dintre 
cele două orașe industriale 
Piatra Neamț și Roman, am
bele muncipii, a fost desem
nat reședință de județ ora-

S-a urmărit ca 
județului să 

pe cit posibil 
de relief, ceea

bogată 
alpine, 
econo- 
depre-

’ grijă s-a acor- 
•rii reședințelor

JUDE
in armonia
reliefului și 
dezvoltării
complexe

pentru ca orașul Birlad si nu 
sufere un declin a fost de
clarat municipiu, iar orașului 
Vaslui, ca reședință, i se o- 
feră perspective de dezvol
tare economică, social-cultu- 
rală și urbană.

Orașul Botoșani, care in 
actuala formă de împărțire a 
cunoscut un ritm lent în dez
voltare, prin crearea județu
lui Botoșani a cărui reșe
dința va fi in același timp 
declarată ți municipiu, are 
pentru viitor mari perspective 
de dezvoltare. Orașul Sucea
va, puternic centru economic 
al Moldovei de nord, cu o 
dezvoltată industrie de pre-

TUL
șui Piatra — Neamț, avînd 
o poziție mai centrală.

Științific fundamentată es
te crearea municipiilor cu 
teritorii mai largi unde func
țiunile economice sînt mai 
complexe dar mai ales spe
cifice. Așa sînt municipiile 
Constanța, Petroșani și Tur- 
nu-Severin. Propunerea fă
cută ca toate localitățile din 
bazinul Jiului superior să 
fie înglobate în municipiul 
Petroșani este legitimă, în- 
cadrîndu-se în felul acesta 
în forma optimă de organiza
re a unei zone bine indivi
dualizată geografic, demogra
fic și economic, dezvoltată u- 
nitar în decursul timpului 
imprimînd specificul activi
tății economice — exploata
rea cărbunelui.

SMARANDA ANDREUȚA 
de la catedra de geografie e- 
eonomică a Academiei de 

Studii economice.

CEEA
cen- 
mic.

ale 
stu-

de cul- 
gălățent 
că viata

cu cea a marilor cita 
universitare, 
vizită la Casa 
a studenților

CE DECIDE
Galațiul este un centru 

studențesc relativ tinăr. 
Tradițiile sale universitare 
abia dacă depășesc virsta 
unui deceniu.

Galațiul este fi un 
iru studențesc relativ 
în cele două institute 
sale învață trei mii de
denți — cifră incompara
bilă 
dele

O 
tură
demonstrează însă 
spirituală intensă a tinere
tului studios, îndrumarea 
timpului său liber către 
spațiile superioare ale cul
turii, nu sînt întotdeauna 
intr-un raport proporțional 
direct cu proporțiile fa

cultăților ți eu vechimea 
tradițiilor lor.

înființată abia la începu
tul anului universitar tre
cut, Casa de 
versat, pînă 
perioadă de 
incertitudini, 
planuri: de

cultură a tra
de curînd, o 
căutări și de 
Pe mat multe 
la întocmirea 

proiectelor de manifestări 
(încărcate, nerealiste, ne- 
ținînd seama nici de tim
pul, nici de preferințele 
reale ale studenților), pînă 
la detaliile organizatorice 
ținind de reparațiile și în
călzirea sălii. Din aceste

tură, ne-a relatat cu justi
ficat orgoliu că nici o ac
țiune, cu excepția audițiilor 
muzicale pe discuri, n-a 
eșuat în ultima vreme. Suc
cesul acestor manifestări a 
început să fie judecat nu 
după criteriul exterior al 
„numărului de participanți" 
findicînd adesea o asistență 
pasivă, adormită .așteptînd 
cu resemnare să se termine 
„conferința" ca să înceapă 
programul artistic sau dan 
sul), ci după interesul cu 
care le-au primit studenții. 
Debutul unui ciclu de con
vorbiri cu studenții — in

NU SÎNT PROPORȚIILE

Desen de
DORIN DUM1TRIU

motive, existența ei s-a im
pus mai greu, studenții au 
'ocolit-o sau pur și simplu 
Dau ignorat-o o bună 
cată de vreme.

La începutul acestui 
universitar, Casa de

bu-

an 
cul

tură, cu o nouă conducere, 
(director: Pavel Dinache) 
a procedat la o revizuire a 
ideilor sale de activitate 
Renunțînd la goana după 
cifrele mari, propunîndu-și 
să afle prin sondaje con
duse inteligent — dorințele 
tinerilor din cele două in
stitute, diriguitorii ei au 
transformat-o treptat in
tr-un loc realmente căutat 
de studenți în timpul lor 
liber. Alexandru Nicolaev, 
metodistul Casei de cui-

ventatori Matei Kirply fi 
Adriana Stoica despre 
„contribuțiile studențești la 
realizarea navelor rapide 
cu aripi românești". în- 
tilnirea cu ing. Gelu Kahu
— directorul lcepronavului
— seara de folclor literar, 
și muzical, recitalul de can 
[onete ori cel intitulat Pe 
valurile muzicii vieneze 
(ca să răsfoim numai ca
lendarul ultimei luni) n-au 
întrunit cifre spectaculoase 
de auditori, dar cei prezenți 
în sală au fost realmente 
interesați și au plecat cu 
gîndul să mai revină.

Aminteam mai sus de o 
excepție. De ani 'le zile se 
știe că studențimea gălă- 
țeană — în majoritatea ei
— nu este permeabilă la

muzica simfonică. S au în
cercat numeroase soluții, 
nici una cu vreun rezultat 
cit de cit palpabil. „Audiții 
le pe discuri", formă conti
nuată și anul acesta, și-au 
demonstrat din nou — pen
tru a cita oară ? — inope 
rativitatea. Se va expert 
menta așadar o altă posi
bilitate : Orchestra sim 
fonică și Teatrul muzical 
din Galați vor prezenta lu
nar concerte simfonice 
populare in sala de festivi
tăți a Institutului Politeh
nic Să vedem ..

O activitate bogată — de 
data aceasta întemeiată 
pe

140 
lor

ți 
un început de tradiție 
li se prevede celor 

de membri ai formații- 
artistice de la Casa de

cultură a studenților. Echi
pa de teatru, în mai multe 
rinduri distinsă la 
cursurile studențești 
țară, are de pe acum trei 
lucrări in repertoriu : In
sula. de Mihail Sebastian 
(regia M. Mihail). Anonime 
de Al Voitin (regia Eugen 
Tudoran) și Neîncredere în 
foișor de N. lonescu (regia 
Tr. Ghițescu- Ciurea). Aces
tora li se vor adăuga încă 
trei: Andorra de Max
Frisch Corigență la dra
goste, de Dorel Dorian, și 
Pic-nie pe cîmpul de luptă 
de Fernando Arabal. aflate 
în acest moment in pregă
tire. Piesa lui Arabal. un 
modern manifest anti-

con- 
pe

războinic — va fi pusă in 
scenă de un regizor amator, 
studentul Iulian Ptrvu, ți
nui dintre pasionații ani
matori ai vieții teatrale a 
studenților din Gaiati.

Dacă notăm și activitatea 
entuziastă a cercului de 
pictură (unul din membrii 
acestuia, studentul Dan Mi- 
ronescu. a deschis de cu
rînd o remarcabilă expozi
ție personală de pictură și 
grafică, vizitată de toți co
legii săi) și ideea club-ba- 
rului aflată in curs de în
făptuire și iminenta îmbo
gățire a inventarului de 
club cu un joc de biliard — 
obținem imaginea unei in
stituții cultural-distractive 
efervescente, care oferă stu
denților gălățeni prilejuri 
captivante de opțiune pen
tru orele lor libere.

SEBASTIAN COSTIN

ELECTROZI 
ROMÂNEȘTI 5

PLOIEȘTI (de la co
respondentul nostru) : Zi
lele trecute, Ia fabrica de 
electrozi din cadrul U- 
zinei de sîrmă si produse 
din sîrmă din orașul Bu
zău au început nrobele 
mecanice la linia auto
mată de producere a 
electrozilor.

Totodată, la hala de 
preparare a pastei de a- 
coperire a electrozilor, 
sint continuate lucrările 
de finisare. Este demn de 
reținut faptul că această 
nouă fabrică se întinde pe 
o suprafață de circa 8 000 
de metri pătrați. ea fiind 
capabilă să producă anu- 
al Dește 16 000 de tone e-* 
lectrozi pentru sudarea o- 
țelurilor normale. în cel 
puțin patru sortimente 
Sortarea și ambalarea e- 
lectrozilor va fi realizată 
automatizat.

