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CU PLĂNUI ANUAL
ÎNDEPLINIT

SUCEAVA (Corespondentul „Scînteii"). — Muncito- 
rii, inginerii și tehnicienii Combinatului de celu

loza și hîrtie din Suceava au îndeplinit înainte de 
termen planul anual la toți indicatorii. Pînâ acum au 
fost date peste plan 3 500 tone celuloza, 1 100 tone 
hîrtie (din care 400 tone la export) și peste 10 mili
oane bucăți saci. Pînă la sfîrșitul anului vor ii rea
lizate peste prevederile planului produse a căror va
loare se va ridica la suma de 38 milioane lei. Rezul
tatele obținute de colectivul combinatului sucevean 
sînt urmarea măsurilor întreprinse pentru organiza
rea științifică a procesului de producție, perfecționa
rea proceselor tehnologice, utilizarea superioară a 
capacităților de producție. Productivitatea muncii a 
crescut în perioada amintită cu 9,5 la sută, pe aceas
tă bază realizîndu-se 97 la sută din sporul de pro
ducție obținut.

B| Colectivul întreprinderii de prefabricate din beton 
™ celular autoclavizat din Doicești este cea de-a 
10-a întreprindere din regiunea Ploiești care a înde
plinit pînă acum planul anual la toți indica
torii. Producția realizată peste planul la zi de între
prindere depășește 2 000 mc preiabricate, iar va
loarea economiilor suplimentare obținute prin redu
cerea prețului de cost al produselor se cifrează la 
1 500 000 lei, sumă care întrece cu mult angajamentul 
pe întregul an. Printre unitățile industriale ale regiu
nii, care au mai îndeplinit planul anual, se numără 
Fabrica de mase plastice din Buzău, Fabrica de șa- 
motă Azuga, întreprinderea „Vulturul" Comarnic, 
C.F.R. Buzău si altele.

Șantierul naval Galați. La cheiul de armare se fac primele probe la mașini
Foto : A. Carfoțan

Urmărind să creeze condiții tot 
mai bune de aprovizionare cu 
produse petroliere, Ministerul Pe
trolului a prevăzut ca în acest an 
să se amenajeze 14 noi stații de 
desfacere. Dintre acestea, șase au 
și fost date în folosință. Ele sînt 
amplasate la Giurgiu, Videle, 
Negru Vodă (regiunea Dobrogea), 
Sighișoara, Bistrița și în Capi
tală. Alte trei vor începe să func
ționeze în zilele care urmează la 
Cluj, Reșița și Băneasa (regiunea 
Dpbrogea), iar pînă la sfîrșitul 
anului și cele de la Cîmpulung- 
Moldovenesc, Brad (pe traseul 
Deva — Cîmpenî), Mizil, Bușteni 
și la Găești. în anul următor se 
vor amenaja încă 7 unități : la 
Ploiești, Alexandria, Dej, Sovata, 
Fălticeni, Tg. Neamț și Curtea 
de Argeș.

Noile stații sînt echipate cu 
pompe automate de distribuție, 
care pot livra fiecare cîte 50 litri 
de benzină sau motorină pe mi-

P E C 0 
in sezonul 
rece

nut, precum și cu compresoare, 
surse de apă etc. Cele situate în 
locuri cu trafic intens vor avea 
cîte șase pompe. Cu începere din 
1967 stațiile PECO vor fi înca
drate și cu mecanici auto care 
vor putea executa și diferite mici 
reparații- Pentru a veni în spriji
nul excursioniștilor se editează un 
ghid al stațiilor PECO în care sînt 
trecute distanțele dintre ele, locul 
de amplasare, programul de func
ționare, produsele pe care le li
vrează. în vederea alimentării în 
tot mai bune condiții a întreprin
derilor industriale, a unităților 
agricole sau a rețelei de desfacere 
cu benzină, la Constanța, Olte
nița, Fălticeni, Deta și Cîmpeni 
anul acesta se vor da în folosință 
noi depozite de produse petrolie
re, avînd o capacitate totală de 
5 000 tone.

O dată cu sezonul rece capătă 
pondere sporită aprovizionarea cu 
combustibili lichizi atît a indus
triei, cît și a locuințelor. în depo
zite s-au adus însemnate cantități 
de produse în vederea asigurării 
stocurilor de iarnă. La București 
s-a creat un spațiu nou de depo
zitare a combustibilului, cu o ca
pacitate de circa 5 000 tone. 
Ținînd seama de necesități, au 
fost pregătite pentru perioadele 
de vîrf autocisterne comparti
mentate ce vor transporta, la ce
rere, cantități mai mici de com
bustibil. Rămîne doar ca adminis
tratorii să facă din timp comen
zile necesare către unitățile Mi
nisterului Petrolului.

în ultimul timp s-au luat mă
suri și pentru o mai bună apro
vizionare a populației cu gaze li
chefiate. în acest scop au fost 
mecanizate instalațiile de îmbute- 
liere de Ia Constanța, Timișoara, 
Oradea și Iași, iar la bazele din 
București, Craiova, Timișoara și 
din alte orașe a crescut numărul 
lurgonetelor pentru transportul 
buteliilor la domiciliu. Pentru 
anul viitor se prevede construcția 
la Ploiești a unei noi stații de um
plere a buteliilor.

O. MINCULESCU

CUNOAȘTEM 
l(ȘI CONSERVĂM RAȚIONAL) 
„CAUZELE SĂNĂTĂȚII"?
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Concomitent cu preocuparea con
tinuă de a îmbogăți și perfecționa me
todele și mijloacele de diagnostic și de 
tratament, în medicina modernă se în
treprind cercetări intense pentru afla
rea celor mai eficace căi de prevenire 
a maladiilor prin creșterea capacității 
de apărare a organismului față de îm
bolnăviri. Promovată și sprijinită pe 
plan mondial de către O.M.S. (Orga
nizația Mondială a Sănătății), această 
orientare în medicină, denumită sano- 
geneză. se bucură de o atenție tot 
mai mare în cercurile medicale 
din întreaga lume, întrucît — se în
țelege de la sine — este incom
parabil mai de preferat preîntîmpina- 
rea unei maladii decît tratarea și com
baterea ei — prin tratamente medica
mentoase, intervenții chirurgicale etc. 
Printre principalele mijloace de prac
ticare a sanogenezei se numără și cul
tura fizică și sportul, a căror contribu
ție la fortificarea organismului omenesc, 
la dezvoltarea lui echilibrată este cu
noscută încă din antichitate și, luînd

de acad, prof dr. 
Grigore BENETATO

Soare de decembrie in Cișmigiu
Foto : S. Cristian

forme tot mai evoluate, a devenit în 
zilele noastre o componentă a unei 
educații multilaterale, armonioase a 
individului.

Termenul „sanogeneză" neconsemnat 
încă în dicționarele uzuale, necesită 
o scurtă explicație. Spre deosebire de 
patogenie, care studiază cauzele boli
lor urmărind înlăturarea și vindecarea, 
șanogeneza studiază factorii care condi
ționează echilibrul funcțional optim, 
capacitatea de reglare a tuturor func
țiilor și de adaptare, sau — plastic 
vorbind — „cauzele sănătății". Pre
zența culturii fizice printre preocupă
rile organizatorilor de astăzi ai sănă
tății se datorește faptului că — ală
turi de regimul rațional de odihnă, de 
alimentația cumpătată, de igiena 
corpului, a locului de muncă și a lo
cuinței — practicarea sistematică a 
efortului fizic constituie unul din 
principalii factori generatori de să
nătate.

Desigur, aproape oricine se gîndește, 
reflex, la vechiul adagiu latin 
„mens sana in corpore sano“ — o 
minte sănătoasă într-un corp sănătos. 
Dar, mult mai puțini știu că actualita
tea acestui adagiu a crescut consi
derabil și că el a devenit un impe
rativ al vieții moderne. Gradul ri
dicat de concentrare nervoasă pe ca
re-l presupune activitatea din zilele 
noastre, fie în creația intelectuală, fie 
în producția materială, cu utilaje tot 
mai perfecționate, de mare precizie și 
în regimuri de viteze înalte, o anu
mită creștere a sedentarismului legată 
și de dezvoltarea continuă a mijloace
lor de transport, restrângerea ariilor 
unor profesiuni exercitate în aer liber, 
impuritatea atmosferei citadine în le
gătură cu creșterea circulației autove
hiculelor și extinderea zonelor indus
triale — iată numai cîțiva dintre fac
torii care conferă culturii fizice valoa
rea unei cerințe sociale.

Pentru a ilustra eficiența sanoge- 
netică a sportului este suficientă, cred, 
următoarea comparație oferită de sta
tistici : Ia persoanele care alternează 
judicios eforturile intelectuale cu cele 
fizice, compoziția sîngelui este întot
deauna mult mai apropiată de cea 
normală și, în consecință, rezistența lor 
la diferite suprasolicitări (efort fizic 
și neuro-psihic, variații termice, varia
ții biologice ale mediului înconjurător 
etc.) este net superioară. Compoziția 
normală a sîngelui — și nu numai ea 
— reflectă fidel existența unui echi
libru funcțional optim, indiciul cel 
mai sigur că organismul respectiv 
reacționează „disciplinat" la supra
solicitări. De altfel, starea de stabili
tate la persoanele care practică cul
tura fizică se constată nu numai la 
nivelul sîngelui, ci și în funcționarea 
celorlalte aparate și sisteme, ca sis
temul nervos, cardiovascular, respira
tor etc.

In mod firesc, orice organ sau 
sistem funcțional lăsat timp îndelungat 
în inactivitate își reduce capacitatea 
de activitate, reacționează greoi cînd 
este solicitat cu mari întreruperi ; din 
această cauză apar mici dereglări, 
fără efecte nocive imediate, dar a 
căror repetare duce treptat la îmbol
năviri „din senin", ca astenia, diferite 
afecțiuni cardio-vasculare etc. Nu în
tâmplător îmbolnăvirile de acest gen 
sînt frecvente printre sedentari — oa
meni cărora profesiunea nu le solicită 
zilnic eforturi fizice, iar în timpul liber 
neglijează un prețios izvor de sănă
tate aflat la îndemîna tuturor: gim
nastica de dimineață, alergările sau 
plimbările în aer liber, mersul pe bi
cicletă, înotul, jocurile sportive simple.

Utilitatea practicării sistematice a 
culturii fizice este recomandată pe 
scară largă de către medici ; de cele 
mai multe ori însă, sfaturile lor sînt 
îndeplinite abia atunci cînd ele sînt 
indicate în mod expres pentru... recă
pătarea sănătății, ca un mijloc tera
peutic (gimnastica medicală). Aparent, 
cauza acestui fenomen — din păcate 
destul de răspîndit încă — de renun
țare „conștientă" la binefacerile cul
turii fizice este însăși... sănătatea, că
reia i "se 1 acordă1 prețuirea teuvenită 
abia după ce integritatea îi este afec-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Așa cum respiră prun
cul cînd dă de aer, la 
fel deprinde copilul o- 
menia sau neomenia, 
dragostea, încrederea și 
respectul sau nepăsa
rea, din tot ce vede în 
fiecare clipă în univer
sul său de acasă. Fără 
manuale, fără cursuri 
speciale, copilul își în
sușește prin osmoză fe
lul de a judeca și de a 
trăi al familiei, compor
tarea fajă de lume și de 
muncă.

Dacă în casă domneș
te armonia, dacă părinfii 
prefuiesc cinstea, vred
nicia, măsura, — teme
iurile autorității morale 
fafă de copil — acesta 
va deprinde felul lor 
de viață, îi va iubi de
venind mîndria lor.

„Cei șapte ani de a- 
casă" 
bună 
cum e viața pe care o 
duc în familie și după 
cît de mare e grija pă
rinților de a face din 
copiii lor oameni în
tregi.

în primii ani, copilul 
are o încredere fără 
margini în părinții săi 
a căror dragoste îi in
spiră sentimentul celei 
mai certe și mai trainice 
garanții a existenței 
sale. în acești ani pă
rinții își pot cuceri nu 
numai dragostea fireas
că ci și acea autoritate 
morală care ar trebui 
dăinuie toată viața 
inima copilului.

Unii părinți cred 
această autoritate 
cîștigă și se menține 
prin asprime, sfrecurînd 
în inimile copiilor frica. 
Ei se înșeală, confun- 
dînd ascultarea și res
pectul copilului cu 
șitafea.

Alții, dimpotrivă, 
cot că trebuie să-și 
cerească dragostea 
pilului printr-o îngădu
ință nemăsurată, prin 
concesii tc.are-j..dau mi
cului “tiran al casei si
guranța că-și poate per
mite oricînd și orice 
„nevinovată năzbîtie de 
copil", mici ticăloșii sau 
capricii. Căci la nevoie 
sar ‘ părinții, ca leii, în 
apărarea lui să-l scoată 
din încurcătură.

De cîte ori auzea că 
i se spune : „Nu, asta 
nu e voie !" un copil 
mic de vreo doi ani se 
culca pe jos și-și lovea 
fruntea de podele pînă 
cînd, de groază, mama 
ceda și el obținea ori
ce. O vecină mai pri
cepută i-a administrat 
însă copilului o corec
ție obișnuită ; de atunci 
de cîte ori îi venea să 
repete vechiul sistem de 
șantaj, puștiul se oprea 
amenințîndu-se singur 
cu „na I na I'

Sînt părinți înclinați 
să supraaprecieze cali
tățile copiilor lor, să le 
admire chiar obrăznicii
le, și de aceea vedem 
mulți „domnul Goe" 
cărora li se permit mai 
întîi mici abateri de la 
buna cuviință, apoi, al
tele mai mari, glumele 
prea îndrăznețe și la 
urmă atitudinea de 
frondă.

— Ai văzut cum, în
drăznește , să-mi vor
bească ? mi se plîngea 
o mamă revoltată de fe
lul cum îi vorbea copi-

Dorina
RÂDULESCU

Iul ei, în timp ce tatăl 
zîmbea încîntat de 
„spontaneitatea" băia
tului. Pentru el obrăzni
cia și grosolănia „der
bedeului" dovedea 
„temperament bărbă
tesc” și „personalitate".