Oră de pian

ALEXANDRU

Maghiară, (schimb de Ilus
trate).VREȚI SĂ 

FACEȚI

Bădescu, 24 ani,

Dăneț Lidia, 16 ani, clasa 
X, Str. 6 Martie nr. 9 Mol
dova Nouă, reg. Banat (lite
ratură, ilustrate).

PENTRU ALBUMUL DV.

leu ; 1,20 lei; 1,35 lei ; 1,50 lei, 
1,55 lei; 1,75 lei; 2 lei; 2,40 
lei; 3 lei; 3,20 lei; 3,25 lei ; 
4 lei; și 5 lei.

Emisiunea este completată 
cu trei valori (40 bani, 55 bani, 
1,50 lei reprezentînd stema 
Republicii Socialiste Româ
nia).

Manuela
muncitoare, str. Zorilor nr. 11, 
Curtea de Argeș (schimb de 
vederi și fotografii cu artiști).

ani, 
raionul

Paraschlv Gheorghe. 18 
ani, clasa XI, Bd. T. Vladi- 

317, Bloc. A, 
ap. 5, Drăgășani, 

i (ilustrate, filate- 
, filme).

Nicolae Pleșcan, 23 ani, 
rectificator de înaltă precizie, 
str. 13 Decembrie nr. 96, 
Brașov (sport, schimb de 
ilustrate).

Pop Augusta și Chiciudean 
Felicia, 17 ani, clasa XI, co
muna Grebeniș, raion Lu
duș, reg. Mureș Autonomă

Tănase Gheorghe, 20 ani, 
contabil, str. Șoseaua Ale
xandriei nr. 157, raionul Le
nin, București (schimb de 
ilustrate și mărci poștale).

Mariana Gheorghe, 19 ani, 
profesoară, comuna Ceamur- 
lia de Jos, raionul Istria, re
giunea Dobrogea (schimb de 
ilustrate și fotografii cu ar
tiști).

Valerica Muraru, 16 ani, 
clasa X, Str, Parcurilor nr. 
13 Piatra Neamț, reg. Bacău, 
(literatură, ilustrate).

Moza loan, 17 ani, Str. Ro
zelor nr. 2 ap. 23 Mangalia, 
reg. Dobrogea, (cinema ilus
trate).

mirescu nr. 
scara B, : 
reg. Argeș 
lie. știință.

Plnzaru Cornelia, 17 
comuna Stulpicani, 
Gura Humorului, reg. Su
ceava, (schimb de vederi și 
fotografii cu artiști).

Nicu Mogoș, 24 ani, meta
lurgist oțelar, str. Șțefan cel 
Mare nr. 16. localitatea Oțe
lul Roșu, raionul Caransebeș, 
regiunea Hunedoara (ilustrate, 
diverse).

loare sau nuanță, noile mărci 
uzuale exprimă prin desenele 
lor aspecte din dezvoltarea 
transporturilor și telecomu
nicațiilor. Le redăm în ordi
nea valorilor nominale .* 5

Tînârul poet Ion Alexandru s-a dovedit a fi în ul
timii ani o prezență literară de prim ordin. S-a făcui 
cunoscut prin poezii publicate în Tribuna în timpul 
studenției după care părăsește facultatea clujeană 
pentru a deveni student bucureștean. în 1963 îi apare 
primul volum Cum să vă spun, socotit de cititori și 
de critică ca prevestirea unui destin scriitoricesc deo
sebit. Paralel cu studiile la facultatea de limbă și li
teratură din București, Ion Alexandru scrie versuri 
pentru publicațiile literare cunoscute, ducînd și o 
susținută activitate în cenaclu. Al doilea volum Viața 
deocamdată (1965) e mai puțin comentat de critică. 
Cartea, cea mai reprezentativă pentru el rămine, 
Infernul discutabil. Din volumele publicate și 
mai ales din ultimul se vede pasiunea pentru ori
zontul filozofic. (Ecourile apariției acestor cărți nu 
sînt pe măsura importanței și însemnătății lor). Ion 
Alexandru este încă student al Facultății de filologie 
din București.

Anul filatelic 1968 debutea
ză în țara noastră cu o nouă 
serie de mărci uzuale care 
le vor înlocui pe cele aflate 
în circulație de cîțiva ani. 
Noua emisiune poștală cu
prinde 22 de valori cu un no
minal total de 35,55 lei. Ti
părite fiecare intr-o altă cu-

Bătrini din Bazna (Mediaș) 
Foto; N. CRISTOVEANU

București

A C T U A LI

CULOAREA LUNII
Grație zecilor de mii de fo

tografii transmise de navele 
cosmice sovietice și americane

ce-au ajuns pe Lună, morfo
logia solului lunar este pri
vită din ce în ce mai puțin 
prin prisma existentei unor 
„mări fără apă“ care se cre
dea că ar acoperi satelitul 
nostru natural. Dat fiind pei
sajul reprodus de camerele de 
luat vederi poposite pe Lună, 
multi au înclinat să asemene 
solul lunar cu regiunea pus
tiului saharian.

Insă, proporțiile reliefului 
lunar par a fi modificate. 
Imaginile luate de pe Lună, 
la lumina razantă și cu teh
nica stereografică, pot dena
tura forma și volumul rocilor, 
mărindu-le de cel puțin două 
ori. Ziarul Le Figaro mențio
na că acest pericol se men
ține chiar șt în cazul unei 
ușoare deplasări a camerei de 
luat vederi. In ceea ce pri- 
vește^ culoarea „romanticului 
astru" specialiștii americani 
au reușit să reconstituie clișee 
colorate ale solului lunar, fo- 
losindu-se pentru aceasta 
comparativ cu un disc cu- 
prinzînd gama principalelor 
culori, disc ce-a fost fixat pe 
un picior al uneia din „Sur
veyor". Potrivit cercetărilor 
solul ar fi gri-verde, „trist 
de uniform". Această culoare 
este atribuită bazaltului, a că
rui compoziție chimică a fost 
stabilită după cum urmează: 
59 la sută oxigen, 18,5 la sută 
siliciu, 3 la sută carbon, 2 la 
sută sodiu, iar restul ar cu
prinde alte elemente (sulf, 
nichel, elemente grele etc).



Telegrame de felicitare 
*■ adresate tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
,r Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Vilei Au trimis, de asemenea, telegrame de fell-

DIN EXPOZIȚIA 
DE PICTURĂ ȘI SCULPTURĂ

de la Casa Ziariștilor

—

CAMPIONATELE
EUROPENE DE PATINAJ

ARTISTIC

Sale de naștere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a primit tele
grame de felicitare de la Walter Ulbricht. 
prim secretar al C.C. al P.S.U.G. și președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Demo
crate Germane ; Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din Spania ; 
Apostolos Grozos, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Grecia; 
Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului 
Comunist Portughez ; Franz Muhri, președin
tele Partidului Comunist din Austria; Eze- 
kias Papaiannu, secretar general al Partidu
lui Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.).

citări Gamal Abdel Nasser, președintele Re
publicii Arabe Unite ; Indira Gandhi, prim- 
ministru al Indiei; Mohammad Reza Pahlavi, 
șahul Iranului; Lyndon B. Johnson, preșe
dintele S.U.A., Willy Spuhler, președintele 
Confederației Elveției; dr. Franz Jonas, pre
ședintele federal al Republicii Austria ; Hein
rich LUbke, președintele Republicii Federale 
a Germaniei ; Eduardo Frei, președintele 
Republicii Chile ; Charles Helou, președintele 
Republicii Liban, general locotenent Joseph 
Arthur Ankrah, președintele Consiliului Na
țional de Eliberare al Ghanei.

(Ager preș)

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ DE C. C. Al P. C. R.
>

(Urmare din vagina I)

muncii, ai uniunilor de crea
ție, ai oamenilor de știință, 
le-au manifestat la adresa mea 
cu ocazia Împlinirii a 50 de 
ani. In aceste manifestări, in 
conținutul scrisorii Comitetului 
Central, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri, în 
telegramele și mesajele pri
mite, în cuvintele ce mi-au 
fost adresate în aceste zile din 
inimă de mii de muncitori, ță
rani și intelectuali, văd o pre
țuire a muncii partidului nos
tru, a activității Comitetului 
Central și guvernului țării, 
care înfăptuiesc neabătut hotă- 
rîrile Congresului al IX-lea 
de dezvoltare continuă a Ro
mâniei în toate domeniile de 
activitate, de asigurare a pro
gresului social și spiritual al 
națiunii noastre, de ridicare a 
bunăstării întregului popor.