Sînt prietenă cu doi 
copii din vecini ai că
ror părinți lucrepză toa
tă ziua, lăsîndu-le pre
gătită mîncarea de

sînt o școală 
sau rea, după

prînz. Priyesc cu

să 
în

că
se
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S ÎNSEMNĂRI DE LA CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI RAIO
NALE DE PARTID 30 DECEM
BRIE DIN CAPITALĂ

® Din programul emisiuni

lor radiofonice

a Modernizarea unor 
cabane din Bucegi

a ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE
MONGOLIA ÎȘI VALORIFICĂ
BOGĂȚIILE

■ SPORT

cîtă 
grijă și simț de răspun
dere se ocupă băiatul 
de zece ani de sora lui 
mai mică care-l ascultă 
ca pe un „om mare". 
Numai cînd aud portița 
și văd că e mama lor, 
îi sar amîndoi în întîm- 
pinare să-i ia degrabă 
sacoșele încărcate din 
mînă și să le ducă ei 
în casă.

Părinții își cîștigă au
toritatea față de copii 
prin ceea ce știu să le 
ceară, stimulînd mîn
dria lor de a fi oameni 
întregi și de folos, — 
nu prin ceea ce promit 
sau oferă, uneori depă
șind orice măsură.

Am fost zilele astea

în Drumul Taberii la lin 
bloc nou. Se jucau niș
te copii de-a „prinse- 
leâ* pe scări și mai a- 
les cu liftul. Gălăgia era 
infernală. Liftul s-a stri
cat.

E greu să lupți cu o 
armată de copii, mai a- 
les cînd părinții le sar 
în ajutor și sînt gata să 
se ia la harță cu orici
ne, chiar cînd micul 
delicvent e prins asupra 
faptului. Am surprins o 
discuție pe scară :

— Tovarășe, tetița 
dumitale a luat ilustra
ta venită pe adresa 
mea.

— îi plac pozele și 
face colecție de mărci. 
Ce să-i faci ? Așa-s co
piii... Hai dragă în ca
să ! Și ușa s-a închis în 
nasul reclamantului.

înfimplări considera
te de unii părinți ca 
fiind fără însemnătate.

Copilul însă intuiește 
devreme slăbiciunile oa
menilor mari, le specu
lează. Părinții care de
vin complici la actele 
necorecte ale copiilor 
lor avînd iluzia că le 
salvează prestigiul în 
fața tovarășilor lor de 
joacă sau a vecinilor 
nu-și dau seama sau 
uită că ei se degradea
ză singuri în ochii co
pilului apărat, derutînd 
și denaturînd prematur 
conștiința și simțul 
de dreptate.

La Palatul Telefoanelor din 
Capitală a început montarea 
instalațiilor telefonice de au
tomatizare interurbană. Tot 

, aici se desfășoară în prezent 
și lucrările de punere în func
țiune a unei centrale Tandem 
de cel mai modern tip, care 
va permite conlucrarea cen
tralelor actuale rotative cu 
cele automate.

Darea în funcțiune a aces
tor instalații în cursul anului 
viitor va crea posibilitatea 
convorbirilor directe între a- 
bonații din București și cei din 
diferite localități, fără inter
mediul telefonistei, prin simpla 
formare la disc a prefixului 
orașului, iar apoi a numărului 
respectiv. La Constanța si Bra
șov, primele orașe care vor ii 
conectate la acest sistem, se 
execută importante lucrări de 
modernizare a rețelei telefo
nice. (Agerpres)

lor

FESTIVALUL FILMULUI 
IA SATE

B A C Â U (corespondentul 
„Scînteii"). — Ieri în ra
ioanele Tirgu Ocna, Piatra 
Neamț, Momești și Tîrgu 
Neamț la 213 unități cine
matografice au avut loc pri
mele spectacole din cadrul 
Festivalului filmului la sate. 
Alături de numeroase pelicule 
de lung metraj semnate de 
cunoscuți creatori din țară și- 
de peste hotare rulează și un 
ciclu de filme documentare.

(Continuare 
în pag. a Il-a)

(Citiți in
ALMANAHUL

1967
■ Primul țipăt ai omului
— focurile de pe dealuri
— satelitul de televizi
une. «Om ți om; om-ma- 
șină-om; „toți-tuturor"

Culoarea propulsată 
în eter. ■ .Cîte degete 

^4 are ]ohnl“ — .Informea- 
xâ-mă mai întîi dacă de- 
getul e o parte din ]ohn” 

■|L (răspunde mașina) B„Cu-
l°area lotusului ador- 
mit", poexie.—autor mo- 

isp" :5 șina Calliope ■ Vitexa Iu-
s&L minii ți victoria luminii ■

Răspund:.' prof.'. EDMOND 
NICOLAU, HENRI do FRANCE, 
acad. GRIGORE MOISIl, 
EDGAR PAPU, dr. SILVIO, 
CECCATO, acad. C. I. GULIAN, 
calculatorul 7094 ț.a.

Una din anchetele pe teme contemporane organizate cu concursul 

a numeroși colaboratori din țară și din străinătate. Tabelul sinoptic 

al marilor invenții și descoperiri in domeniul comunicației umane, 

din cele mai vechi timpuri pînă azi.

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" — ÎN CURS DE APARIȚIE.

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

PEISAJ CULTURAL ITALIAN
Ploile torențiale și inunda

țiile care au provocat grave 
daune multor regiuni italiene 
și-au lăsat pecetea și asupra 
vieții artistice și culturale a 
țării. Nu mă refer' doar la 
imensele pierderi suferite de 
patrimoniul artistic național, 
mai ales la Florența și Vene
ția, ci și la faptul că o serie 
de instituții de cultură au 
fost silite să-și suspende tem
porar activitatea. Printre al
tele, Teatrul comunal din 
Florența a avut de suportat 
asaltul nemilos al apelor care 
au devastat sala, au acoperit 
fosa orchestrei, ducînd cu 
ele nenumărate instrumente. 
Tragicele evenimente s-au 
petrecut exact în, ajunul pre
mierei piesei „încoronarea 
lui Poppea", spectacol pre
zentat pentru prima oară pe 
aceeași scenă în anul 1937. 
Întregul colectiv al teatrului 
a dat un înalt exemplu de 
conștiință cetățenească, mun
cind fără preget pentru ca 
urmările inundațiilor să fie 
îndepărtate cît mai grabnic. 
Mulți dintre actori,, deși a- 
veau propria casă inundată, 
nu au ezitat să-și aducă

contribuția la efortul comun. 
Le-au venit în ajutor în a- 
ceste zile de grea încercare 
colective artistice din alte 
orașe ale țării. „Scala" din 
Milano a pus la dispoziție 
costumele iar teatrul „La 
Fenice", din Veneția, care 
a avut și el de suferit, a 
împrumutat recuzita și foto-

liile pentru sală. Președintele 
Teatrului comunal din Flo
rența, Lagorio, spunea: 
„Cortină s-a ridicat aici, în 
timp ce orașul plătește încă 
un preț ridicat de sacrificii 
și de durere pentru dezas
trul de la 4 noiembrie. S-a 
ridicat, pentru ca viața la 
Florența să revină la nor- 
mal“. ■

S-a vorbit și s-a scris mult 
în ultima vreme în Italia 
despre așa-zisa criză a tea
trului, despre faptul că pie-

sele cu caracter social, o- 
glindă a evenimentelor care 
găsesc un larg ecou în su
fletul spectatorului, ar fi de
pășite și că publicul dorește 
să vadă sub lumina reflec-, 
toarelor nu numai viața co
tidiană cu asprimea și greu
tățile ei, ci o evadare spre 
frivol. Poate de aceea multe 
companii din Roma, din Mi
lano sau Torino au pus ac
centul la începutul stagiunii 
pe repertorii dominate de co
medii desuete, de piese care 
pledează pentru renunțarea 
la idealuri, pentru resem
nare.

Că marele public este re
fractar unor asemenea piese 
se vede limpede și din fap- 
tul că sălile respective sînt 
goale. In schimb se bucură 
de un real succes acele spec
tacole în care omul de astăzi 
găsește un bogat filon de 
idei. Așa se explică de ce 
reprezentația cu „Giovanna 
del popnlo", o adevărată

Ion MARGINEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Preve-

(16,40).

DIN CAPIT

MIERCURI

Variațiuni simfonice de 
Il-a din baletul „Prinț și

întîlnire cu muzica 
literatura (17,30). Tri-

DIN PROGRAMUL
CONFERINȚA

30 DECEMBRIE

însuși profilul distinct al acestui 
raion în ansamblul raioanelor Capi
talei, substanța preocupărilor unui 
mare număr de organizații de partid 
de pe teritoriul său au determinat 
importanta pondere pe care au 
avut-o, în dezbaterile conferinței ra- 
iona'e de partid, problemele activită
ții politico-ideologice în rîndurile in
telectualilor. într-adevăr, aici își des
fășoară activitatea numeroase instituții 
științifice, artistice, culturale, institute 
de proiectări, organe de presă și edi
turi.

Evidențiind varietatea și complexi
tatea sarcinilor puse de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. în fața comuniști
lor care activează în aceste domenii, 
atît darea de seamă prezentată de 
tovarășul Gheorghe lonescu, prim- 
secretar al comitetului raional de 
partid, cît și multe dintre cuvîntările 
rostite la conferință au relevat aspecte 
semnificative ale experienței acumu
late de organizații
le de partid ale ra
ionului.

Punînd pe pri
mul plan creșterea 
eficienței cercetării 
științifice, impusă 
de cerințele obiec
tive ale dezvoltării 
ducție, de sarcinile calitativ 
perioare ale actualei etape de de- 
săvîrșire a construcției socialiste, 
acad. ...Miron Nicolescu. și alți vorbi
tori au subliniat faptul că orga
nizațiile de partid, în rîndul cărora 
activează valoroși oameni de știință, 
abordează problemele majore ale 
activității de cercetare, acordă con
ducerilor de institute un sprijin în
semnat în îmbinarea armonioasă a 
cercetărilor fundamentale cu cele apli
cative, în orientarea tematicilor, în 
legarea acestora de cerințele econo
miei naționale, în antrenarea energiilor 
și concentrarea eforturilor spre obiec
tivele de maximă importanță, în acce
lerarea ritmului de aplicare a rezul
tatelor cercetării în practică. Pentru 
transpunerea cu succes în viață a 
tematicii bogate cuprinse în progra
mul unitar elaborat de Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice, organi
zațiile de partid, așa cum au relevat 
discuțiile, sînt chemate să exer
cite o mai mare înrâurire politico-
ideologică în rîndul membrilor de 
partid și, prin ei, în rîndul tuturor 
cercetătorilor.

Nemijlocit legate prin întreaga lor 
activitate de un capitol important al 
planului de stat — investițiile —, in
stitutele de proiectare din cuprinsul 
raionului au sarcini de mare răspun
dere în ce privește punerea în func
țiune a unor obiective de seamă ale 
cincinalului. Amintind în cuvîntul lor 
că în munca proiectanților persistă 
încă unele neajunsuri, ce se reflectă 
în întîrzieri la îndeplinirea planului 
de investiții, soluții necorespunzătoare 
sau creșteri nejustificate ale pre
țului de cost, vorbitori ca Ștefan Tall, 
secretarul comitetului de partid de la 
I.C.S.I.M., R. Savel, director în 
Comitetul de Stat al Planificării, Ion 
Chiou, directorul Institutului de cer
cetări și proiectări în domeniul celu
lozei, hîrtiei, fibrelor artificiale și stu
fului — au evidențiat necesitatea unei 
preocupări mai perseverente a orga
nizațiilor de partid din institutele de 
proiectare pentru crearea unui climat 
de sporită exigență în fiecare fază a 
procesului de elaborare a proiectelor.

într-un spirit de profundă grijă 
pentru dezvoltarea literaturii și artei 
noastre pe largul făgaș deschis de 
transformările revoluționare prin care 
trece țara noastră, conferința a dez
bătut probleme importante și comple
xe legate de activitatea organizațiilor 
de partid din uniunile de creație, tea
tre, studiouri cinematografice. Acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, a relevat în cuvîntul său 
puternica efervescență creatoare stimu
lată de climatul fecund în care se 
desfășoară viața literar-artistică în țara 
noastră, importantele succese repur
tate de literatura și arta românească 
peste hotare, creșterea continuă a 
prestigiului ei internațional, scoțînd, 
totodată, în evidență marea afluență 
de talente tinere și viguroase în 
cîmpul literaturii.

Referindu-se la munca organizațiilor 
de partid în rîndurile creatorilor, atît 
darea de seamă, cît și numeroși dele
gați au pus un accent deosebit pe 
necesitatea intensificării activității 
ideologice, a adaptării ei în tot mai 
mare măsură la specificul muncii de 
creație și la cerințele spirituale ale 
scriitorilor și artiștilor, pentru ca ope
rele literare și artistice să afirme tot 
mai puternic idealul etic și estetic al 
omului societății socialiste. în această 
ordine de idei, unii vorbitori — Elena 
Sereda, artistă la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale", Radu lorgulescu, 
președintele Consiliului raional al Or-

ganizației pionierilor, Gheorghe Mier
lea, directorul liceului „I. L. Caragia
le" — au exprimat cerința ca oamenii 
de litere și artă să acorde o mai mare 
atenție creației de cărți, spectacole, 
filme pentru copii și tineret —opere 
de înaltă valoare artistică și cu pro
funde rezonanțe educative. Subli- 
niindu-se însemnătatea îmbogățirii 
continue a mijloacelor de expresie 
călăuzită de un scop ideologic și este
tic, de o finalitate socială —< s-a ară
tat, în același timp, necesitatea unei 
atitudini mai combative față de pseu- 
doinovații, față de căutările sterile și 
falsa originalitate. Atît în darea de 
seamă cît și în luările de cuvînt ale 
unor delegați s-a relevat însemnăta
tea studiului ideologic, necesitatea îm
binării lui organice cu preocupările 
participanților la diferitele forme ale 
sale.