Fără îndoială — a spus to
varășul Ceaușescu în conti
nuare — ceea ce partidul nos
tru a realizat intr-o perioadă 
relativ scurtă nu ar fi fost 
posibil fără sprijinul perma
nent al poporului, al clasei 
muncitoare, al țărănimii, al in
telectualității fără unita
tea partidului nostru fără 
hotărîrea sa de a servi eu 
abnegație, cu credință po
porul pe care îl reprezin
tă și pe care e hotărît să-l 
slujească cu credință nestră
mutată. Tovarășul Ceaușescu 
a relevat unanimitatea și en
tuziasmul cu care clasa mun
citoare, țărănimea, intelectua
litatea, oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani, de 
alte naționalități, muncesc în
frățiți, știind că tot ceea ce se 
face în această țară servește 
intereselor lor, fericirii între
gului popor.

Ca membru al partidului și 
al conducerii sale, am căutat, 
în limita priceperii mele, să 
servesc partidul, să servesc 
poporul; din cei 50 de ani de 
viață, 35 de ani, ca membru al 
partidului, m-am străduit să 
fac totul pentru ca poporul, 
al cărui fiu sînt, ai cărui fii 
sîntem cu toții, să ducă o via
ță liberă și independentă.

Tovarășul Ceaușescu a su
bliniat apoi importanța pro
gramului elaborat de Con
gresul al IX-lea. completat și 
dezvoltat de Conferința Națio
nală a partidului. Realizarea 
acestui program — a arătat 
vorbitorul — cere eforturi deo
sebite. Societatea pe care noi 
o înfăptuim și pe care dorim 
s-o dezvoltăm continuu, nu nu
mai că a lichidat exploatarea 
omului de către om. dar asi
gură tuturor cetățenilor patri
ei condiții tot mai bune de 
viață materiale și spirituale; 
ea trebuie să asigure posi
bilitatea manifestării per
sonalității fiecărui cetățean, a 
fiecărui om. a fiecărui fiu al

poporului nostru, fără deose
bire de naționalitate, astfel ca 
fiecare să-și poată pune din 
plin priceperea, forța, In slujba 
progresului general al națiunii 
noastre socialiste.

Am discutat zilele acestea — 
a spus în continuare tovarășul 
Ceaușescu — cu reprezentanții 
unor partide comuniste și mun
citorești. Trei dintre oaspeți se 
găsesc aici, în mijlocul nostru. 
Intre multele probleme care 
frămîntă astăzi viața interna
țională și mișcarea comunistă 
pe care le-am discutat este și 
aceea ca edificarea socialismu
lui să se desfășoare în așa fel 
încît să arate oamenilor muncii 
din toate țările că socialismul 
este singura soluție cc asigură 
manifestarea deplină a perso
nalității umane, aspirație pe 
care nu poate și nu va putea 
să o realizeze nici o altă socie
tate. Noi dorim să muncim în 
așa fel încît și muncito
rul, și țăranul și scrii
torul, și pictorul, și compozi
torul, și omul de știință, fiecare 
la locul său de muncă, să poată 
crea, să poată pune tot ceea ce 
are mai de preț în slujba o- 
mului, a bunăstării sale.

în continuare vorbitorul a 
arătat : Mai avem multe de 
făcut. Mai sînt multe greutăți 
de învins. Mai trebuie să ac
ceptăm și unele privațiuni; ele 
sînt necesare tocmai pentru a 
asigura mersul mai rapid 
înainte. l)ar ceea ce aș dori să 
subliniez acum, tovarăși, aici, 
în fața Comitetului nostru Cen
tral, este că va trebui să gă
sim toate mijloacele pentru ca 
socialismul să se realizeze în 
tot ceea te are el mai bun, 
mai desăvîrșit. Vom face totul 
ca națiunea noastră socialistă 
să devină tot mai puternică, 
mai înfloritoare. Numai așa 
ne vom face datoria față de 
clasa muncitoare, față de po
por. Ridicînd continuu edifi
ciul socialismului în România 
noi considerăm că ne îndepli
nim în același timp și o im
portantă îndatorire internațio- 
nalistă.

Referindu-se la unele pro
bleme ale mișcării comuniste 
internaționale .tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
hotărîrea partidului nostru de 
a face totul pentru a-și aduce 
contribuția la înlăturarea di
vergențelor actuale din mișca
rea comunistă și muncito
rească. la întărirea unității ță
rilor socialiste, a mișcării co
muniste. a întregului front an- 
tiimperialist. Sîntem ferm ho- 
tărîți să nu participăm la nici 
o acțiune care ar putea dăuna 
acestei unități, dîndu-ne în a- 
ceiași timp aportul la orice ac
țiune menită să servească 
cauza unității mișcării comu
niste, a unității clasei munci
toare internaționale, a tuturor

forțelor progresiste din întrea
ga lume.

Noi considerăm că deasupra 
deosebirilor de păreri existente 
în mișcarea muncitorească tre
buie să stea interesele supreme 
ale clasei muncitoare interna
ționale, ale socialismului. Fie
care comunist, în special cei 
cărora partidul sau poporul 
respectiv le-a încredințat o 
muncă de răspundere, au 
înalta îndatorire de a pune 
mai presus de orice interesele 
unității, interesele dezvoltării 
continue a solidarității inter
naționale.

Vorbitorul a arătat că a- 
ceastă unitate și solidaritate 
trebuie să se desfășoare la un 
nivel superior, lichidîndu-se 
practicile negative ale trecu
tului care au adus daune miș
cării comuniste. Astăzi nu mai 
este posibilă existența nici 
unui fel de centru conducător 
în mișcarea comunistă ; a im
pune altor partide puncte de 
vedere neconforme liniei poli
tice a acestora, înseamnă a 
aduce grave prejudicii intere
selor partidelor respective, 
cauzei unității mișcării comu
niste.

Solidaritatea mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, este 
necesar să pornească de la 
respect, de la încredere, de la 
dreptul fiecărui partid de a-și 
elabora linia sa politică co
respunzător condițiilor în care 
își desfășoară activitatea. Nu
mai acel partid care se orien
tează în activitatea sa pornind 
de la interesele poporului său 
se va putea bucura de încre
derea acestuia, își va putea 
aduce contribuția la eliberarea 
propriului popor, la bunăstarea 
și fericirea lui, la cauza gene
rală a socialismului și comu
nismului.

In ceea ce mă privește — a 
spus în continuare tovarășul 
Ceaușescu — vreau să vă asi
gur pe dumneavoastră, între
gul partid, întregul popor, că 
nu voi precupeți nici un efort 
pentru a servi cu credință par
tidul și poporul, pentru a asi
gura înfăptuirea programului 
de bunăstare și fericire elabo
rat de Congresul al IX-lea. 
împreună cu întregul colectiv 
de conducere, cu întregul Co
mitet Central, cu întregul par
tid, cu întregul popor, voi 
munci fără odihnă pentru a 
dovedi că sînt fiu credincios 
al partidului comunist, al po
porului român, făcînd totul 
pentru prosperitatea și ferici
rea patriei noastre, pentru în
tărirea independenței și suve
ranității sale în cadrul inde
pendenței tuturor popoarelor 
lumii.

în încheiere tovarășul 
Ceaușescu a ridicat paharul 
pentru partidul nostru comu
nist, pentru poporul român, 
constructor al socialismului, 
pentru viitorul său fericit.

Număr de echilibru ? Nici
decum. Tînăra nigeriană din 
fotografie îți poartă cu de
zinvoltură cumpărăturile in

tr-un lighean adecvat!

CEA MAI MICĂ

CARTE DIN LUME
Cea mai mică carte din 

lume pare să fie minuscula 
copie a unei poezii a lui O- 
mar Khayyam. Ea se găsește 
în biblioteca publică din Cle
veland. Pentru ochiul liber, 
paginile acestei cărticele a- 
par ca niște pete cenușii, ca
re nu pot fi citite decît cu 
ajutorul unui microscop pu
tem’^

Cele mai leneșe femei din istorie, surorile 
Marion și Padon Brillat-Savarin (din Vieu- 
en-Valromey, Franța), începînd de la vîrsta 
de 48 de ani se așezau in pat la 1 septembrie 
și nu se mai dădeau jos pînă la 1 iunie. In 

total, ele petreceau 10 luni pe an în pat.

BEATLES II SE INIȚIAZĂ

IN YOGA

în căutarea unei noi muze de popularitate, 
Beatles-ii au anuntat pentru sfîrșitul acestei luni 
o călătorie în India. De această dată nu este însă 
vorba de un turneu obișnuit, ci de o „retragere 
spirituală", în tainele și misterele Yogă-i, anunțîn- 
du-și participarea chiar și la cursul de inițiere în 
metode voghiste, care au loc în fiecare an la poa
lele Munților Himalaya. Dacă experiența dă re
zultate, se pare că „idolii cu plete" vor rezista 
de acum înainte senini și liniștiți fluctuațiilor și 
aplauzelor care însoțesc de obicei mult-căutatele 
lor recitaluri.

„MIREASA" de Ion Grigore„ȚĂRANCA" de Gh. Iliescu — Călinețti

Cercetări pentru...
vînători

Sînt desigur foarte puțini 
aceia care știu că la Tulcea 
funcționează o stațiune pen
tru cercetarea biologiei vîna- 
tului. Vara sau iarna. 17 oa
meni urmăresc aici, lucrînd 
în cadrul celor două labora
toare de ecologie și de biolo
gia vînatului, sau răspîndiți 
pe întinderea Deltei la punc
tele de observație fixă, com
portarea vînatului cu pene 
sau cu blană în condiții speci
fice mediului existent. Temele 
de cercetare urmăresc inter
pretarea datelor care să favo
rizeze prognoza vînatului și 
în ultimă instanță să intere
seze vînătorii. Dar preocupă
rile biologilor stațiunii tind 
în egală măsură și către teme 
de interes mai larg. Pentru 
sezonul turistic urmează să 
se deschidă o expoziție cu 
vînzare a păsărilor naturali
zate specifice Deltei Dunării.

puțurile acestei îndeletniciri 
statornicite în comună. Se 
știe numai că în 1890 au în
ceput să se facă primele vase 
smălțuite. Ceramica neagră 
se produce abia din 1962 dar 
calitățile ei sînt recunoscute 
pe piața mondială fiind ex
portată în 24 de țări. Mese
ria se transmite din tată în 
fiu iar în comună, cu 4 300 de 
locuitori, aproximativ 300 de 
familii practică olăritul pen
tru necesitățile casnice. în 
ulcioarele lor se transportă 
de la izvoare apele minerale 
atît de frecvente în regiune ; 
străchinile și ghivecele de 
flori cu motive populare din 
partea locului, sînt mult că
utate în zile de tîrg.

c. POGACEANU

Schimbați-i 
numele!

în centrul orașului Bacău 
există un cinematograf nu
mit al „tineretului". De ce 
se numește în acest fel nu 
poate nimeni să-și dea seama. 
Sînt programate cumva aici 
numai un anumit gen de fil
me ? Organizează oare acest 
cinematograf discuții cu ti
nerii ne diferite teme susți
nute de proiecții libere ? E 
cumva mai frumos, mai pri
mitor decît celelalte două ci
nematografe din centrul Ba
căului „Flacăra" și „Munci
torul". Nu, e la fel de urit. 
scaunele scîrtie la fel de 
tare și sînt la fel de incomo
de. Dar parcă e și mai glaci
al, mai neprimitor decît ce
lelalte. Mai bătrînesc. I se 
zice totuși cinematograful 
„tineretului". Zău, schimbați-i 
numele ! Dacă țineți neapă
rat tovarăși edili băcăoani să 
aibă și acest oraș un cine
matograf al tineretului a- 
tunci acordațl-i atenția ne
cesară.

M. TACCIU

Mesajul lutului
Lutul, această materie pri

mă folosită de la începutul 
civilizației, este frămîntat și 
azi în contururi care satisfac 
simțul practic și estetic al o- 
mului. Poate că nu există o 
altă îndeletnicire care să se 
fi păstrat de-a lungul atîtor 
secole. Roata olarului, indi
ferent că este acționată cu 
piciorul sau mecanizată, este 
indispensabilă. în comuna 
Corund, vechi centru de o- 
lari, unde funcționează secția 
de ceramică a întreprinderii 
raionale de industrie locală 
din Odorhei. roata olarului 
este acționată de cureaua de 
transmisie iar pasta este a- 
dusă pe bandă rulantă dar 
numai mina olarului cu mîn- 
gîierile ei delicate îi poate da 
forma și finețea căutată. în- 
tr-o încăpere este amenajată 
o expoziție care situează în 
timp evoluția artei de aici. 
Mai există un album, dar am
bele nu pot să dateze înce-

în campionatele europene 
de patinaj artistic de la Vas- 
teras. după desfășurare* exer- 
cițiilor impuse, în proba fe
minină conduce 
Hana 
puncte urmată de 
Schuba (Austria) — 
puncte și Gabriele 
(R. D. Germană) 
puncte. Elena Mbiș (România) 
se află pe locul 24 cu 707,9 
puncte. Astă seară se va de
semna campioana europeană.

Maskova
cehoslovaca
cu 1171,9

Beatrix 
1 155,2 
Sevfert 
1 128,9

TIRIAC IN FINALĂ 
LA NEW DELHI

Jucătorul român Ion Țiriac 
s-a calificat în finala campio
natelor internaționale de te
nis ale Indiei de Nord, care 
se desfășoară la New Delhi.

în semifinalele competiției, 
Ion Țiriac l-a învins în trei 
seturi : 6—1, 6—4, 6—3 pe 
cehoslovacul Koukal.

■ V.....................III

NICOLAU PRINTRE 
PROTAGONISTE

în turneul feminin, din 
cadrul festivalului de șah de 
la Beverwijk, cu două runde 
înainte de sfîrșit, în fruntea 
clasamentului s-a produs din 
nou o regrupare. în prezent, 
primul loc este deținut de trei 
jucătoare : Nicolau (România), 
Kozlovskaia (U.R.S.S.) și Ma- 
lypetrova (Cehoslovacia), cu 
cîte 6 puncte fiecare. în run
da a 9-a, Alexandra Nicolau 
a învins-o pe șahista bulgară 
Ivanova.

în turneul marilor maeștri, 
Florin Gheorghiu l-a întîlnit 
pe liderul clasamentului, so
vieticul Korcinoi. Partida s-a 
încheiat remiză.

In grupa maeștrilor, Victoi 
Ciocîltea a pierdut la Ujtelki 
(Cehoslovacia).

UN TITLU ÎN JOC

Campionul mondial de box 
la categoria cocoș, japonezul 
Fighting Harada, a acceptat 
să-și pună titlul în joc. El se 
va întîlni la 27 februarie la 
Tokio cu australianul Linei 
Rose. Șalangerul este în 
vîrstă de 20 de ani.

METAMORFOZ
(Urmare din vagina I) 

motiv de alertă : 99,4 la sută. 
A revenit trimestrului trei 
sarcina de a restabili echilib
rul. Trebuie îndeplinit planul 
dar recuperată și pierderea de 
producție anterioară. A inter
venit aici un factor perturba
tor spre plus : echipa de re
facere a cuptoarelor care a re
dus substanțial timpul de re
parație. Rezultatul eforturilor 
comune : 107.8 la sută.

Am cunoscut mai îndea
proape pe unul din cei despre 
care se poate spune că este 
punct de sprijin la bolta edi
ficiului alcătuit de secția pla
tine. Omul acesta care se inte
resează egal de ce-i mai fac 
colegii, ce autoturisme se pot 
cumpăra acum și cîte altele, se 
numește Petre Bunea și este 
șeful secției. L-am găsit în 
birou — atent, sînt sigur, la 
eventuale surse de anomalii.ION CHIRIAC

Atît de mult supraveghează 
echilibrul, încît încet, încet 
colaborează împotriva lui. O 
falsă contradicție. Iată de ce : 

Secția trebuie să facă față 
în acest an unor sarcini mai 
mări. Tocmai de aceea grija 
principală, creșterea utilizării 
extensive a timpului. Cum?

—< Prin reducerea deranja
mentelor. Față de alte lami
noare din țară stăm bine. 
Comparabil cu situația din 
alte țări mai sînt rezerve de 
valorificat. De aceea în atenția 
tuturor trebuie să stea execu
ția calitativ superioară a repa
rațiilor, pregătirea pieselor de 
schimb și a subansamblelor 
de înlocuire.

Se mai putea schimba și 
altceva? Nu, desigur. Certitu
dinea a fost însă clătinată. A 
fost găsit punctul de sprijin 
al pîrghiei în stare să facili
teze dezechîîlbMii. Ce-ar fi 
dacă lingourile folosite acum, 
în greutate de 800 de kilo
grame s-ar substitui cu altele 
de o tonă ? Inginerul Bunea a 
pus și el umărul la realizarea 
acestui studiu. Se speră astfel 
suplimentarea producției de 
platine prin micșorarea pier
derilor de oțel. Este vizată de- 
asemenea, calitatea laminate
lor, drept consecință.

Cu jumătate de voce, și așa 
deloc slobodă, caracterizînd 
mai degrabă un moldovean 
decît un bănățean veritabil ne 
mărturisește gîndul care-1 în
cearcă acum : „prelungirea du
ratei de lucru a cilindrilor de 
laminare". „Dar nu, despre 
asta să nu scrieți"...