De o deosebită atenție s-a bucurat 
în dezbaterile

Baia Mare. Casa pionierilor din localitate este frecventată de sute de 
elevi dornici să-și petreacă util și plăcut orele libere. Tn fotografie : o: 

• secvență din activitatea aeromodeliștilor.

MODERNIZAREA UNOR
CABANE DIN BUCEGI

In masivul Bucegilor au fost 
terminate lucrările de moderniza
re a unor cabane, spre a se asi
gura funcționarea lor în tot 
timpul anului. Au fost electrifi
cate cabanele Vîrfu cu Dor, 
Piatra Arsă, Peștera, Caraima- 
nul și Babele. De asemenea, 
posturile telefonice ale aces
tora au fost conectate la cenr 
trala telefonică automată din Si-

naia. A fost. terminată și .cons
trucția drumului de legătură între- 
Vîrfu cu Dor și cabana' Babele 
și s-au amenajat noi poteci mar-■ 
cate. în majoritatea cabanelor au 
fost create condiții pentru a- 
sigura.rea unor mîncăruri calde. 
Iarna, iubitorii de sport vor avea 
la dispoziție noi pîrtii pentru schi 
și săniuțe.

(Agerpres)

EMISIUNILOR RADIOFONICE
PROGRAMUL It Sfatul 

medicului: Tratamentul cu 
tuberculostatice (9,30). So
liști și formații artistice 
de amatori (9,35). Lucrări 

de Scarlatti și Rameau interpretate de Emil Ghilels (9,45). 
Melodii populare interpretate la diferite instrumente 
(10,15). Roza vînturllor : „La sud-est de Maraca". Scenariu 
de Mariana Varga (10,30). Afiș radiofonic : Emisiunile cul
turale ale săptămînii (11,20). întîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat (13,30). Voci, orchestre, melodii 
de estradă (14,08). Muzică populară pe discuri ,,Electre
cord" (15,00). Din comoara folclorului nostru. Popas fol
cloric în Țara Lăpușului. Emisiune de Iosif Herțea (16,40). 
Drumeții veseli. Tema : „Munții Apuseni" (emisiunea 
a Il-a). Participă liceele din Brad și Cîmpeni. Examina
tor, prof. Nicolae Saftu (17,10). în jurul globului (18,03). 
Ritmurile cincinalului. Itinerarii energetice : Pe șantierul 
de la Porțile de Fier. Hidrocentrala de pe Argeș. La cea 
mai înaltă treaptă a Văii Lotrului (18,40). Ciclul „Momente 
din istoria dramaturgiei românești". Teatru radiofonic : 
„Omul cu mîrțoaga" de Gh. Ciprian (20,30). PROGRAMUL 
II : Muzică ușoară (8,15). Miorița. Obiceiuri legate de zidi
rea unor monumente, poduri și case românești (10,05). Ma
tineu de operă : fragmente din opera „Femeia îndărăt
nică" de Visarion Sebalin (11,20). Nestemate folclorice 

’ .(14,30). Vreau- să știu (15,30). Concertul orchestrei de stu
dio a Radioteleviziunii (16,30). „Actualitatea teatrală". 
Din cuprins : 150 de ani de la primul spectacol în limba 
română. Momente din lupta pentru crearea teatrului 
național (17,40). „Codrule cu frunza rară" — emisiune 

■’"de "folclor (1.8,35), Din viața de concert a Capitalei 
(20ip0). Moment poetic : „Drumul mare" de M. R. Paras- 
chivcscu (22,30)., ' .

PROGRAMUL I : De la o 
melodie la alta (7,30). Cu 
cînteCul și jocul pe Mureș 
și pe Tîrnave (8,10). Sfatul 
medicului : Sarcina și fac- 

___  ,__  ___ __ operete interpretate de Lili 
.Dușescu și lancu Groza (12;10). întîlnire ■ cu melodia
torul RH (9,30). Arii din
populară. și interpretul preferat (13,30). Luminile rampei, 
înregistrări din spectacolele Teatrului de operă și balet 
din București (16,40). Memoria pămîntului românesc. Din 
cuprins : Itinerar getic împreună cu prof. univ. dr. docent 
Radu Vulpe. Decebal — portret în piatră de Eugen Ciucă 
(17,10). Muzica și teatrul : „Hamlet" de Shakespeare ; lu
crări de Ceaikovski și Ambroise Thomas (17,30). Dialog cu 
ascultătorii. Emisiune de Corneliu Leu (18,40). Emisiune 
literară : Contribuția lui Cezar Bolliac, Grigore Alexan- 
drescu, D. Bolintineanu, Al. Depărățeanu la dezvoltarea 
dramaturgiei românești (21,05). PROGRAMUL II :

Melodii distractive (7,55). 
Mircea Basarab. Suita a 
cerșetor" de Laurențiu Profeta (9,03). Formații vocale de 
muzică ușoară (9,42). Antologie de literatură universală 
(10,05). Un buchet de flori... muzicale (12,10). Itinerar fol
cloric pe întinsul patriei (14,30). Emisiune de basme : „Abu 
Hassan", poveste din „1001 de nopți" (15,30). Recital 
Dan Iordăchescu (16,00). Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (17.40). „O floare, un cîntec și un joc" — 
emisiune de melodii populare (18,35). „Actualitatea muzi
cală" (19,05). Gaudeamus (emisiune pentru studenți) — 
(20,30). Opera săptămînii : „Tosca" de Puccini — (frag
ment) (20,50). O istorie a muzicii în capodopere. „Călătorie 
de iarnă" de Schubert (21,25). Moment poetic. Versuri 
de Nicolae Labiș (22,30).

PROGRAMUL I : „Satul 
nostru a-nflorit“ — cîntece 
și jocuri populare (8,10). 
Sfatul medicului : 
nirea silicozei în industria 

minieră (9,30). Cîntece patriotice (10,03). Emisiune literară 
pentru școlari (10,30). Sport (14,08)'. Piese vocale și in
strumentale de estradă (14,15). Paul Constantinescu în arta 
corală românească .
ușoară (17,10). Muzica și
buna radio. Noua legislație a pensiilor, document al 
umanismului socialist. Vorbește Romul Opre, secretar 
general în Ministerul Justiției (18,03). Jurnal agrar (18,40). 
Concert de melodii românești (19,30). Fragmente din Suita 
în Re major de Mihail Jora (21,45). PROGRAMUL II : 
Muzică populară din Oltenia (8,30). Lectură în premieră. 
Demostene Botez : „în fața cîmpului" (10,05). Din țările so
cialiste (11,30). Cu scrisorile în față (12,10). Din comoa
ra folclorului nostru. Cintecul bănățean și o valoroasă 
interpretă, a acestuia : Magdalena Biriescu (12,25). De 
ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii) — 
(15,30). Pe teme medicale (16,15). Cronica lite
rară de I. D. Bălan, Pop Simion : „Orga de bambus" (17,40). 
Figuri și momente din istoria muzicii românești : Constan
tin Nottara (19,05). „Concert-ghicitoare" — emisiune de 
răspunsuri (muzică de operă) — (19,40). Teatru radio
fonic : „Hibernatus" de J. B. Luc (20,30). Moment poetic. 
Histria de Veronica Porumbacu (22,30). Melodii cu și... 
fără cuvinte (23,40).

PROGRAMUL I : Emi
siune pentru pionieri (6,45). 
Melodii populare 
Sfatul medicului : Somnul 
în dezvoltarea copilului 

Ion Piso (9,50). Radioracheta

(8,10).

(9,30). Recital de lieduri:
pionierilor (10,30). Cărți care vă așteaptă (11,20). Aici, 
Iași I (12,30). Cîntece de succes (14,08). Premiere de operă 
de-a lungul anilor. „Năpasta" de Sabin Drăgoi. Prezintă 
Grigore Constantinescu (16,40). Odă vitejilor. „Comorile 
lui Dromichete". Evocare istorică de Noe Smirnov (17,10). 
Varietăți muzicale (18,15). Ritmurile cincinalului. Calitatea 
— atribut esențial al produselor (18,40). Scară pentru ti
neret (19,00). Lucrări corale de Ion Vidu (22,45). PRO
GRAMUL II : Folclor muzical din diferite regiuni ale 
patriei (8,30). Actualitatea literară (10,05). „Mai mîndră tara 
noastră crește"
re,

9 CASA DIN. MONTEVIDEO — cine
mascop : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,30. 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,30.
o WARLOCK — cinemascop : BUCEGI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
VOLGA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15.
e FERIȚI-VA. AUTOMOBILUL 1 : 
UNIREA (completare Prezintă pisica)
— 15,30; 18; 20,30.
o MINUNATA ANGELICA — cine
mascop : TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45, ARTA (completare 
Soarele rănit) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45.
e TAXIUL MORȚII : VITAN (com
pletare Trei ori trei) — 15,30; 18; 20,15. 
® FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE - 
cinemascop : MUNCA (completare
6 000 de ani) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. 
® VERIFICAT, NU EXISTA MINE 1 : 
POPULAR (completare Tînărul căsă
torit) 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : MOȘILOR - 15,30; 18; 20,30. 
0 MAGAZINUL DE PE STRADA 
MARE : COSMOS — 15; 17,30; 20,15, 
COTROCENI — 15,15; 18; 20,45.
o VREMEA ZĂPEZILOR : COLEN- 
TINA (completare Ziua recoltei) — 
15,30; 17.45; 20, FERENTARI (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Galați) — 16; 
18,15; 20,30.
O POVESTEA PROSTIEI MELE : 
FLOREASCA (completare Năică și 
barza) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,30.
0 LAGUNA DORINȚELOR : LIRA
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
cinemascop : PACEA (completare Mar
gareta) — 15,45; 18; 20,15.

e FEMEILE — cinemascop -. CAPITOL 
(completare Scoica) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
® PORUMBELUL DE ARGILĂ : 
LUMINA (completare Vox Marîs) — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45;
20,45.
® DIPLOMATUL GOL : VICTORIA 
(completare Tradiții maramureșene) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, AURORA 
(completare Timpul, legende, oameni 
de știință) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30.
e IDIOTUL : CENTRAL — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
0 ACCATONE : UNION-— 10; 12,30; 
15,15; 18; 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII : DOI
NA — 9.
© STEAUA 
(completare 
11,30; 13,45; 
(completare 
partid și de stat în regiunea Bacău) — 
15,30; 18; 20,30. ' \
0 ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7 — 
VIZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA 
HUNEDOARA — MAREA SARMA- 
TICĂ... MAREA NEAGRA — PODURI 
PESTE TIMP - PATA — ÎNCEPU
TUL - A CUI E ȘOSEAUA? — 
PILULA : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
o TUNELUL — cinemascop : CIU
LEȘTI (completare 6 000 de ani) — 
10; 12,15; 15,30; 18; 20,45, BUZEȘTI
(completare Plasma) — 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,30.
© UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Copiii... iar copiii)
- 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 FANTOMAS și FANTOMAS SE 
DEZLĂNȚUIE — cinemascop : DACIA
— 8.30—12,15 în continuare ; 16; 19,45.

conferinței munca or
ganizațiilor de 
partid din redacții
le ziarelor și revis
telor pentru reflec
tarea fidelă a 
politicii partidului 
în multiplele do
menii ale vieții 

economice și social-culturale, pentru 
promovarea a tot ce este nou și avan
sat în construcția socialistă, pentru 
organizarea schimbului permanent de 
opinii în problemele activității de 
partid, a construcției de sfat, eco
nomice, cultural-educative, ca și în 
alte probleme de interes obștesc. O 
expresie a grijii partidului pentru în
drumarea de zi cu zi a activității re
dacționale și editoriale o constituie 
crearea recentă a unui comitet de 
partid de gradul I, de subordonare 
raională, al lucrătorilor din redacțiile 
ziarelor și revistelor, din Agerpres și 
din editurile care își desfășoară acti
vitatea la „Casa Scînteii".

Telegrama trimisă, la încheierea lu
crărilor conferinței, Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, exprimă voința 
zecilor de mii de comuniști, din 
raionul 30 Decembrie de a munci cu 
toată dăruirea însuflețind masele de 
oameni ai muncii în lupta pentru 
transpunerea în viață a hotărârilor 
partidului, pentru înflorirea economi
că și culturală a patriei.

Victor BIRLĂDEANU

VIAȚA DE PARTID

0 Teatrul de Operă și Balet : MA- 
JISIMO ; GRAND PAS DE QUATRE ; 
SPAȚIU ȘI MIȘCARE ; LACUL LE
BEDELOR (actul II) — prezentate de 
Baletul Național din Cuba — 19,30.
9 Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI - 20.
0 Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.

forțelor de pro- 
su- CINEMA I

■    —- W?’W»

0 OMUL DIN RIO — cinemascop: PA
TRIA - 9; 11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30, 
FEROVIAR - 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45;
20.30, EXCELSIOR - 9,15; 12; 14,45;
17,30; 20,15 (la toate completarea 
Scoica), BUCUREȘTI -J- 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21. •..» '
© FANTOMELE SE GRĂBESC : RE
PUBLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;. 17 ; 19 ; 21, - 
MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,45 (la ambele completarea George 
Coșbuc, cîntărețul pămîhtului româ
nesc), FLAMURA (completare Invizi
bilul vizibil) — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30.
0 CIMARON — cinemascop : LUCEA
FĂRUL (completare începutul) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, FESTIVAL - 8,45; 
11; 13,15; 16; 18,15; 21, MODERN - 9; 
11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30 (la ambele 
completarea Scoica), GRIVIȚA (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Hunedoara) — 
8,15; 10.45; 13,15; 16; 18,45; 21,15.
0 PARADA TIMPULUI PIERDUT — 
Cinemateca — 16,30.