Laminorul este în felul său 
un post de tranzit. îi sosește 
hrana de la oțelărie, o înșfacă 
pe loc dar numai pentru a-i 
face vînt către alții. La Năd
rag, la Galați. Caja "ta lami
nare este ea însăși o haltă. Un 
spațiu restrîns în care elemen
tul „ieșire" este cu totul alt
ceva față de elementul „in
trare". Dar cel ce suprave
ghează și stăpînește aceste spa
ții ? Are în palmă forța răs
turnării a ceea ce pare fix și 
ceva mai mult : intuiția punc
tului de sprijin. Larhinatorii 
de platine de la Oțelul Roșu 
— un argument.Perspectivă în alb și negru

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

simbata,
27 IANUARIE 1968

trul Țăndărică — ILEANA 
SÎNZIÂNA, ora 17 ; VRĂJI
TORUL DIN OZ, la sala Pa
latului Pionierilor, ora 17.

Teatrul Național — Sala Co
media — REGINA DE NA- 
VARA, ora 19,30, Sala Studio
— MARTIN BORMANN, ora 
19,30 ; Opera Română — BĂR
BIERUL DIN SEVILLA, ora 
19,30 ; Teatrul de operetă — 
VĂDUVĂ VESELA, ora 
19,30; Teatral de Come
die — TROILUS ȘI CRE- 
SSIDA, ora 20. în sala 
Ansamblului UGSR — OPINIA 
PUBLICA, ora 16. Teatrul Lu
cia Sturdza Bulandra — Sala 
Schitu Măgureanu — LIVADA 
CU VIȘINI, ora 20. Sala Studio
— COMEDIE PE ÎNTUNERIC, 
ora 20; Teatrul Mic — TANGO, 
ora 20; Teatrul C. I. Nottara 
Sala Magheru — LOVITURA, 
ora 19,30, Sala Studio — CÎND 
LUNA E ALBASTRA — ora 
17 și 20 ; Teatrul Giulești, în 
sala Teatrului Evreiesc de stat
— MARTORII SE SUPRIMA, 
ora 19,30; Teatrul Barbu Dela- 
vrancea — HOȚII, ora 19,30 
Teatrul Ion Creangă — TOATE 
PÎNZELE SUS. ora 19,30 ; Tea

RĂZBOI Șl 1‘ACE
(seriile III si IV) rulează la 
Patria (orele 10 ; 16.15; 20).

CAUTAȚI IDOLUL
rulează la Republica (orele 
9.45; 12; 14,30. 16,45; 19;
21,15). București (orele 9 : 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

UN NABAB MAGHIAR 
rulează la Melodia (orele 
8,45; 10.45; 12.45: 14.45; 16,45; 
19; 21). Festiva) (orele 8.45; 
11; 13.30; 16; 18.30: 21). Ex
celsior (orele 9,30; 11.45; 14; 
16.15; 18.30: 20.45).

SERVUS VERA
rulează la Feroviar (orele 9: 
11,15; 13.30; 16; 18.30; 21). A- 
urora (orele 8,30: 10,45; 13 :
15.30: 18: 20.30).

ÎNCERCUIREA
rulează la Capitol (Orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Grlvlța (orele 
?,30; 11,30; 13,30; 16 ; 18,15 :
20.30).

O SUTĂ UNU DALMAȚIENI 
rulează la Victoria (orele

9,30; 11.45; 14; 16.15; 18,30;
20.45) . Dacia (orele 8,15 ;
14.30: în continuare, orele
16,45- 19:21).

C1ND TU NU EȘTI
(rulează la Lumina (orele 9 ; 
15.45 ; în continuare 18.30 ;
20.45) . Lira (orele 15.30; 18 : 
20.30).

CORIGENȚA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Doina (orele 12 : 
14 ; 16: 18.15; 20.30) — Pro
gram pentru copii — dimi
neața. (orele 9—10.15). Giu
lești (orele 15: 17; 19; 21 — 
duminica, orele 10). Modern 
(orele 9.30; 11.45; 14: 16.15
18,30; 20.45)

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30), Moșilor (orele
15.30; 18: 20.30)

MARELE RESTAURANT 
rulează Ia înfrățirea între 
popoare (orele 13.30: 16; 18:
20).

DOSARUL XII
rulează la Buzești (orele 
15.30, 18; 20.30). Arta (orele 
9 ; 16; în continuare, orele 
18.15: 20.30)

Echipa pe drumul măiestriei ; 
O după-amiază plină de peri
peții : împlinirea : Cei doi ur
suleți ; Pași spre Brâncuși: 
Vizita —

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

SPARTACUS
rulează la Cosmos (orele 
14.30: 17,30 20.30)

ESCROC FARA voie
rulează la Bucegl (orele •;

11,15: 13,30: 16: 18 15: 20.30),
Tomis (orele 9 : 16; în conti
nuare. orele 18.15; 20.30), 
Flamura (orele 9: 11.15: 13.30; 
în continuare, orele i6; 
18,15 : 20.30) Gloria (orele 9; 
11,15: 13.30: 16: 18.15; 20.30).

ROMANȚA PENTRU 
TROMPETA

rulează la Pacea (orele 
15.45; 18; 20.15).

AGONIE Șl EXTAZ
rulează la Flacăra (orele 14: 
17; 20). Viitorul (orele 15.30; 
18; 20.30).

OCOLUL
rulează la Unirea (orele 18; 
18,15; 20.30 ; — duminică ora 
11).

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Vitan (orele 14 ;
16; 18.15; 20.30)

RĂZBOI ȘI PACE
(seriile 1 si IU rulează la 
Miorița (orele 9.30; 18.30 în 
continuare).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20.30)

REGINA ZĂPEZII
rulează la Munca (orele 14; 
16).

HAIDUCII
rulează la Munca (orele 18 ; 
20).

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
rulează la Colentlna (orele 
16; 18; 20).

LOANA
rulează la Volga (orele 9; 
11.15; 13,30; 15 45; 18,15:
20,45), Drumul Sării (orele 
15; 17.30; 20.30).

LORDUL DIN 
ALEXANDEKPLATZ

rulează la Floreasca (orele 
9,30; 12; 15; 18; 20,30).

o fata fericita
rulează la Rahova (orele 
10,30; 15.30; 18. ’.0.30: dumi
nică. ora 10.30)

CONTELE BOBBY, S AIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

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

SIMBATA,
27 IANUARIE 1988

18,00 : Pentru noi, femeile ! 
18,38 : Pentru copii, filmul „Pur- 
celușul stafidă". 18.48 : Pentru 
tineretul școlar „Noile aventuri 
ale echipajului Val-Vîrtej (Co
liba lui Gaugain)". 19,30 : Tele
jurnalul de seară. 20,00 : Tele- 
enclclopedia. 21,00: întîlnire 
cu... — Astă-seară, artistul po
porului, Ion Voicu. 21,15 : Fil
mul serial „Evadatul". 22,05 1 
Telejurnalul de noapte. 22,15 : 
Gala Internațională a caselor 
de discuri (Transmisiune de la 
Cannes).
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ROMA 26 — Corespondență 

de la Nicolae Puicea și Mir
cea Ionescu : Vineri diminea
ța. președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu minis
trul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, și persoanele 
oare îl însoțesc, au făcut o vi
zită la Pisa. Oaspeții români 
au fost însoțiți de ministrul 
afacerilor externe al Italiei, 
Amintone Fanfani.

La intrarea pe teritoriul pro
vinciei Pisa, premierul român 
și celelalte persoane oficiale 
au fost salutate de către pre
fectul provinciei Sarro.

La sosirea la Pisa, ei au fost 
întîmpinati de către primarul 
orașului, Bernardini, și de al
te oficialități locale care le-au 
urat un călduros bun venit. A- 
poi au fost vizitate Domul — 
construcție datînd din secolul 
al XIV-lea, celebrul turn încli
nat, precum și baptisteriul, e-

dificiu circular din marmură 
albă de Carrara, înalt de 55 de 
metri și cu un diametru inte
rior de 35 de metri.

Pisa a constituit ultimul po
pas în Italia al oaspeților ro
mâni. După terminarea vizitei 
în acest oraș convoiul oficial 
de mașini s-a îndreptat spre 
aeroportul djn localitate. Pe 
aeroport era aliniată o com
panie militară care a prezen
tat onorul. Oficialitățile ro
mâne și-au luat rămas bun în 
mod deosebit de cordial de la 
gazde. Ministrul afacerilor 
externe, Fanfani, prefectul 
Sarro, primarul Bernardini și 
alte oficialități locale, au urat 
drum bun înalților oaspeți.

Au fost prezenți ambasa
dorul României la Roma, Cor
nel Burtică, și membri ai am
basadei.

La ora 10,15 ora locală, a- 
vionul special a părăsit aero
portul din Pisa, îndreptîndu- 
se spre patrie.

•• <
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cu, transimite : Continuîndu-și 
vizita în Marea Britanie, dele
gația guvernamentală română 
a sosit vineri la Borehamwood, 
unde se află sediul central al 
firmei „Elliott Automation", 
cunoscută producătoare de ma
șini electronice de calcul. Oas
peții au fost întîmpinați de di
rectorii întreprinderii, T. B. 
M. Rydak și E. O. Herzfeld, 
care au făcut o expunere asu
pra activității firmei, amintind 
totodată 
fuzionat 
formînd 
concern.
mă largă de mașini electronice 
de calcul, care sînt folosite în 
industrie, în operațiunile de 
comerț, în cercetările științifi
ce, în controlul proceselor de 
producție, în învățămînt, me
dicină etc. Oaspeții români au 
fost conduși prin sălile de pro
ducție și de experimentare a 
mașinilor electronice de calcul, 
unde li s-a arătat modul de 
funcționare și caracteristicile 
lor.

La încheierea vizitei, a avut 
loc o întîlnire cu membrii con
ducerii firmei. Cu acest prilej 
au fost discutate diferite aspec-

de

de- 
ro-
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INDIA. Imagine din Bombey

Orientul Apropiat
• Incidente in portul Tewfik • Re

luarea circulației peste fluviul Iordan

MO

că recent aceasta a 
cu „English Electric", 
împreună un mare 
Aici se produc o gâ

tre cele două părți, în dome
niul mașinilor electronice 
calcul.

In cursul după-amiezii, 
legația guvernamentală
mână a plecat la Stevenage, 
unde a vizitat sediul firmei 
„International Computers and 
Tabulators" (I.C.T.). Oaspeții 
au fost primiți de E C. H. Or
gan, director al grupului de 
echipament, și de alți membri 
ai conducerii. După o prezen
tare a dezvoltării activității 
firmei de-a lungul anilor, oas
peții români au vizitat clădi
rile în care se construiesc ma
șinile electronice de calcul și 
părțile componente. Principa
lele sisteme I.C.T. sînt folosite 
în Marea Britanie cît și în alte 
țări cu rezultate foarte bune, 
îndeosebi în operațiile de con
ducere și administrație, cît 
și în domeniul cercetărilor de q 
laborator. Aici se află și un 
centru de cercetări al firmei, 
în laboratoarele căruia se stu
diază dezvoltarea de perspec
tivă a mașinilor electronice de 
calcul.

în seara aceleași zile; dele
gația guvernamentală română 
s-a înapoiat la Londra.

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Acționînd în calitate de preșe
dinte al grupului țărilor arabe, 
reprezentantul permanent ad- 
interim al Libanului la O.N.U., 
Souheil Chammas, a adresat o 
scrisoare secretarului general U 
Thant, în care cere să se asigure 
aplicarea efectivă a rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate în pro
blema situației din Orientul A- 
propiat. In scrisoare se arată că 
Izraelul violează în mod constant 
aceste rezoluții prin politica du
să față de teritoriile arabe ocu
pate și locuitorii acestora și se 
subliniază că „se așteaptă dm 
partea Consiliului de Securitate 
să ia măsuri destinate să lichi
deze nedreptățile la care este su
pusă populația arabă în teritorii
le aflate sub ocupație militară".

între trupe izraeliene și egipte
ne a avut loc joi seara un schimb 
de focuri la Port Tewfik, în re
giunea Canalului de Suez. Un 
comunicat al comandamentului 
general al forțelor armate al 
R.A.U., difuzat de postul de ra
dio Cairo, arată că „forțele izra
eliene au deschis focul de artile
rie contra pozițiilor forțelor ara
be la Port Tewfik, în urma că
ruia forțele egiptene au ripostat".

Potrivit comunicatului izraelian, 
de la Tel-Aviv, egiptenii au des
chis focul pentru a acoperi de
plasarea unuia din vasele lor în 
extremitatea de sud a canalului. 
Forțele izraeliene au răspuns, 
deschizînd focul, adaugă comuni
catul.

urma contactelor stabilite 
autoritățile militare iorda- 
și izraeliene, vineri dimi- 
a fost reluată circulația 
fluviul Iordan, în regiunea

în 
între 
niene 
neața 
peste
podului Allenby, anunță agenția 
France Presse. După cum s-a 
mai anunțat, între cele două 
părți a avut loc joi un puternic 
schimb de focuri.

La 26 ianuarie a avut loc 
la Bruxelles semnarea Progra
mului de aplicare pe anii 1968- 
1969 a Acordului de colaborare 
culturală între Republica So
cialistă România și Regatul 
Belgiei.

Programul, care prevede 
schimburi de cadre didactice, 
formații artistice, 
specialiști pentru documenta
re, etc. a fost semnat din par
tea română de Ion Oancea, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Bruxel
les, iar din partea belgiană de 
Jean Remiche, administrator 
general pentru cultura france
ză din Ministerul Educației 
Naționale și Culturii din Bel
gia.

expoziții,

După capturarea navei-spion
u

V
Ziarul „Nodon Sinmun" din 

Phenian publică un articol redac
țional în legătură cu capturarea 
navei americane „Puehlo", în 
apele teritoriale ale Republicii 
Populare Democrate Coreene, în 
care se arată că, măsurile între
prinse de navele militare 
Armatei Populare Coreene,

11 .."I... ‘fi

Pueblo

ale 
în

I

Un purtător de cuvînt al se
cretarului general al O.N.U. a 
declarat că U Thant nu inten
ționează, cel puțin pentru mo
ment, să ia o inițiativă pro
prie în problema navei „Pue
blo". Agenția France Presse 
menționează că purtătorul de 
cuvînt a lăsat clar să se înțe-

•i

• RECTORATUL Universității 
din Viena a făcut cunoscută ho- 
tărirea Curatoriului privind a- 
cordarea premiilor „Gottfried 
von Herder" pentru anul 1968, 
puse la dispoziție de „Fundația 
Freiherr von Stein" din Ham
burg, împreună cu „Fundația 
Johann Wolfgang von Goethe" 
din Basel și conferite anual.

Cele șapte personalități distin
se anul acesta cu premiile Her
der sînt : prof. unlv. CONSTAN
TIN DAICOVICHI (România), 
filozoful Roman Ingardcn (Po
lonia). poetul Miroslav Krleza 
(Iugoslavia), etnograful Ludvik 
Kunz (Cehoslovacia), arheologul 
Anastasios Orlandos (Grecia), 
istoricul de artă Lajos Vayer 
(Ungaria) și compozitorul Pan- 
cio Vladigherov (Bulgaria).

Premiile Herder sînt oferite 
pewtru contribuția adusă la dez
voltarea relațiilor culturale in
tre popoarele europene.

tului de urmărire" ca o expli
cație valabilă pentru incursiu
nea trupelor americane, din 18 
ianuarie, pe teritoriul Cambod- 
giei, scrie agenția U.P.I., citind 
agenția cambodgiana de presă. 
Cambodgia califică recentul 
atac al trupelor americane în 
apropierea localității cambod
giene Peam Montea, drept o 
„încălcare a prevederilor co
municatului comun americano- 
cambodgian de la Pnom Penh“. 
semnat de prințul Norodom Sia- 
nuk, și trimisul special al pre
ședintelui Johnson, Chester 
Bowles.

zi post-operatorie. „Starea să
nătății sale este foarte bună", 
se anunță 'de la spitalul Groote 
Shuur.

Nava-spîon americană ,.Pueblo" reprodusă după .The Ti
mes", înainte de a primi indicativul actual.

Alexander Dubcek a primit
pe ambasadorul român

la Praga

Festivitățile de la Delhi
• CU prilejul celei de a 18 

aniversări a Zilei Republicii — 
sărbătoarea națională a Indiei 
— la Delhi a avut loc o para
dă militară care a fost primită 
de președintele Indiei, Zakir 
Hussain. în tribuna guverna
mentală, alături de primul mi
nistru Indira Gandhi și de alte 
oficialități indiene. se aflau 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Kosî- 
ghin, și președintele 
viei, Iosip Broz 
vizită în această

Iugosla-
Tito, aflați în 
tară.

Praga 26 — coresponden
tul Agerpres, E. Ionescu, 
transmite : Alexander Dub
cek, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a primit vi
neri dimineață într-o vizită 
de prezentare, pe ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Praga, Ion Obra- 
dovici. • Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire to
vărășească.