FĂRĂ NUME : DOINA 
Orizdnt științific nr. 6) — 
16; lfe,Î5; 20,30, VIITORUL.
Vizita conducătorilor de

intensificării activității

program de cîntece (12,00). Zia- 
ziariști, opinii (12,10). Opera săptămînii : „Tosca" 

de Puccini (12,25). Cîntece și jocuri populare (14,30). 
Melodii îndrăgite, interpreți preferați (16,30). Reci
talul pianistei Maria Fotino (17,10). Emisiune literară 
(17,40). Ciclul „Să înțelegem muzica". Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor : 
Jean Baptiste Mari (Franța) (19,50). Ciclul „Opera con
temporană" : Serghei Prokofiev. Prezentare de Adrian Ra- 
țiu (23,10).

PROGRAMUL I: Sfatul 
medicului : Arteroscleroza 
și combaterea ei (9,30). 
Coordonate culturale. De 
pe scena cu un milion de 

la întrecerea „Dialog fărăartiști' amatori.: Aspecte de .. _
distanță" a artiștilor amatori din Capitală (11,20). „Slă
vită fii, patria mea" — program de cîntece (12,30).

(17,10). Radiosimpozion. în per- 
— 1967 (18,40). Concert de

(19,30). Atențiune părinți ! (21,05). 
Gh. Cucu, D. Kiriac, I. Vidu

(22,50). PROGRAMUL II : Melo- 
Suita „în lumea copiilor" de Achim 
ușoară românească (9,35). Teatru ra-

*

(Urmare din pag. I)

a studiourilor
sentiment, 

spre vis și 
trec prin 

stări. Tînă-

părinții, ba 
și întrece,

Autoritate
sensibilitate

în slujba patriei 
spectivă imediată 
melodii românești 
Piese corale de 
și C. Porumbescu 
dii distractive (7,55). 
Stoia (9,03). Muzică 
diofonic : „Aristocrații" de Nikolai Pogodin (10,05). Pro
gram de cîntece și jocuri populare (12,45). „Tineret, mîn- 
dria țării" — program de cîntece (13,08). Concert de prînz 
(13,30). Recital Maria Voloșescu (16,00). „Cînd apare dra
gostea" — muzică ușoară (16,30). Recitalul violonistului 
Stefan Gheorghiu (17.10). Carnet plastic (17,40). Compo
zitorii au cuvîntul. Cornel Tăranu. Interviu luat de 
Gheorghe Firea (19,05). Noapte bună, copii : „Fel de fel de 
întîmplări", poveste de Octav Pancu-Iași (19,30). Scară 
de operă : „Rigoletto" (20,00). Meridiane (21,05). Mo
ment poetic. „Solie în azur" de Al. Philippide _(22,30). 
Discuri rare 
Cantata „La rappresetatione 
Cavalier! (23,10).

„Rigoletto" (20,00).
„Solie în azur" i

: Concertul pentru mîna stîngă 
di anima e di

de Ravel ; 
corpo" de

It BunăPROGRAMUL
dispoziție cu muzica ușoară 
(7,30). Cîntece și jocuri 
populare (8,10). Emisiune 
muzicală pentru școlari : 

tu cu drag". „Comori folclo-

Cunosc părinfi, oa
meni de treabă dealtfel, 
care în fafa unei note 

i de copil 
grăbesc 

să-l acuze pe profesor 
de prea mare severitate, 
în loc sa controlere cu
noștințele elevului sau 
să ia „nota proastă" ca 
pe un avertisment se
rios în fafa căruia tre
buie să se alarmeze. Co
pilul răsuflă ușurat, își 
îmbrățișează părintele 
caro se lasă atît de ușor 
„dus". E gala să po
vestească. cui vrea să-l 
asculte, cît de „perse
cutat" este la școală, 
deși el știe bine că de 
fapt I s-a pus nota me
ritată. El își pierde res
pectul și pentru părinte 
și pentru profesor.

Numai părintele, cu 
atitudine fermă, consec
ventă șl obiectivă 
toate împrejurările 
cîștiga autoritatea 
conștiin|a copilului, 
mulînd vrednicia 
sentimentul de dreptate 
și de răspundere.

Copilul trebuie să 
știe că părinți' lui ju
decă drept, că la ne
voie. cînd e cazul, știu 
să-l ajute, dar nu-i trec 
cu vederea slăbiciunile, 
folosind cînd trebuie 
măsurile cuvenite de în
dreptare.

în procesul educafiei 
vîrsta, așa-numită, „In

ii grată", este cea a ado-

IcartJ iii iaja w 
proaste primite 
la școală se
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va 
în 

sti
lul,

lescenfel. Copilul crește 
repede, își ajunge în 
înălțime 
uneori îi 
ceea ce-l dă sentimen
tul că-i „om mare”, Este 
vîrsta cînd pe unii din
tre tineri începe să-i 
stînjenească dependen
ta șl caută să se elibe
reze în orice chip. Ei 
resping în astfel de 
stări orice sfat al pă
rinților, se plîng că sînt 
„neînjeleșl” și sînt gata 
să primească în schimb 
orice sfat de la alt''-

Este unul din cela mai 
dificile momente pentru 
părinții care n-au știut 
să-și cucerească dra
gostea și respectul co
piilor lor. Privesc nepu
tincioși șl decepționați, 
amintindu-șl de sacri
ficiile făcute pentru ei și 
nu pot înțelege ce fel 
de „pasăre cîntă în cui
bul lor”, deși ar trebui 
să-și dea seama că, 
dacă au semănat vînt 
în inima odraslei, culeg 
acum furtună. Ce se pe
trece în sufletul adoles
centului merită toată a- 
fentia, prudenta și înțe
legere din partea pă
rinților șl a școlii.

La această vîrsfă, tî
nărul descoperă lumea 
prin propriile lui for(e și 
pipăie realitatea cu pro
priile lui antene. Esfe 
vîrsta adevărurilor și a- 
firmafiilor absolute, cînd 
adolescentul crede că 
lumea începe o dată cu 
el, cînd se îndoiește de

mulfe știute înainte șl 
absolutizează propria 
lui judecată. Este cum
păna eroului din basme 
care rămîne la răscruce 
pentru a-și alege dru
mul. Esfe clocotul tine- 
refii, cînd pășind peste 
pragul copilăriei, ado
lescentul intră în labi
rintul întrebărilor ma
jore. Unii afectează dis- 
pref pentru 
alții înclină 
poezie, sau 
toate aceste 
rul își făurește prin ne- ; 
încetate căutări propria 
conștiin|ă și concepfie, 
personalitatea.

Fiind convinși că-șl 
afirmă personalitatea, 
unii încalcă normele 
conviețuirii sociale. Iar 
replica pe care le-o dă 
viafa poate fi cruntă cî- 
teodală. Atunci proas
peții „majori" se întorc 
ca niște minori la pă
rinți, implorînd protec
ția lor binefăcătoare.

Acesta este momentul 
cînd el are nevoie de 
ajutorul părinților. Ei 
nu trebuie să uite că au 
trecut și ei cîndva prin 
aceleași cumpene, tre
buie să nu precupe
țească dragostea, să fie 
atenfi și răbdători, să 
dovedească înțelegere, 
indulgentă, dar și foar
te. foarte multă exi
gență.

Teribilismul adoles
cenței izbutește uneori 
să intimideze pe unii 
părinfi care, la timpul

lor, n-au putut urma 
școala ; cu toate sacrifi
ciile pe care le-au făcut 
pentru copii, unii se simt 
dezarmafi în fafa pregă
tirii universitare a „sa- 
vanfilor" lor. Dar am cu- 

. noșcut părinfi fără mare 
insfrucfie și totuși 
multă autoritate în 
cietate și mai ales 
ochii propriilor 
copii. Experiența lor 
viafă i-a îmbogățit, 
făgăduit, cu înțelepciu
nea care nu se capătă 
numai din cărți, cu o în
țelegere adîncă a lumii, 
rezultată din cunoaște
rea oamenilor și din tot 
ceea ce te învață viata 
și munca.

'înțelepciunea cîștiga- 
tă de-a lungul vieții dă 
părinților autoritatea de 
a inspira copiilor lor 
respectul pentru muncă, 
pentru orice muncă cin
stită, prefuirea sacrificii
lor făcute pentru ca ei, 
copiii, să se împlinească 
în viafă.

Această 
îi conferă 
toritatea și 
tea fată de orice proas
păt „cărturar” cu capul 
doldora de carte, a că
rui știință nu e însufle
țită încă de experiență 
și deocamdată este o 
enciclopedie în rafturile 
unui creier. Bunul simt 
al omului muncitor a 
stabilit în casa lui rîn- 
duieli de mare gingășie, 
întemeiate pe dragoste 
și stimă.

înfelepciune 
adultului au- 

superiorita-

DIPLOMATUL GOL — o producfie
din R. P. Ungară, în regla lui Palasthy Gyorgy. Au
torii filmului încearcă o satiră la adresa manevrelor 
diplomatice și de culise întreprinse de unele state 
capitaliste pentru a prelungi, în forme noi, vechile 
practici colonialiste în țările de curînd eliberate. 
Acfiunea se petrece în anul 1963 într-un mare hotel, 
unde se află diplomații a două țări, în vederea unor 
negocieri privind exploatarea unor zăcăminte de
|i|e: dintr-o fostă colonie de curînd eliberată. In
terpret! : Laszlo Markus, Marianne Krencsey, Joszef 
Szendro, Dezsă Garos, Oszkar Ascher, Lajos Pandy, 
lozsef Kauzky.

Scurt-metraje

românești»

• PODURI PESTE TIMP — film documentar reali
zat de cineastul Zoltan Terner. Esfe dedicat operei 
inginerului Anghel Saligny.

• MAREA SARMATICÂ, MAREA NEAGRA — film 
țtiinjific al regizorului Ion Bostan.

O ÎNCEPUTUL
noului

O A
culafia
Done.

• PATA — o produejie a studioului „Animafilm*. 
Scenariul și regia : Liviu Ghigorf.

un reportaj despre Inaugurarea 
laminor de la Galaji. Regia : Mirel llieșu.
CUI E ȘOSEAUA I — documentar despre cir- 
pe drumurile publice, realizat de Dumitru

Fluieraș de fag, mult zici
rice de pe Valea Gurghiului" (10,30). „Te port în gînd" — 
muzică ușoară (11,20). Muzică din opere (12,10). întîlnire 
cu melodia populară și interpretul preferat (13,30). Or
chestra de muzică populară a ansamblului „Ciprian Po
rumbescu" din Suceava (15,00). Oameni de seamă. Miron 
Costin (17,10). în jurul globului (18,03). Știință, 
tehnică. Invențiile și descoperirile anului. Reali
zări ale științei românești (18,40). O melodie pe adresa 
dumneavoastră (19,00). Unda veselă. Comici vestiți ai 
microfonului : Mircea Crișan (21,05). Muzică de dans
(21.35) . PROGRAMUL II : Dansuri din operete (7,45). în
trebări pe portativ — muzică ușoară (8,15). Folclor transil
vănean (8,30). Bibliotecă de literatură română. Emil Isac. 
Prezintă Constantin Prisnea (10,05). Din literatura viorii
(10.35) . „Țară, strămoșească glie" — program de cîntece
patriotice (12,00). Revista revistelor economice (12,10). So
liști ai Teatrului de stat de operetă (13,08). Itinerar fol
cloric muzical (14,30). Recital Viorel Ban (16,00). „La por
țile dorului" — emisiune de folclor (16,15). Recitalul vio
loncelistului Radu Aldulescu (17,10). Capodopere ale lite
raturii : „Gargantua și Pantagruel" de Rabelais (17,40). 
Colegi de liceu (19,30). La microfon, soliștii Luky Ma
rinescu, Constantin Drăghici, Chantal Goya, Nico Fiden- 
co și .orchestrele Alexandru Imre și Franck Pourcel (19,50). 
Călătorie în istoria civilizației (20,30). Seară de ope
retă : fragmente din „Voievodul țiganilor" de
Johann Strauss (21,05). Scriitori la microfon —
Siito Andras și Cezar Baltag (21,35). Moment poetic. 
Dedicații familiei — versuri 
porani (22,30).

„Voievodul
Scriitori

Baltag (21,35).
ale poeților noștri contem-

PROGRAMUL I : Clubul 
voioșiei (8,00). „Tinerețe și 
voioșie" — muzică ușoară 
(8.43). „Transmitem pentru 
sate" (9.30). Radio-atlas

pentru toți" (12,00). Estrada 
Duet instrumental harpă elec- 

trompetă (14,40). Melodii distractive

(11,03). toate
duminicală (13,13).
tronică și trompetă (14,40). Melodii ... ____ .
(15,00), Muzică populară interpretată la diferite instru
mente (15,30). Cîntă orchestra Teatrului de estradă 
„Constantin Tănase" (17,10). Cîntece de petrecere și jocuri 
populare (18,05). Teatru scurt: „Ulei" de O'Neill (18.20). 
Varietăți muzicale (18,49). Programul orchestrei de estradă 
a Radioteleviziunii (19,30). întîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat (20,15) Vă invităm Ia dans (21.00)., 
Program de canțonete cu Nicolae Herlea și Luis Mariano 
(22,25). PROGRAMUL II : Pagini orchestrale din 
operetele compozitorilor noștri (7,15). Cîntece vesele (7,50). 
Teatru radiofonic pentru copii : „Nicolae Tonitza" — 
scenariu de Pavel Cîmpeanu (8.30). Piese instrumentale 
(10,00). Din cele mai îndrăgite melodii populare (10.45). 
„Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a Filar
monicii de stat „George Enescu", dirijor Milan Horvath 
(R.S.F. Iugoslavia) Solistă : Monique de la Bruchollerie 
(Franța) — (11,00). în pauză — Actualitatea cinematogra
fică. Am ales din discoteca noastră — muzică ușoară 
(15,10). Opera săptămînii : „Turandot" de Puccini. Finalul 
actului I (15,42). „Melodii-magazin" : „A-nceput de ieri să 
cadă cîte-un fulg" (16,30). George Enescu pianist — 
interpret al muzicii sale (17,15). De dragoste — poeți din 
America Latină (17,30). Din tezaurul nostru folcloric 
(17,40). Succese ale muzicii ușoare românești (19,05). Seară 
de romanțe (21,15). Moment poetic — eminesciene (22,30). 
în lumea operei cu Petre Stefănescu-Goangă și Leontyne 
Price (22,40). „Festivalul muzical internațional Namur — 
Belgia 1966“ (23,10). Muzică de dans (23,44).
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Plecarea u|eî delegații
sindicale române la Sofia

♦ • DINAMO BUCUREȘTI

ECHI

plecat la 
participa 
Executiv

Central, de activiști ai Uniunii Ge- 
nerale a Sindicatelor.

Au fost de față reprezentanți aî 
Ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

ACTUALITATEA INTERNA

REGIUNEA GALAȚI 16-4
Sala sporturilor de la Floreasca 

a găzduit ieri dimineața prima reu
niune din cadrul turneului final al 
campionatului republican de box 
pe echipe. Echipa Dinamo Bucu
rești, campioana țării, a învins cu 
16—4 selecționata regiunii Galați.

în cel mai spectaculos meci la 
categoria pană, C. Crtidu (Dinamo) 
a dispus la puncte de P. Cova- 
liov (regiunea Galați). Mihai Au
rel (regiunea Galați), la categoria 
muscă, a obținut decizia la puncte 

•în fața lui D. Davidescu. Alte re
zultate (primii sînt trecuți boxe
rii dinamoviști) : C. Sosoi pierde 
la puncte în fața lui A. Dumbravă ; 
Gh. Bădoi b.p. M. Săvescu ; V. 
Antonio b.p. G. Eremia; C. Ghiță 
b.p. C. Vasiliu ; I. Covaci b.p. Gr. 
Enache ; I. Olteanu b.p. V. Perianu ; 
I. Monea b.p. T. Felea ; V. Mariu- 
țan b.p. Șt. Cojan.

Astă-seară de la ora 19, în sala 
Floreasca are loc meciul Steaua— 
regiunea Oltenia.

ROMANEȘTI PESTE HOTARE

Două victorii aleCupa Bosforului"
la baschet handbalistilGr
@ România — Iugoslavia,

telefon). — 
piscina aco-

GENOVA (prin 
Aseară tîrziu, în 
perită din localitate, echipele 
de polo pe apă Pro Recco-Ge- 
nova și Dinamo-București și-au 
disputat meciul revanșă din 
cadrul turneului final al „Cu- 
p,ei campionilor europeni". 
D 'pă cum se știe, duminica tre 

ită, în partida care a avut 
oc la bazinul Floreasca, vic- 

, toria a revenit dinamoviștilor. 
cu scorul de 4—2, la capătul 
unui joc echilibrat.

Revanșa de aseară a avut, 
de asemenea, o desfășurare 
pasionantă; sportivii italieni 
s-au străduit din toate puterile 
să obțină o victorie care să le 
asigure . calificarea în finală, 
însă nici replica echipei bucu- 
reștene nu s-a lăsat mult aș
teptată. Iată de altfel scorurile 
celor patru reprize: 0—0, 1—1, 
1—0, 1—1. Așadar, rezultat fi
nal 3—2 pentru Pro Recco.

Cum scorul general al ce
lor două partide este favora
bil dinamoviștilor bucureșteni 
(6—5), aceștia s-au calificat 
pentru finală.

★
Celălalt meci-retur din tur

neul iinal s-a disputat tot ieri: 
Dynamo Magdeburg a întîlnit 
„acasă" echipa Partizan Bel
grad, de care în primul joc 
fusese învinsă cu 5—3. 
(Pină la închiderea ediției nu 
ne-a parvenit rezultatul parti
dei de ieri).

pentru locurile 3 — 4 bucurestea
A

TENIS DE MASĂ

SPORTIVII NOȘTRI 
ÎNVINȘI ÎN ANGLIA

La Londra a avut loc întîlnirea 
de tenis de masă dintre echipele 
mixte ale Angliei și României. Au 
cîștigat gazdele cu scorul de 6—1. 
Din echipa română au făcut parte 
Eleonora Mihalca, Radu Negulescu 
și Dorin Giurgiucă. Punctul forma
ției române a fost obținut la dublu 
bărbați: Negulescu. și Giurgiucă 
au învins cu 3—1 pe Barnes,' Neale.

/

baschet 
Bosforu- 
Isfanbul, 
Bulgaria 
F. Ger- 

78—73

Duminică, dimineața a 
Sofia delegația care va 
la sesiunile Comitetului 
și Consiliului General al Federa
ției Sindicale Mondiale ce vor avea 
loc între 5 și 9 decembrie. Delega
ția este condusă de tovarășul Con
stantin Drăgan, președintele Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România, membru al Co
mitetului Executiv și al Consiliului 
General al F.S.M. Din delegație mai 
fac parte Larisa Munteanu, secre
tar al Consiliului Central, și loan 
Ticărău, șef de sector în Consiliul 
Central al U.G.S.R.

La Gara de Nord, delegația a fost 
condusă de Dumitru Gheorghiu, vi
cepreședinte, Ion Cotoț, secretar al 
Consiliului Central, de membri ai 
Comitetului Executiv al Consiliului

★
In aceeași zi delegația a sosit la 

Sofia. în gara, membrii delegației 
au fost înt'împinați de Stoian 
Ghiurov, președintele C.C.S. din 
R. P. Bulgaria, membru al Secre
tariatului C.C. al P.C. Bulgăr. A- 
lexandăr Manolov, secretar al 
C.C.S. din R.P.B., Gheorghi Vasel. 
șeful secției externe a C.C.S., și 
de alți activiști ai C.C.S. din 
R.P.B.

Au fost de față loan Beldean, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, și 
Ambasadei române.

Cronica zilei

membri ai

(Agerpres)

Sosite în Capitală cu recoman
darea dată de categorica victorie 
asupra Farului din Constanța (li
dera clasamentului și imbatabilă 
pîriă atunci), voleibalistele de la 
Penicilina Iași au confirmat bu
nele aprecieri de care se bucură și 
locul fruntaș ce-1 dețin în clasa
ment. Ele au furnizat ieri. în com
pania campioanelor, Dinamo Bucu
rești, o partidă atractivă, strădu- 
indu-se și adesea realizînd un joc 
variat cu combinații reușite în a- 
tac, de altfel „punctul forte" al e- 
chipei. Numai lipsa unui blocaj 
ferm și a unei apărări organizate 
în linia a doua le-au privat de un 
rezultat favorabil. Despre învingă
toare, dinamovistele, aflate în 
preajma unui prim examen inter
national (jocurile din cadrul di- 
namoviadei de la Leipzig), nu se 
pot spune lucruri prea îmbucu
rătoare. Mizînd prea mult pe ob
ținerea succesului din varietatea 
ofensivei, acestea au neglijat toc
mai calitatea... paselor, ceea ce a 
scăzut considerabil randamentul 
trăgătoarelor. La capătul întîlnirii, 
terminate cu 3—1 în favoarea 
bucureștencelor, au corespuns 
Constantinescu, Nodea, de la. în
vingătoare, iar de la Penicilina — 
Zabara și Căunei.

Fără istoric și , cu scorul ma
xim : 3—0 s-a încheiat partida 
masculină dintre Dinamo-Bucu- 
rești și Progresul-Brăila.

Alte rezultate: feminin: Rapid— 
C.S.M. Sibiu 3—0 ; I.C.F.—Univer- 
sitatea-Craiova 3—1 ; Farul— 
C.P.B. 3—1; Țesătura Piatra 
Neamț—Universitatea-Cluj 3—0.

Masculin \ Petrolul — Steaua 
1—3; Politehnica Galați—Rapid 
3—0; Tractoriil—Minerul Baia Mare 
3—0 : Politehnica Brașov—Politeh
nica Timișoara 3—0 : Alumina O- 
radea—Viitorul Bacău 3—2.

stadionul Giu- | 

ipublican de. juniori: CÎoristruc- | 
— Clubul sportiv școlar Bucu- | 

I

Ieri dimineață pe !
Iești s-a disputat finala campionatu
lui republican de. juniori: Construc
torul ■ 
rești 8—6.

în fotografie: luptă la tușă între 
înaintările finalistelor.

Foto : S. Cristian

Duminică a plecat în Mexic de
legația Institutului român pentru 
relații culturale cu străinătatea 
condusa de -Costică Alecu. vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., care, la invi
tația Institutului - national de an
tropologie și istorie, va participa 
la festivitățile de inaugurare a să
lii permanente românești din ca
drul Muzeului culturii popoarelor 
din capitala Mexicului.

poziție de manuscrise, 
și lucrări ale poetului 
metrescu.

fotografii
Traian De

i

în
ur-

GRIVIȚA ROȘIE SE MENȚINE 
ÎN FRUNTE

(Agerpres)

CUNOAȘTEM
11 A

(Urmare din pag. I)

CAUZELE SANATATII"?

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 decembrie a.c. în 
țară : Vreme relativ rece cu ce
rul variabil mai mult noros. Vor 
cădea precipitații temporare. 
Vîntul va sufla potrivit din 
nord-veșt. Temperaturile mini
me Vor fi cuprinse între minus. 
6 și plus 4 grade, iar maximele 
între zero și 10 grade. în Bucu
rești : Vreme relativ rece cu 
cerul noros. Vor cădea precipi
tații slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară.

La Craiova, orașul natal al lui 
Traian Demetrescu, în aula Cen
trului de istorie, filologie și 
etnografie al Academiei., a avut loc 
ieri un simpozion organizat cu pri
lejul centenarului poetului. Cu- 
vîntul de deschidere a fost rostit 
de C. S. Nicolaescu Plopșor. mem
bru corespondent al Academiei, 
directorul centrului. Tpt durrținică 
a fost deschisă la Craiova o ex-

După întreruperea . datorată re
centelor meciuri cu Italia și Fran
ța, campionatul categoriei A de 
rugbi s-a reluat cu jocurile penul
timei etape. Iată rezultatele : Di
namo—Gloria 24—3 ; Steaua—Pro
gresul 12—6; Grivița Roșie—Con
structorul 50—0 (I); Farul Constan
ța — Politehnica Iași 22—17; Pre
cizia Săcele •— Rulmentul Bîrlad 
6—0.

înaintea ultimei etape, primul 
loc în clasament este păstrat 
continuare de Grivița Roșie, 
mată de Steaua, Dinamo etc.

Sîmbătă seara în Berlinul 
occidental, echipa masculină 
de handbal Dinamo București 
a învins cu scorul de 9—3 e- 
china Reinickendorfer. lăsînd 
o frumoasă impresie publicu
lui spectator.

Duminică handbaliștii ro
mâni au întîlnit o selecționată 
a Berlinului occidental. Jucînd 
foarte bine, dinamoviștii au 
terminat învingători cu scorul 
de 16—13 (11—10). Au marcat 
pentru învingători Mureșan 
(6). Ivănescu (5), Ionescu (2), 
Eftimie (2) și Costache. Din e- 
chipa gazdă s-a remarcat 
Stock, care a marcat 5 puncte.

prelimi- 
și ur- 
locurile

cu

I

ISTANBUL 4 (Agerpres). — în 
turneul internațional de 
masculin pentru „Cupa 
lui", care are loc la 
Cehoslovacia a învins 
cu 85—78 (34—30), R. 
mană a întrecut
(29—29) Austria, iar Turcia a în
vins cu 121—108 (46—46) Iugo
slavia. Pentru primul loc în cla
sament se vor înlîlni luni echi
pele Cehoslovaciei și Turciei.

Echipa României (învingătoare 
în partida cu Bulgaria, dar în
vinsă cu 81—77 de Cehoslova
cia) s-a clasat în grupa 
nară pe locul secund 
mează să joace pentru 
3—4 cu Iugoslavia. în campionatul republican femi

nin de baschet, meciurile etapei a 
Vl-a s-au încheiat astfel : Con
structorul—Olimpia 52—43 (28—24); 
Universitatea Iași—Voința Bucu
rești 52—46’ (30—24)”; Mureșul Tg. 
Mureș—Universitatea Cluj 57—43 
(30—17) ; Rapid—Voința 
77—63 (37—3Ș).; Crișul 
Politehnica «.-■ ■ București 
(18—20).

Brașov
Oradea—

37—46

FOTBAL: CATEGORIA B
Lidere de toamnă Chimia-Suceava 
și A. S. A. Tg. Mureș

Atac la poarta echipei cipriote. Dridea în duel aerian cu Kostas. C. Dan, 
venit în față, urmărește atent mingea

(Fază din meciul România — Cipru 5—1, disputat sîmbătă la Nicosia) 
Telefoto : U.P.I. — Agerpres

SERIA I: Progresul Brăila — Me- 
trom Brașov 1—1 ; Poiana Cîmpi- 
na — Știința București 5—1; C.F.R. 
Pașcani — Dinamo Victoria Bucu
rești 0—0 ; Metalurgistul București
— Oțelul Galați 1—0 ; Siderurqis- 
tul Galați — Dinamo Bacău 1—0 ; 
Chimia Suceava — Flacăra Mo- 
reni 3—2 ; Ceahlăul Piatra Neamț
— Oltul Rîmnicu Vîlcea 4—1.

în fruntea clasamentului, după 
13 etape, se ailă : CHIMIA SUCEA
VA (17 p.), Siderurgistul Galați 
(16 p.), Dinamo Bacău (16 p.).

SERIA a II-a : C.F.R. Arad — A.S. 
Cugir 1—1 ; A.S.A. Tg. Mureș — 
C.F.R. Timișoara 1—0 ; Minerul Lu- 
peni — Crișul Oradea 2—1 ; C.S.M.’ 
Reșița — C.S.M. Sibiu 5—0 ; Mine
rul Baia Mare — Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii 3—1 ; Unirea 1 
Vagonul Arad 1—5 ; Gaz 
Mediaș — Clujeana amînat.