Tratativele economice 
iugoslavo — vest-germane

• LA Bonn a lost semnat 
comunicatul cu privire la tra
tativele iugoslavo-vest-germane 
in legătură cu schimbul de măr
furi și încheierea unui nou a- 
cord comercial între cele două 
țări. în comunicat se arată că o 
parte dintre problemele abor
date în cursul tratativelor au fost 
rezolvate definitiv, iar celelal
te, în special problema facilită
rii importurilor din Iugoslavia 
au rămas în suspensie. Au fost, 
de asemenea, examinate proble
me privind schimbul de plăti, 
cooperarea industrială și cola
borarea tehnică, turismul, trans
porturile și relațiile Iugoslaviei 
cu Comunitatea Economică Eu
ropeană.

Agenția Taniug precizează că 
ar fi posibil 
fie reluate în 
aprilie.

apele teritoriale nord-eoreene, au 
fost măsuri legitime de autoapă
rare, o acțiune pe deplin justă.

In încheiere, „Nodon Sinmun" 
subliniază că poporul coreean 
este „pe deplin pregătit să îm
piedice orice provocare, să res
pingă orice atac neașteptat din 
partea inamicului".

Consiliul N.A T.O., s-a întru
nit în sesiune- extraordinară la 
cererea Statelor Unite. Ambasa
dorul S.U.A., Harlan Cleveland, 
a prezentat un raport, în legă
tură cu capturarea vasului spion 
american 
a

„Puehlo" Raportul nu 
fost urmat de discuții.

leagă că „O.N.U. nu se poate 
solidariza cu actele flotei ame
ricane care operează în largul 
coastei coreene". Referindu-se 
la reuniunea Consiliului de 
Securitate, aceeași agenție ci
tează unele cercuri diplomati
ce de la Națiunile Unite potri
vit cărora recunoașterea fap
tului că nava capturată i 
vește pentru operațiuni 
spionaj electronic, va face 
ficil pentru Statele Unite 
invoce dreptul maritim și 
zanțele relațiilor internațio
nale.

ser- 
de 
di- 
să 

I u-

ca tratativele să 
luna martie sau

„Al Ahram" a-

• GUVERNUL 
dat publicității 
în care se arată 
acceptat „falsul pretext al drep-

cambodgian a 
un comunicat 

că nu poate fi

• PHILIP BLAIBERG. pa
cientul de la spitalul Groote 
Shuur din Capetown, căruia i 
s-a făcut transplantarea inimii, 
a intrat vineri în cea de-a 24-a

• ZIARUL 
nuntă că în urmă cu cîteva zile 
a avut loc o reorganizare 
comandamentului superior 
forțelor armate egiptene 
conformitate cu noua lege 
vind problemele apărării 
tului și ale forțelor armate.

Această lege, relevă ziarul,
stabilește raporturile dintre
stat si armată, subliniind pri
mordialitatea autorității statului 
în problemele apărării. în 
drul acestei reorganizări, 
neralul Mohammed Fawzi

a

sta

ca- 
ge- 

a 
fost numit ministru al apărării.

I

• •••••••••••• • •••••••• • • • • • • •••••••••••
Arestări la Madrid

Autoritățile spaniole au arestat joi opt studenți de Ia Universi
tatea din Barcelona, acuzați de a fi adus insulte șefului statului 
ș: de a fi opus rezistență armatei, cu prilejul demonstrațiilor anti
guvernamentale din 22 decembrie 1967. In semn de solidaritate cu 
studenții arestați, colegii lor din Madrid au organizat o grevă in
termitentă, de o zi, Ia fiecare cinci zile, începînd din 30 ianuarie, 
în săptămîna aceasta, greve și demonstrații ale studenților spani
oli au avut Ioc la șapte universități.

10000 MILITARI AMERICANI 
ÎNCERCUIȚI LA KHE SANH

Baza americană de la Khe Sanh, unde se găsesc încercuiți de mai 
multe zile aproximativ 10 000 de militari ai infanteriei marine ame
ricane, continuă să fie supusă atacurilor puternice ale unităților 
Frontului Național de Eliberare.

Comandamentul S.U.A. 
Vietnamul de sud a trimis 
meroase avioane pentru a bom
barda pozițiile puternice ale pa- 
trioților din jurul bazei de la 
Khe Sanh fără însă a înregistra 
rezultatele scontate. Agenția 
France Presse relatează că în 
ultimele 5 zile mai mult de 5 000 
tone de bombe au fost aruncate 
asupra pozițiilor întărite ale

din
nu-

• ••••••••••••

F.N.E. din jurul bazei de la 
Khe Sanh. Este probabil începu
tul celui mai intens „bombarda
ment defensiv" cunoscut vreoda
tă în istoria războaielor.

Ultimele știri transmise de a- 
gențiile de presă despre situația 
din Vietnamul de sud arată că 
patrioții sud-vietnamezi acționea
ză și în alte regiuni.

• •••••••••••
In orașul Tucuman (Ar

gentina) a avut loc o de
monstrație studențească în 
semn de solidaritate cu 
muncitorii de la uzinele de 
zahăr „San Paulo". Aceștia 
din urmă au declarat o 
grevă în sprijinul cererilor 
de majorare a salariilor. 
Poliția a intervenit pentru 
a împrăștia pe demon
stranți.

BONN
Poziția „tinerilor 
democrați“

Organizația vest-germană 
„Tinerii democrați" a înain
tat apropiatului Congres al 
Partidului liber-democrat din 
R.F.G. un proiect de program 
în care cere stabilirea de re
lații normale între cele două 
state germane și recunoașterea 
de jure a R.D. Germane.

Goana 
după 
pămîntul 
brazilian

„Investiți capitalurile dvs. în mod avan
tajos" ; „Cumpărați terenuri care vă vor 
aduce beneficii fabuloase" ; „Nu pierdeți 
ocazia unei investiții rodnice". Asemenea 
anunțuri publicitare apar cu regularitate 
în paginile diferitelor ziare și reviste din 
S.U.A. invitînd pe americani să-și plaseze 
dolarii în... Brazilia. Intr-adevăr, ultima 
„modă" în domeniul afacerilor inter-ame- 
ricane pare să fie cumpărarea de pămîn- 
turi braziliene. Și totul în „stil gigant".

Speculind o lege care 
oferă scutirea de im
pozite pe timp de 10 
ani și o serie de alte 
avantaje celor ce cum
pără pămînturi îri vas
tele întinderi nedefri
șate și necultivate ale 
junglelor Amazonului, 
cimpiilor statului Goias 
și colinelor din Matto 
Grosso, lege promul
gată de autoritățile bra
ziliene în scopul de a 
atrage fermieri în acest 
uriaș teritoriu înapoiat 
pe plan economic, dife
rite societăți nord-ame- 
ricane și întreprinzători 
particulari au acaparat 
suprafețe imense de pă
mînturi din această ța
ră. Revista „TIME" 
precizează că investito
rii din străinătate au 
pus mina pe o întin
dere mai mare de pă
mînturi braziliene de- 
cît statele Connecticut, 
Rhode Island, Delawa
re, Massachusetts și 
New Hampshire luate 
la un Ioc. Cei mai mari 
„proprietari" străini 
sînt, la ora actuală, so
cietățile Lancashire Ge
neral Investment Co. 
(2 460 000 acri); J. G. 
Araujo Ltd., controlată 
de un grup de bancheri 
texani (1 977 000 acri) 
și Stanley Selig, un 
magnat din Indiana
polis care a devenit

stăpînul unei suprafețe 
de 1 519 000 acri de 
p ă m î n t brazilian. 
„Time" recunoaște că 
majoritatea acestor „a- 
chiziții" sînt făcute în 
scopuri evidente de 
speculă. Cele mai mari 
tranzacții se fac la ba
rul hotelului Nacional 
din Brasilia unde di
verși afaceriști îmbie 
pe turiștii americani cu 
hărți, articole din zia
re și diferite „documen
te", căutînd să-i con
vingă că în regiunea res
pectivă s-ar afla zăcă
minte de... diamante, 
uraniu, metale etc. 
Tranzacțiile încheiate 
aduc averi fabuloase 
afaceriștilor. Un acru 
de pămînt este cumpă
rat cu suma de 7 cenți 
și rcvîndut cu minimum 
2 dolari !