După 13 etape, pe primele trei 
locuri se află, în ordine, echipe
le : A.S.A. TG. MUREȘ (19 puncte),

0—

Dej - | 
metan |

I
Minerul Baia Mare (18 p.), Vago- i
nul Arad (16 p.). ■

tată de apariția îmbolnăvirii. De re
gulă pentru recăpătarea sănătății, ■ pa
cientul respectă cu conștiinciozitate 
indicațiile medicului, inclusiv diferite
le forme de exercițiu fizic ; de ce însă 
această conștiinciozitate să se mani
feste post-factum, după îmbolnăvire, 
și nu înainte, pentru prevenirea ei ? 
Dacă pentru individ luat în parte, a- 
ceastă „eroare" ar mai putea fi justi
ficabilă prin lipsa de experiență per
sonală, în schimb experiența colectivă 
are posibilitatea și obligația de a o 
evita la timp.

începînd cu grădinițele de copii 
și terminînd cu universitățile, orele 
rezervate culturii fizice și sportului 
ar putea asigura o echilibrare siste
matică pentru dezvoltarea intelec
tuală și cea fizică a tinerelor ge
nerații ; după părerea mea, însă, 
scopul principal al acestei activi
tăți nu 
ficientă, 
mai 
cadre didactice dispuse să considere 
întotdeauna cultura fizică și sportul 
drept „pierdere de vreme" — ceea ce 
se reflectă și în nu puținele cazuri de 
„sacrificare" a orelor de gimnastică 
și sport, în favoarea altor necesități). 
O dată cu intrarea în producție, o 
parte din tineri continuă activitatea

este 
mai 

amintesc

în măsură su-
(Nu

atins
ales calitativ.

că există încă unele

sportivă în cadrul asociațiilor din 
treprinderile și instituțiile respective ; 
însă cea mai mare parte a lor, nemai- 
avînd un program, abandonează trep
tat această activitate — dovadă că în 
cadrul familiei, al școlii și al facul
tății, deprinderea de a efectua cu re
gularitate exerciții fizice nu a fost 
formată în așa fel încît să devină o 
necesitate.

Deocamdată, noua ramură a medi
cinii se află la început și, cu toate 
că sanogeneticienii folosesc mijloace 
de lucru dintre cele mai moderne, 
întocmirea unei liste complete și amă
nunțite a „cauzelor sănătății" va fi 
posibilă, probabil, peste două-trei de
cenii. Această perioadă aproxima
tivă este necesară însă nu atît pentru 
depistarea cauzelor, cît, mai mult, 
pentru verificări și experimentări di
ferențiate în raport cu condițiile par
ticulare de mediu, de viață și de 
muncă.

Nu de mult am citit un articol în 
care se arăta că înotul, deși consti
tuie una dintre cele mai eficiente și 
agreabile forme de cultură fizică, nu 
este promovat ca atare în rîndurile 
copiilor, și asta tocmai în timpul 
vacanței de vară, cînd în țara noastră 
sînt condițiile cele 
practicare a înotului, ca și a altor 
sporturi. Aș adăuga — din observa
țiile proprii — că în general vacan
țele, cînd școlarii, elevii și studenții 
au la dispoziție timp liber din belșug, 
sînt slab valorificate din acest punct 
de vedere. înainte sau după venirea 
din tabere, majoritatea tinerilor 
rămîn în localitățile de domiciliu și 
frecventează de regulă ștrandurile, 
se adună în curțile școlilor la o „re
priză" de baschet, fotbal, volei etc; 
deseori ei fac acest lucru în condiții 
improprii, în praf, pe asfaltul sau 
caldarîmul străzilor, în timp ce... sta
dioanele și terenurile diferitelor aso
ciații stau goale datorită vacantei 
sportivilor de performantă. Evident, 
o asemenea „gospodărire" a activită
ții sportive de masă, și încă pe timpul 
cel mai propice desfășurării ei, iro
sește un foarte bun prilej de înfăp
tuire a acțiunilor recomandate de 
sanogeneticieni, iar pe de altă parte vi- 
tregește sportul de performantă de o 
reală bază de mase în rîndurile tine
retului școlar.

Citind materialele publicate în 
presă în legătură cu Consfătuirea de 
constituire a Consiliului National al 
Organizației Pionierilor am încercat 
o satisfacție și pentru faptul că, în
tre alte mijloace, în vederea îmbogă
țirii conținutului vieții pionierești, 
sînt citate la loc de frunte excursiile, 
jocurile, sporturile. Practicarea cultu
rii fizice în perioada vîrstei școlare 
prezintă nu numai avantajul unei efi
ciente maxime, ci și pe acela al for
mării unor deprinderi trainice, de 
lungă durată.

Dat fiind rolul important al cultu
rii fizice în dezvoltarea organismului 
și în ocrotirea sănătății poporului, 
în această acțiune ar trebui să existe 
o colaborare foarte strînsă între 
U.C.F.S., Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale, Ministerul învăță- 
mîntului, organizațiile sindicale și de 
tineret. Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport ar trebui să acorde acestei ac
țiuni o atenție incomparabil mai mare 
decît în prezent, dacă ținem seamă 
de faptul că sportul nu este decît 
un mijloc pentru popularizarea prac
ticării culturii fizice ; — iar, ca ur
mare a intercondiționării, este valabilă 
și reciproca, întrucît în ultimă analiză, 
recrutarea, primenirea și menținerea 
elementelor de înaltă performanță de
pind nemijlocit de amploarea și efi
ciența practicării culturii fizice,

mai bune de

țioase, acoperite cu 
țiglă, existente în 
prezent, nu e mai 
veche de 5—6 ani. A- 
ceastă așezare mun-

5S>/V

ÎN CITEVA RINDURI
In „Cupa balcanică" 

la lotbal
...Sîmbătă la Tirana, echipa 

Partizan Tirana a învins cu 2—0 
(1—0) pe U.T. Arad.
HOCHEI : Danemarca—Italia

2—2
0 La Copenhaga, într-un meci a- 

mical, selecționatele de hochei pe 
. gheață ale Danemarcei și Italiei au 
terminat nedecis : 2—2 (2—0, 0—2, 
0—0).

Echipa Italiei va juca la 6 și 7 
decembrie la București.

FOTBAL : Izrael— Polonia 
0—0

/

9 Disputat sîmbătă la Tel Aviv, 
meciul de fotbal dintre selecționa
tele Izraelului și Poloniei s-a în
cheiat la egalitate : 0—0. Cel mai bun 
jucător de pe teren (în prima re
priză) a fost portarul echipei polo
neze. La 7 decembrie, ta Tel Aviv, 
echipa Izraelului va întîlni selectio- 
'nata României.

O In finala turneului de fotbal din 
cadrul Jocurilor sportive de la Pnom 
Penh, echipa R.P.D. Coreene a învins 
cu scorul de 2—1 (0—0) selecționata 
R. P. Chineze.

După 11 etape în „Turul 
Mexicului"

® Turul ciclist al Mexicului a con
tinuat cu desfășurarea, etapei a lt-a 
pe ruta Queretaro-Mexico (210 km). 
Primul sosit — Gabriel Cuellar 
(Mexic), cronometrat în 5h 58'06'’. In 
clasamentul general continuă să c°nj 
ducă mexicanul Diaz, urmat la 1’10 
de Cuellar (Mexic).

® După două zile, în turneul in
ternațional de hochei pe gheață de 
la Katowice. în clasament conduce 
echiDa poloneză G.K.S. Katowice. 
S’mbătă hocheiștii polonezi au în
vins cu 8—0 selecționata de tineret a 
României.

0 Duminică în campionatul de fot
bal al Iugoslaviei, echipa Dinamo 
Zngreb, viitoarea adversară a echipei 
Dinamo Pitești în „Cupa orașelor 
târguri", a făcut meci nul (1—1) in 
jâeplasare, cu Sarajevo.

0 Echipele de tenis ale Indiei și 
Braziliei au început la Calcutta în
tîlnirea pentru finala interzonală din 
cadrul „Cupei Davis". După primele 
două simpluri. scorul este 1—1. Ra- 
manathan Krishnan l-a învins cu
5— 7, 6—2, 6—3, 6—2 pe Edson Man- 
darino, iar Tomas Koch cu 6—2, 6—2,
6— 3 pe Mukherjea.

Campionatul de fotbal 
al Angliei

0 După 19 etape în campionatul 
de fotbal al Angliei continuă să con
ducă echipa Manchester United (cu 
27 de puncte), urmată de Chelsea 
(26 p) și Liverpool (25 p). Rezul
tate mai importante din etapa de 
sîmbătă : Arsenal — Burnley 0—0 ; 
Aston Villa — Manchester United 
2—1 ; Fulham — Blackpool 1—0 ; Li
verpool — Sheffield United 1—0 ; 
West Ham United — West Brom
wich Albion 3—0.

» Turneul international de popice 
(200 bile) de la Aue a revenit jucă
torului Chrisoph Wloka (R.D.G.). care 
a realizat 892 puncte. Petre Purje 
(România) s-a clasat pe locul 4 cu 
860 puncte. La feminin (100 bile) 
a terminat învingătoare Irmgard 
Schott (R.D.G.) cu 410 puncte. Elena 
Trandafir a realizat 381 puncte.

PRONOSPORT
Concursul din 4 decembrie

A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. 
Timișoara

Minerul Lupeni
Oradea

Minerul B. M. — Industria 
Sîrmei

Unirea Dej — Vagonul Arad 
Poiana — Știința Buc. 
C.F.R. Pașcani — Dinamo 

Victoria
Siderurgistul — Dinamo Ba

cău
Bologna — Inter 
Cagliari — Lazio 
Mantova — Napoli 
Milan — Fiorentina 
Roma — Juventus 
Torino — Atalanta

Crișul

(3—2) 
(1-0) 
(0-2) 
(0—2) 
(1-0) 
(6-1)

1
1
1
2
1

X

1
1
1
2
2
1
1

In mijlocul unei 
cîmpii din aimacul 
Arhangai se află o 
stincă numită Taihir. 
O legendă mongolă 
spune că în vremuri 
de demult aici își a- 
vea sălașul un șarpe 
uriaș ce înghițea tot 
ceea Ce întîlnea viu 
în cale. Legenda mai 
spune că un erou 
popular a răpus șar
pele. Povestitorii a- 
t.ribuie acestei legen
de semnificații mul
tiple, comparînd șar
pele cu vechii feudali 
care, veacuri de-a 
rîndul, au exploatat 
poporul mongol, iar 
pe Voinic — cu for
țele revoluționare ca
re cu decenii în ur
mă au deschis Mon
goliei calea spre via
ța nouă, socialistă de 
astăzi.

In decursul călăto
riei prin Mongolia 
am auzit adesea, po
vestiri și legende ce 
atestă o mare bogă
ție folclorică. In mul
te dintre ele se amin
tește că pămîntu.1 ță
rii ascunde comori 
necunoscute. Dar în 
anii puterii populare 
aceste comori au în
ceput să fie cunoscu
te și chiar scoase la. 
lumină. înarmați cu 
mijloacele științei și 
tehnicii 
geologii 
resurse
mai felurite. In ulti
mii ani au fost des
coperite mari zăcă
minte de minereu de 
fier, minereuri nefe
roase, cărbune etc.

La Șarîngol, unde 
cu cîțiva ani în ur-

moderne, 
depistează 

dintre cele

mă se întindea stepa 
goală, s-a construit o 
așezare minieră pe 
care am avut prile
jul s-o vizitez. Aci 
blocurile noi, obiec
tivele social-culturale/ 
au temelia săpată 
deasupra unui strat 
de cărbune cu o gro
sime de 35 m. Spe
cialiștii apreciază Că 
mina din partea lo
cului dispune de re
surse apreciabile, cir-

de sortare de unde 
cade direct în vagoa
ne. De aici, pe ma
gistralele de oțel ale 
căilor ferate, este dus 
la termocentralele de 
la Darhan, Vian Ba
tor și Suhe Bator, fi
ind utilizat mai ales 
pentr.u producerea e- 
nergiei electrice. Des
chiderea acestei mi
ne, ca și a altora-, 
contribuie la dezvol
tarea și a altor

ceeași perioadă, ca
pacitatea industriei 
electro-energetice s-a 
mărit de 2,9 ori, iar 
volumul energiei 
lectrice 
crescut 
ori.

Noile 
brici, . 
determinat schimbări 
profunde în viață a- 
raților. mulți. dintre 
ei devenind munci
tori și specialiști de

e-
furnizate a 

de peste 2,4

0®

uzine, 
șantiere

fa-
au

mii de muncitori 
mongoli, care au ur
mat diferite școli de 
calificare, ceea ce 
le-a permis să-și în
sușească tainele unor citorească a apărut o 
meserii necunoscute 
odinioară pe aceste 
meleaguri. Mulți din
tre ei vădesc inven
tivitate în utilizarea 
cît măi eficientă a 
mașinilor și instala
țiilor, se preocupă cu 
pasiune de introdu-

Însemnări de călătorie

MONGOLIA IȘI

VALORIFICA BOGĂȚIILE

ca 100 milioane tone 
de cărbune brun cu 
o mare putere calo
rică. Însoțiți de di
rectorul minei, tov. 
O. Dulamrogtchia, vi
zităm „mina la zi", 
unde zeci 
vatoare, 
basculante,
tive de mină asigură 
extragerea a peste 1,1 
milioane de tone de 
cărbune pe an. In 
condițiile de aici, ex
ploatarea este ușoară 
și rentabilă. Cărbu
nele urcă pe banda

’4

de exca- 
camioane 

locomo-

ramuri ale econo
miei.

Specialiștii mongoli 
ne-au vorbit despre 
eforturile ce se fac 
pentru dezvoltarea cu 
precădere a industriei 
energetice.
1960—1965, extracția 
de cărbune
de 1,6 ori, ceea ce a 
făcut posibil să se a- 
sigure cerințele de 
combustibil pentru 
zonele industriale și 
majoritatea centrelor 
de aimacuri. In a-

In anii

a crescut

nădejde. Tînărul fre
zor L. Dolgorsuren 
de la uzina de repa
rat utilaje miniere 
din Șarîngol, s-a 
născut într-o familie 
de arați ce-și mutau 
iurta din loc în loc 
în căutarea pășuni
lor pentru cirezile de 
vite. Acum 
specialist în 
sa, locuiește 
apartament 
și cunoaște 
tot mai 
grafia lui
mănătoare cu a altor

el este 
meseria 
într-un 
sănătos 
o viață 

bună. Bio- 
este ase-

cerea tehnicii noi în 
întreprinderile în ca
re lucrează. Numai în 
ultimii cinci ani, din 
sporul, total al pro
ducției industriale, 54 
la sută se datorește 
ridicării productivi
tății muncii.

Punerea în valoare 
a bogățiilor solului șt 
subsolului a trezit la 
viață locuri odinioa
ră pustii. Am făcut 
un popas într-o mică 
localitate, Boiancend- 
man, unde nici una 
dintre casele spa-

dată cu construcția 
unei uzine de repa
rații a mașinilor agri
cole. Din inițiativa 
muncitorilor și spe
cialiștilor, în . uzină 
au început să fie pro
duse și piese de 
schimb, fapt care a 
permis mărirea volu
mului de reparații. 
O parte din tractoa
rele. camioanele și 
mașinile agricole, pu
se la punct de mun
citorii uzinei, le-am 
întîlnit pe tarlalele 
gospodăriilor de stat 
și ale cooperativelor 
agricole.

In ansamblul mă
surilor luate pentru 
valorificarea bogății
lor țării, un loc im
portant revine in
dustriei ușoare și a- 
lîmentare, care pre
lucrează cantități 
crescînde de materii 
prime agricole, în
deosebi acelea prove
nite din creșterea a- 
nimalelor.
construite fabrici și 
combinate
rie, de prelucrare a 
cărnii, laptelui etc.

Și astfel, în anii 
construcției socialis
te, prin munca plină 
de abnegație a omu
lui, comorile țării 
trec din domeniul 
legendei în acela al 
realității, contribuind 
la înflorirea continuă 
a Mongoliei popu
lare.

Au fost

de pielă-

C. BORDEIANU



L DIN NOU BOMBARDAT LAOS

Scrisoare de protest
DE AVIAȚIA AMERICANĂ

7

a Partidului
o. n. u. Intervenții ale 
reprezentanților României

HANOI 4 (Agerpres). — In
tr-un mesaj de protest adresat Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control în Vietnam, Mi
siunea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei populare 
vietnameze subliniază că la 4 de
cembrie avioanele americane au 
bombardat din nou cartiere cu o 
populație densă din nordul Hano
iului, rănind și ucigînd numeroa
se persoane, printre care femei și 
copii.

Aceste crime odioase ale impe
rialiștilor S.U.A., se subliniază în 
mesaj, demonstrează că, sfidînd 
protestele energice ale unor pături 
toi mai lărgi ale opiniei publice 
mondiale, ei continuă să intensi
fice escaladarea războiului aerian 
împotriva R. D. Vietnam, de- 
moristrînd încă o dată lipsa de 
sinceritate a declarațiilor ameri
cane în legătură cu așarzisa do
rință a S;U.A. pentru restabilirea 
păcii în Vietnam.

Noile bombardamente asupra 
Hanoiului, se arată în mesaj, re
prezintă o încălcare grosolană a 
suveranității D. Vietnam,

‘•J

aeor- 
celor 
drep-

violare extrem de gravă a 
durilor de la Geneva și a 
mai elementare principii ale 
tului. și legilor internaționale.

★
Agenția vietnameză de presă 

transmite că Ia 3 decembrie comite
tul din Hanoi pentru anchetarea cri
melor de război comise de imperia
liștii americani a ținut o conferință 
de presă în care au fost condamnate 
raidurile aeriene efectuate Ia 2 de
cembrie de aviația americană asu
pra orașului Hanoi. Nguyen Duc 
Lac, președintele comitetului, a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că, după raidurile aeriene an
terioare asupra ■ mai multor zone 
suburbane ale Hanoiului, la 2 decem
brie aviația americană a bombardat 
și mitraliat un număr de regiuni 
dens populate din sudul orașului 
Hanoi. în același timp, avioanele 
americane au atacat cartiere popu
late ale Hanoiului. In cursul a- 
cestor raiduri, 26 de locuitori au fost 
uciși, și alți 38, printre care 9 femei 
și 11 copii, au fost răniți. Nume
roase clădiri din interiorul orașului 
au fost distruse sau avariate. Printre

o

Neo Lao Haksat

pagoda și o școala

KHANG KHAY 4 (Agerpres). — 
Secretarul general al Partidului 
Neo Lao Haksat, Fumi Vongvicit, a 
adresat o scrisoare de protest co
președinților Conferinței de la Ge
neva pentru Laos, din 1962, în care 
se arată că agresorii americani 
continuă să folosească în Laos 
substanțe toxice. Astfel se mențio
nează că la 23 noiembrie a.c., în 
raidurile întreprinse deasupra pro
vinciilor Kammuon și Savannaket, 
aviația strategică americană a răs- 
pîndit substanțe toxochimice, ceea 
ce a avut ca urmare otrăvirea u- 
nui mare număr de persoane, în 
special femei și copii, distrugerea 
unor mari suprafețe de culturi de 
orez și uciderea â numeroase ani
male.
\ In numele Partidului Neo Lao 
Haksat scrisoarea exprimă un 
protest energic și condamnă acți
unile provocatoare ale agresorilor 
americani. Totodată se cere să se 
pună capăt imediat acțiunilor bar
bare împotriva populației pașnice 
laoțiene și să se respecte acordu
rile de la Geneva din 1962 
privire la Laos.

In Comitetul pentru 
problemele sociale, 
culturale și umanitare

I

CUele se numără 
superioară.

R. P. POLONA

Cu prilejul

mat de respect reciproc, înțelegere 
și încredere care dau posibilita
tea afirmării entității naționale a 
statelor în interesul general al 
progresului .și civilizației umane". 
El a arătat că Declarația cu privire 
la promovarea în rîndurile tinere
tului a idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între popoare 
— adoptată la sesiunea trecută a 
Adunării Generale din inițiativa 
României — prevede că „tinerii 
trebuie să devină conștienți de răs
punderile lor în lumea pe care vor 
fi chemați să o conducă și trebuie 
să fie însuflețiți de încredere în 
viitorul fericit al omenirii".

tul Agerpres, A. Pop, transmite: Du
minică după-amiază a plecat spre 
patrie delegația Partidului Comu
nist Român condusă de tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care a 
participat la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.M.S.U.

La gara Keleti delegația a fost 
condusă de Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc,

de secție la C.C. al P.M.S.U.,' An
dras Gyenes, adjunct al șefului 
secției relații externe aL C.C. al 
P.M.S.U., Jozsef Vincze, ambasado
rul R. P. Ungare la București, pre
cum și de alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți, de asemenea, mem
bri ai ambasadei Republicii Socia
liste România la Budapesta.

Pînă la punctul de frontieră Lo- 
koshâza, delegația Partidului Co
munist Român a fost condusă de 
Dumitru Turcuș, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Budapesta.

NEW YORK 4. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : In Comitetul pentru 
problemele sociale, culturale și 
umanitare au început dezbaterile 
pe marginea problemei „eliminării 
discriminării împotriva femeilor".

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor, reprezentanta țării noastre, 
Mia Groza, a subliniat că „parti
ciparea femeilor, pe o bază de per
fectă egalitate — la viața politică, 
economică, socială și culturală a 
fiecărei țări — constituie unul din 
factorii importanți ai progresului". 
Arătînd că delegația română se 
pronunță în favoarea adoptării unei 
„Declarații privind eliminarea dis
criminării împotriva femeilor", 
Mia Groza a subliniat că „un ase
menea document internațional ar. 
putea accelera, prin ideile și prin 
principiile pe care le proclamă, 
procesul de emancipare a femeilor, 
ar favoriza o participare mai ac
tivă a femeilor la dezvoltarea eco
nomică și progresul social al țări
lor lor".

în continuare, reprezentanta Ro
mâniei a vorbit pe larg despre e- 
galitatea deplină în drepturi de 
care se bucură femeile în țara 
noastră, despre participarea lor ac
tivă la -viața politică, economică și 
culturală.

Vorbitoarea a spus că delegația 
română a prezentat o serie de a- 
mendamente la proiectul de decla
rație privind eliminarea discrimi
nării împotriva femeilor, „conside- 
rînd că este necesar, pe de o par
te, să fie subliniată în mod deose
bit contribuția pe care femeile au 
adus-o de-a lungul secolelor la e- 
forturile popoarelor pentru asigu
rarea progresului omenirii, iar, pe 

. de altă parte, să fie recunoscut ro
lul lor social tot mai mare în sta
diul actual al dezvoltării societății 
umane11.

Vizita tovarășului
->

>■ ■ - ■

Todor Jivkov
la Belgradlorlalți membri ai 

A.E.L.S.
Abia sosiți la Lon

dra, unii dintre parti
cipant se arată de 
pe acum nedumeriți 
iață de urgența cu 
care a fost convocată 
conferința. în primul 
rînd pentru că la ul- daneză, de exemplu, 
timele două sesiuni tre.ee drept adeptă a 
ale A.E.L.S. se con
venise să se renunțe 
la reglementări co- rele amintesc, printre 
lective în ce privește altele, că anul aces- 
relațiile cu Piața co- ta Danemarca a în- 
mună, urmînd ca, în 
schimb, „cei șapte" 
să se informeze re
ciproc asupra modu
lui în care decurg partea 
acțiunile lor indivi
duale. In al doilea 
rînd, majoritatea oas
peților consideră că 
ar fi inoperant și 
chiar dăunător să se 
întreprindă pași spre 
Piața comună înain
te de a se fi încheiat 
viitoarele negocieri 
privind „runda Ken
nedy", dat fiind că 
ele vor afecta atît si
tuația tarifelor vama
le în C.E.E. cît și 
schimburile comer
ciale cu tarile A.E.L.S.

Consultările care 
încep astăzi la Lan-

După ce a ținut 
compania lui Smith 
într-o croazieră medi
teraneană de două 
zile, premierul brita
nic Harold Wilson a 
trecut direct pe bor
dul avionului, într-o 
adevărată cursă con- 
tra-cronometru, pen
tru a ajunge dumini
că seara la dineul de 
lucru de la Chequers 
cu reprezentanții țări
lor Asociației euro
pene a liberului 
schimb (A.E.L.S.). 
Conferința începe de 
fapt astăzi la Londra.

Inițiativa convocă
rii acestei sesiuni a- 
parține Londrei, cu 
scopul de a expli
ca partenerilor din 
A.E.L.S. recenta sa 
atitudine față de pro
blema aderării la 
Piața comună. Reali
tatea este că Marea 
Britanie se află în 
faza de pregătire a 
unui calendar cu suc
cesive întîlniri la ni
vel înalt, 
lele unor 
europene 
ale Pieței
de aceea este intere
sată să cunoască în 
prealabil părerea ce

caster House vor fi 
dominate de unele 
aspecte economice 
și politice destul de 
complicate, care, de 
altfel, au constituit și 
în. trecut principala 
sursă a divergențelor 
în A.E.L.S. Delegația

acceleiării procesu
lui de aderare ; zia-

BELGRAD 4 (Agerpres). — A- 
genția Taniug anunță că la invi
tația președintelui Iosip Broz Tito, 
la 5 decembrie va sosi la Belgrad 

; Todor Jivkov. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga-

D.

o Liviu RODESCU

I declarație
(Urmare din pag. I) PEISAJ CULTURAL

P. C. din Suedia
ITALIAN

în capita- 
țâri vest- 

membre 
comune și

măsuri represive ale re- 
salazarist, relatează pre- 

au fost întîmpi- 
vie dezaprobare

Portughez, ca și alfi

Zilei minerului
> o > f

I
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s-au abținut de
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hotărît 
exclu- 
guver-

crahului
oblige pe

cunoscut pre- 
un recent de-

I
(

prevă- 
sinis- 

si- 
Verde, 

acesf

în in-

a obținut vo- 
încredere, ca- 
Yafi a ho- 

să-și prezinte 
i președintelui

au 
a-
Sd
Scl
să

Autoritățile salazariste au a- 
doptaf de curînd noi măsuri de 
represiune, în încercarea de a 
stăvili lupta tortelor democrati
ce, luptă ce s-a 
ultima vreme.

După cum face 
sa internațională, 
cret-lege cu nr. 47 216, publicat 
în „Jurnalul oficial” de la Lisa
bona, autoriză pe ministrul „jus
tiției" să recurgă la deportarea 
adversarilor regimului salazarisl 
„peste mare”, adică în temni-

ar urma să 
reac- 

din Orien- 
Ei au

au declanșat 
financiar al 

„Intra" din Li- 
și o-

epopee a luptei pentru liber
tatea poporului algerian îm
potriva colonialismului a de
ținut afișul atita timp lă tea
trul din Pisa. Așa se explică 
de Ce două piese de inspira
ție ■ antifascistă, cum' sînt' 
„Ancheta", de dramaturgul 
german Peter Weiss, sau 
„Dacă acesta este un om" 
de Primo Levi, pusă în sce
nă la Torino, au întrunit su
fragiile^ publicului > și ale cri
ticii. Intr-un articol intitulat 
„Lecția Auschwitz-ului pe 
scenele italiene", cronicarul 
ziarului „Avânți" nota că 
„operele acestea au o extra
ordinară capacitate de a sin
tetiza o temă de responsabi-

Dacă savantele cal
cule prealabile ale ce
lor ce 
crahul 
băncii 
ban urmăreau 
biective politice, iniția
torii lui pot fi mulțu- ' 
miți: au trecut abia 40 
de zile de la produce
rea crahului și în via
ta internă a Libanului 
s-a declanșat criza po
litică.