în mijlocul aceste fe
bre a cumpărării de 
pămînturi braziliene nu 
puteau să lipsească nici 
escrocii. Ultimul caz 
îl constituie descoperi
rea unei fraude de 
mare anvergură în care 
este implicată societa
tea „Selig Brothers 
Real State Company", 
condusă de Stanley Se
lig care a vîndut tere
nuri în Brazilia fără să 
fi deținut titluri de 
proprietate valide. Zia
rele din Rio de Janeiro

• Consultări pen 
tru formarea 
guvernului 
danez

i
*

*

Regele Frederik al Danemar
cei a cerut lui Hilmar Bauns- 
gaard, liderul partidului radical
liberal să înceapă consultările 
pentru formarea unui guvern de 
largă coaliție. Agenția U.P.I. in
formează că regele a respins cu 
puțin înainte o ofertă făcută în 
acest sens de actualul prim-mi- 
nistru demisionar, Jens Otto 
Krag. Agenția citată precizează 
în continuare că liotărîrea res
pectivă a fost luată la sugestia li
derilor partidelor de centru și de 
dreapta. Baunsgaard a declarat 
că va încerca să formeze un gu
vern pe o bază cît mai largă, se 
va consulta cu toate partidele re
prezentate în parlament și după 
trei sau patru zile va putea ra
porta regelui rezultatele consul
tărilor sale.

subliniază că s-ar pu
tea declara nulă vînza- 
rea unei suprafețe de 
aproximativ 200 000 a- 
crî de pămînturi din 
statele Amazonas, Ma
to Grosso și Goias la 
peste 3 000 de naivi 
nord-americani. An
cheta ordonată de gu
vernul brazilian se ba
zează pe faptul că Se
lig nu obținuse permi
siunea de a vinde tere
nurile fără să Ie fi par
celat, în prealabil, la 
Institutul brazilian pen
tru reforma agrară, 
cum cer legile țării. 
Principalul inculpat, 
Stanley Selig a părăsit 
Brazilia, la fel ca și 
reprezentantul lui în 
țară, Joao Ignacio A- 
rruda, care a fugit în 
Venezuela. în cursul 
percheziției făcute de 
poliție la birourile lui 
Arruda au fost desco- 
rite documente false 
precum și o listă cu- 
prinzind numele cetă
țenilor nord-americani 
ce au fost înșelați. Dar 
o descoperire mai im
portantă a fost făcută 
cînd, dintr-un seif, au 
fost scoase mai multe 
hărți aeriene ale regiu
nii fluviului Amazon, 
întocmite de forțele ae
riene ale S.U.A. în 
baza unui acord cu 
guvernul brazilian. De

ocamdată nu s-a putut 
da nici un răspuns pri
vind felul cum aceste 
hărți secrete au ajuns 
în birourile lui Stanley 
Selig.

Nu este de mirare că 
invazia cumpărătorilor 
nord-americani ai pă- 
mînturilor braziliene a 
alarmnt opinia publică 
din această țară. Sena
torul Marcelo Alencar, 
reprezentînd partidul 
de opoziție Mișcarea 
democratică braziliană 
a declarat în parlament 
că peste o treime din 
teritoriul Braziliei se 
află în prezent în mîi- 
nile străinilor, cerind 
acțiuni energice din 
partea guvernului pre
ședintelui Costa e Silva. 
El a propus amen
dament la constituție 
pentru a nu se permite 
asemenea tranzacții în 
viitor. A fost instituită 
și o comisie guverna
mentală de anchetă 
care a recomandat in
terzicerea fraudelor cu 
păminturile braziliene, 
aprobînd, în schimb, 
vînzările „legale" către 
cumpărătorii din străi
nătate. Deocamdată nu 
a fost adoptată însă nici 
o măsură restrictivă, 
așa încît goana după 
păminturile braziliene 
continuă.

I. RETEG'ÂN

„Super - ucigașii"
Situate în sudul Statelor II- 

nite, în Florida sau California, 
taberele speciale ale Pentago
nului găsesc în aceste regiuni 
clima și vegetația cît mai a- 
propiate de condițiile reale în 
care, curind după instruire, „i 
chipele de șoc" vor trebui să-și 
îndeplinească misiunile.
Instruite intr-o „disciplină a te

rorismului", (L’EXPRESS) chiar 
mal severă decît a „comando" - 
urilor de elită ale „U.S. Army", 
aceste formații sînt destinate u- 
nor misiuni diversioniste. Ele 
operează in prezent nu numai 
în jungla vietnameză, dar și în 
alte numeroase puncte din 
merica Latină : în Bolivia 
Guatemala, de exemplu. Cei an
gajați în formațiile cu pregăti
re specială beneficiază de pri-

,e~
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nimicit în apropiere de fronti
era cu Laosul. Un alt grup a 
petrecut 15 ore în preajma u- 
nei mlaștini cu crocodili șl 
șerpi pentru a captura doi ță
rani, presupuși a fi partizani.

Cînd sînt reperați, „super- 
ucigașii" nu se dau în lături de 
la folosirea gazelor toxice pen
tru a-și acoperi retragerea și a 
eîștiga timpul necesar pentru 
ca elicoptere sau vedete rapide 
să-i scoată din zona primejdioa
să. Pentru a face față misiuni
lor lor, extrem de dificile, aces
te trupe sînt dotate cu echipa
ment relativ simplu : un bidon 
cu apă, 800 de cartușe, o lanter
nă electrică, un post de radio- 
emisie-recepție miniatural, o 
pușcă ușoară, cîteva frînghii 
pentru a-și sugruma victimele

• Lupte violente

ff

Unitățile armatei republicane 
care efectuează operațiuni de 
curățire în regiunea Orientală a 
Republicii Arabe Yemen, au an
gajat lupte violente cu elemente
le regaliste și mercenarii infil
trați pe teritoriul țării, a declarat 
un purtător de cuvînt militar, ci
tat de agenția MEN. In timpul 
acestor ciocniri au fost uciși 37 
de partizani ai fostului imam El 
Badr și a fost capturată o în- t 
semnată cantitate de armament, ț 
inclusiv două care de asalt.

Comitetul tripartit pentru so
luționarea problemei yemenite 
consideră că este necesar să se 
depună mai multe eforturi pen
tru realizarea păcii și reconcilie
rea națională în Republica Ara
bă Yemen, a declarat premierul 
sudanez, Ahmed Mahgoub. Co
mitetul, format din reprezentanți 
ai Sudanului, Irakului și Maro
cului a anunțat recent la Beirut 
că a eșuat în încercarea ta de a 
reuni la masa tratativelor pe re
prezentanții tuturor grupărilor 
din Republica Arabă Yemen.

viirgii substanțiale comparativ 
cu ceilalți militari. Potrivit u- 
nor surse bine informate, „su- 
per-ucigașii" cîștigă de două ori 
mai mulți dolari decît un mi
litar obișnuit din infanteria 
marină a Statelor Unite.

Cine sînt ei ? Comandantul 
grupei „Killer Kane“ („Kane 
Ucigașul"), colonelul Finlayson, 
îi caracterizează ca pe niște 
„oameni cu spirit non-confor- 
mist, crabi ai barurilor de 
noapte, in majoritate foști de- 
licvenți...*. In Vietnam, activita
tea lor este multilaterală. Ei 
Încearcă să pătrundă pe terito
riul R. D. Vietnam sau provoacă 
numeroase incidente la fronti
era cu Cambodgia. Tactica 
cea mai curentă este aceea 
a ucide fără cruțare pe cei 
nuiți de simpatie cu forțele 
triotice. In ciuda pregătirii __
devin tot mai numeroase cazu
rile cînd acești „specialiști* ai 
terorii sînt descoperiți și neu
tralizați. Astfel, In cursul săp- 
tămînil trecute un grup com
pus din 10 diversionlștl a fost

lor 
de 

bă- 
pa- 
lor,

plasă pentru pescuit, în 
de „rătăcire îndelunga- 
Aceste grupe teroriste 

primit circa 200 de mi
siuni in 20 de luni. Ele au 
pus la cale numeroase acte de 
terorism împotriva unor per
sonalități sud-vietnameze aflate 
în dezacord cu politica S.U.A. 
în Asia de sud-est. După ce își 
fac stagiul „de acțiune directa" 
în Vietnam, membrii „forțelor 
de șoc" primesc ordinul de a se 
replia Ia Fort Gulick, în Pana
ma, de exemplu, unde 1 200 de 
ofițeri latino-americani sînt 
struiți de acești specialiști 
asasinatului și diversiunii 
baza experienței acumulate 
Asia de sud-est. Realitatea 
monstrează că acțiunile între
prinse de „super-ucigași" nu 
reușesc să scoată Washingtonul 
din impasul vietnamez. Forma
țiile „de șoc" sînt neputincioase 
în fața hotărîrii poporului viet
namez de a-și apăra patria șl 
dreptul sacru la o viață liberă.

in- 
ai 
pe 
în 

de-
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