Iată pe scurt filmul 
evenimentelor. După 
cum se știe, Libanul 
este principalul centru 
financiar al Orientu
lui. Pe teritoriul său 
funcționează peste 150 
de bănci, cea mai im
portantă dintre ele fi
ind „Intra", cu sucursa 
le în 14 țări. La în
ceputul lunii octom
brie, societăți din Ara
bia Saudită și Kuweit 
— acționari cu cea 
mai - mare pondere ai 
acestei bănci — și-au 
retras simultan pârtiei- . 
patia cu scopul de a 
dezlăntui o criză finan
ciară și a crea dificul
tăți economice gu ver- 
nului libanez condus 
de Abdullah Yafi. Pro-

Spre școală. Copi
lul purtat în spate 
de un coleg al său 
a rămas infirm de 
la vîrsta de 13 ani, 
în urma unuia din 
barbarele bombar
damente america
ne asupra localită
ților din R.

Vietnam

VĂRȘOVIA 4 (Agerpres).'— în 
ajunul Zilei minerului, care se 
sărbătorește în Polonia la 4 de- 

; cembrie, în orașul Zabrze din Si- 
lezia a avut loc o ședință festivă, 
la care a participat Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Piotr Jaroszewicz, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezen
tanți ai tuturor regiunilor și în
treprinderilor industriei extractive 
poloneze.

In raportul prezentat la ședință, 
Ian Mitrega, ministrul minelor și 
energeticii, a vorbit despre reali
zările și planurile de viitor în do
meniul extracției cărbunelui brun 
și huilei, industriei țițeiului și 
construcției de mașini miniere. El 
a arătat, printre altele, că anul a- 
cesta minerii extrag 121 800 000 
tone de huilă. Sporirea extracției 
de cărbune brun cu 2 milioane 
tone va permite satisfacerea inte
grală a necesităților energeticii.

In Comitetul juridic
In atenția dezbaterilor din Co

mitetul juridic al Adunării Gene
rale se află problema „acordării 
de asistență în vederea studierii și 
răspîndirii dreptului internațional".

Reprezentantul țgrii noastră, Va- 
sile Tilincă, a subliniat că „întă
rirea legalității internaționale con
tribuie la dezvoltarea cooperării în
tre state, la promovarea unui cli—

cercat să organizeze 
o inițiativă comuna 
a țărilor nordice în 
direcția C.E.E. Din 

reprezentan
tului portughez se 
așteaptă cunoscuta 
pledoarie cu carac
ter „atlantic". Mai 
rezervată se anunță 
poziția Norvegiei, 
unde este semnalată 
opoziția profundă a 
fermierilor și a in
dustriei pescuitului 
față de intrarea în 
C.E.E.

Cu mult interes 
este așteptată aici 
optica „europeană" 
a celor patru țări ne
utre — Suedia, El
veția, Austria si Fin
landa.

HULAN BATOR. Sîmbătă a 
avut loc în capitala Mon
goliei un miting cu prilejul pu

nerii pietrei de temelie a noii 
termocentrale care se constru
iește la Ulan Bator. La miting 
au participat J. Țedenbal, prim- 
secretar ai C.C. al' P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole. J. Sam- 
bu, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular.

LONDRA, 
cial Tinies" 

narea unui nou acord între 
weit și compania petrolieră 
tanică „British Petroleum 
Gulf Oii", potrivit căruia 
dcvențele vărsate Kuweitului de 
compania britanică ce exploa
tează zăcăminte de petrol din 
această țară vor fi calculate 
după principiul fifty-fifty. A- 
cordul intră în vigoare după ce 
va fi ratificat de Adunarea Na
țională kuweitiană.

Ziarul „Finan- 
a anunțat sem- 

Ku- 
bri- 
and 
re-,

lit'ate generală ■ și demon
strează necesitatea și utilita
tea unui teatru menit să pro
voace acte de conștiința1.

Cu viu interes a fost pri
mit de către public și spec
tacolul Teatrului stabil din 
Genova, intitulat „Teo sau 
acceleratorul istoriei'1, o sati
ră științifico-fantastică la a- 
dresa creșterii subordonării

omului față de mașină, față 
de un întreg sistem social 
care îl obligă să trăiască po
trivit unor scheme. O aseme
nea forță o reprezintă în pie
să un creier electronic că
ruia un consorțiu de pre
ședinți — simbol nu numai 
al puterii politice dar și al 
celei economice și în general 
al clasei conducătoare din

lumea capitalistă — îi dă 
sarcina de a face ca socie
tatea să funcționeze după 
voința și necesitățile consor
țiului. Autorii piesei au creat 
în spectacol și acea forță 
„anti Teo“ care luptă pen
tru a elibera umanitatea de 
sclavia Automatismului și o- 
ligarhiei financiare.

Publicul este prezent la 
spectacolele cu piesele de 
Pirandello și Eduardo de Fi
lippo, de Goldoni și Shakes
peare, de Moravia, înțele- 
gînd să dea prin participa
rea sa un vot favorabil ade
văratului teatru și respingînd 
astfel piesele mediocre pre
zentate din considerente pur 
comerciale.

a președintelui

motorii
vrut să 
ceasta cale Libanul 
renunțe la politica 
de neutralitate și 

la proiectatuladere 
„pact islamic", alian
ță ce 
grupeze forțele 
tionare 
tul Mijlociu.
mizat pe greutățile îri- 
lîmpinate de cabinetul 
Yafi încă de la veni
rea sa la putere, in a- 
prilie a. c. în timpul 
celor 8 luni de guver
nare — remarcă agen
ția „France Presse" — 
în Liban a fost ucis de 
către adversari politici 
Kamel Mroue, redacto
rul șef al cotidienelor 
„Al Hayat" și „Daily 
Star11, trei greve im- ■ 
portante au paralizat 
în parte activitatea tă
rii, în luna august se
rioase tulburări s-au 
ivit în localitatea 
Zghorta din Libanul de 
Nord, pentru ca în oc
tombrie să ' intervină ' 
crahul băncii „Intra11 
cu grave repercusiuni 
pentru viața economi
că a țării. în economia 
Libanului se fac simți-

te dificultăți. Ele au și 
afectat industria ali
mentară și a bunuriior 
de târg consum, cît și 
tranzacțiile comerciale 
în general, din cauza 
lipsei de credite, greu 
de obtinut în actuala 
conjunctură financia
ră; în diferite sectoare 
economice, inclusiv cel 
bancar, sindicatele au 
declanșat greve.

încercările de solu
ționare de către guvern 
a crizei financiare au 
dat la iveală existenta 
unor serioase diver
gente chiar iu sînul 
actualului cabinet. Un 
conflict de neconciliat 
s-a ivit între ministrul 
lucrărilor publice și cel 
al resurselor hidrauli
ce, Ministrul cu pro
blemele sociale este în 
dezacord cu a'lți mem
bri ai cabinetului în 
privința unor măsuri a- 
doptate de sindicate. 
Actualului cabinet i 
s-a reproșat de aseme
nea faptul că ministrul 
afacerilor externe, Ta
kla, deținea în același 
timp și funcția de gu
vernator al Băncii cen- , 
trale.

Zilele ac°ș>.ea 
lippe Takla a 
să se consacre 
siv funcției de 
nator al acestei bănci 
și a cerut demisia din 
postul de ministru al 
afacerilor externe, ceea 
ce impunea remanierea 
guvernului în vederea 
desemnării unui nou 
ministru.

Totuși, guvernul Yafi 
a obtinut la sfîrșitul

ATENA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : .Potrivit datelor oficiale, expor
turile Greciei către țările socialis
te sînt în continuă creștere, ajun- 
gînd din urmă cifra exporturilor 
către țările Pieței comune, la care 
Grecia este asociată. Anul acesta 
au fost exportate în țările socia
liste mărfuri în valoare de 62 mi
lioane dolari, mareînd astfel o 
creștere de peste 11 la sută față 
de anul trecut. în același timp, 
creșterea exporturilor către țările 
Pieței comune în anul 1966 față 
de 1965 nu a depășit 3,6 la sută.

STOCKHOLM 4 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în orașul suedez 
Karlstad, C. H. Hermansson, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Suedia, a declarat că măsurile a- 
doptate de patroni în cadrul pro
gramului „de raționalizare a pro
ducției" au avut drept rezultat noi 
concedieri. Totodată, el a subli
niat că aceste concedieri ridică 
probleme deosebit de dificile în 
ceea ce privește asigurarea unor 
noi posturi pentru muncitorii care 
își pierd angajamentele.

Regimul și 
instituțiile 
României

Dahomey. In cadrul campa
niei pentru sporirea produc
ției agricole au fost create o 
serie de ferme model unde 
țăranii aplică metode înain
tate de muncă. în fotografie: 
însămînțarea bumbacului pe 
cîmpiile unei ferme model din 

Uassa

lunii trecute votul de 
încredere al parlamen
tului. Din cele 99 de 
voturi, 34 au fost, e 
adevărat, favorabile și 
unul singur contra. 
Dar la acest scrutin au 
lipsit 39 de deputați, 
iar 25 
la vot.

Deși 
tul de 
binetul 
tărît i 
demisia 
republicii, Charles He- 
lou. Șeful statului a 
început consultările în 
vederea alcătuirii nou
lui cabinet.

Gabriela BONDOC

țele din coloniile africane ale 
Portugaliei ; acest decret a- 
gravează și ma> mult situația 
dramatică a sute de deținuți po
litici care se află și așa la chere
mul poliției politice ce dispune 
de puterea de a transforma pe
depse limitate ca termen 
ternare perpetuă.

Printre altele este 
zută și redeschiderea 
trului lagăr de la Tarrafal, 
fuat în Insulele Capului 
într-o regiune pustie. în 
„lagăr al morții", cum a fost de
numit pe bună dreptate, au pie
rit — datorită bolilor, condițiilor 
inumane și muncii forțate — nu
meroși antifasciști încă de la pri
mele deportări din 1936. închis 
în 1955, în urma viguroaselor

proteste ale opiniei publice, a- 
cest lagăr a fost „reamenajat" 
peste alfi 6 ani pentru interna
rea patriofilor angolezi și gui- 
neezi, iar acum își va deschide 
porțile pentru mulți dintre de- 
finuții politici încarcerați în for
tărețele de la Peniche, Caxias și 
Aljube. Sînt vizați direct Joaquim 
Pires Jorge, Fernando Blanqui 
Texeira, Octavio Palo, Antonio 
Dias Lourențo, Carlos Costa, 
membri ai C.C. al Partidului Co
munist 
patrioți.

Noile 
gimului 
sa occidentală, 
nafe cu o 
în rîndurile populației f 
tugheze. Comitetul Executiv 
C.C. al partidului comunist 
lansat un apel, difuzat clandestin 
în toată țara, îndemnînd la uni
tate activă masele populare, pe 
toți democrații, îriipotriva depor. 
tării în colonii a definuților po
litici, pentru abolirea „măsuriloi 
de securitate". Forțele patriotice 
din Portugalia au lansat mesaje 
opiniei publice internaționale. 
Un apel al Frontului Patriotic de 
Eliberare Națională cere organi
zațiilor democratice din toate ță
rile, tuturor oamenilor de bu
năvoință .„să sprijine pe prizo
nierii politici portughezi și să le 
apere viețile".

E. MIRONESCU

O carte despre 
țara noastră 

apărută Ia Bruxelles
Recent a apărut la Bruxelles, 

în Editura Centrului de studii 
din Est de pe lîngă Institutul de 
sociologie al Universității din 
Bruxelles, volumul intitulat 
„Regimul și instituțiile Româ
niei", cuprinzînd expunerile fă
cute la colocviul organizat de 
acest centru, care este dirijat 
de prof. Rene Dekkers.

Cuprinzînd o introducere de 
prof. Rene Dekkers, volumul, de 
184 pagini, reunește expunerile, 
în ordinea în care au fost făcute 
la colocviu, și anume : Despre 
România (prof. Leon Eli Tro- 
clet) : România, stat socialist : 
funcții, organe și principii de ac
tivitate (prof. Traian Ionașcu) ; 
Metode de stimulare a creației 
științifice, literare și artistice 
(prof. Iorgu Iordan) ; Conside
rații asupra metodei de plani
ficare curentă și de perspectivă 
a economiei (prof. Roman Mol
dovan) ; Contractele economice 
— plan și contract (prof. Traian 
Ionașcu și Eugen A. Barasch) ; 
Sistemul de conducere a agri
culturii socialiste (prof. Vasiie 
Malinschi și David Davidescu) ; 
Principalele orientări în dezvol
tarea industriei (prof. Costin 
Murgescu) ; Participarea Româ
niei la schimburile economice 
internaționale (prof. Titus Cris- 
tureanu) ; Concluzii (prof. Rene 
Dekkers).

MADRID. Comisiile mun
citorești din orașul și pro

vincia Barcelona au adresat un 
apel tuturor oamenilor muncii 
din Spania în care-i cheamă 
să continue cu și mai multă ho- 
tărîre lupta pentru transfor
mări într-adevăr democratice în 
țară. Documentul arată că re
forma constituțională promisă 
de guvernul Franco nu este alt
ceva decît o încercare de a 
menține regimul dictatorial în 
Spania fără nici o transformare 
de fond.

țnffli ADDIS ABEBA. După cum 
anunță agenția France Prcs- 

se, șeful de stat major al 
armatei etiopiene, iocotenent- 
general Gabre Kebbede, a fost 
numit sîmbătă seara în funcția 
de ministru al apărării. De ase
menea. portofoliul afacerilor in
terne. deținut pînă acum de pri
mul ministru, a fost încredințat 
lui Dejazmatch Kifle Irguetu.

MOSCOVA. A fost sem
nat acordul comercial sovic- 

to-indian pe 1967, potrivit că
ruia anul viitor comerțul dintre 
cele două țări va atinge un ni
vel record, cifrîndu-se, în ex
presie valorică. Ia 2 550 000 000 
rupii.

■ FORT LAMY. O delegație 
sudaneză alcătuită din zece 

persoane a sosit duminică la 
Fort Lamy pentru a continua 
tratativele cu autoritățile din 
Republica Ciad în scopul re
glementării conflictelor de la 
frontiera dintre cele două țări.


