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Depozitul de produse finite al întreprinderii de prefabricate și elemente de construcții-Brașov
(Foto Agerpres)

•S-W.

SEstX- î s

CUM SE GOSPODĂREȘTE
AURUL VERDE"?Pădurile ocupă 27 la sută din suprafața tării noastre, revenind în medie 0,34 ha/locuitor. Condițiile naturale de vegetație favorabile pentru creșterea și dezvoltarea pădurilor și prezența unor specii forestiere productive — molid, brad, fag, stejar etc. — situează fondul forestier al țării noastre printre cele mai valoroase din Europa. Masa, lemnoasă reprezintă peste un miliard de metri cubi, România' aflîndu-se, în această privință, pe locul al IV-lea în Europa, după U.R.S.S., Suedia și Finlanda.Dintre funcțiile principale, ale pădurii, cea mai importantă este producția de masă lemnoasă. Cu toate că nevoile de material lemnos ale economiei au sporit de-a lungul anilor, s-a urmărit să se asi

gure,. la recoltatul masei lemnoase, 
un raport optim între ritmul tăieri
lor și cel al regenerării pădurilor pe 
cale naturală și prin reîmpăduriri. 
In aceasța constă coordonata prin
cipală a gospodăririi raționale a 
fondului nostru forestier.Este de relevat că în ultimii 18 ani s-au reîmpădurit o suprafață de peste un milion de hectare. In cadrul acestei acțiuni s-a avut în vedere ridicarea productivității pădurilor, un accent deosebit punîndu-se pe extinderea speciilor de rășinoase (molid, brad, duglas, larice, pin) și a foioaselor (plopi, salcie, salcîmi). în ultimii ani, ponderea acestor specii în suprafața total reîmpădurită a fost de peste 75 la . sută.Congresul al IX-lea al partidului a trasat sarcini de mare însemnătate în domeniul gospodăririi raționale a fondului forestier. Directivele Congresului prevăd extinde
rea în anii cincinalului a supra
fețelor ocupate cu păduri de răși
noase și foioase repede crescătoare, 
cu specii valoroase, fără a se re
duce suprafețele agricole și pășu
nile. O atenție deosebită se va a- corda mai departe construirii de 
drumuri în masivele păduroase, 
efectuării tăierilor de îngrijire și utilizării economice a produselor ce rezultă din aceste tăieri.în acest prim an al cincinalului s-a continuat cu perseverență acțiunea de regenerare și de întreținere a fondului forestier, s-a a- cordat mai multă grijă valorifi-

Ing. Gheorghe LAZÂR
adjunct

al ministrului economiei forestiere

cării masei lemnoase. Evidențiind rezultatele bune din acest an, nu putem să omitem însă unele neajunsuri care s-au constatat în domeniul gospodăririi fondului forestier, îndeosebi în ce privește exploatarea masei lemnoase, regenerarea și întreținerea pădurilor.Este știut că principala sarcină 
a întreprinderilor forestiere este 
de a realiza planul de producție 
integral și pe sortimente — bușteni de furnir, cherestea, lemn de mină etc. — nu în orice condiții, ci în cadrul volumului de masă 
lemnoasă planificat, respectîndu-se toate regulile silvicul turale. Aceasta presupune valorificarea superioară

a masei lemnoase, sortarea ei rațională. O analiză atentă arată că această cerință nu a fost pe deplin înțeleasă de conducerile unor întreprinderi forestiere. în loc să ia măsuri pentru sortarea.. rațională a masei lemnoase, pentru valorificarea judicioasă a celei prevăzute în plan,- întreprinderile forestiere din regiunile Suceava, Argeș, Bacău și altele, au asigurat, în mod cu totul nejustificat, îndeplinirea producției globale și marfă prin exploatarea unui volum suplimentar de masă lemnoasă. A- ceasta a determinat luarea unor măsuri de către conducerea ministerului, pentru a se evita repetarea unor asemenea situații.Dar pentru buna gospodărire a fondului forestier este la fel de important să se respecte o propor
ție normală între regenerarea na
turală a pădurilor și completările 
pe cale artificială prin plantații.
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® La ce virstă s-au creat capodoperele?
• Care este „limba latină a viitorului" ?
• Ce cunoașteți despre invențiile naturii?
• De ce fotbalul este pe gustul tuturor?
® Ce conține catalogul electronic mondial al 

meseriilor ?
@ Vă interesează monumente și locuri istorice? 

lată citeva din întrebările la care găsiți răspunsurile 
in ALMANAHUL „SCÎNTEIA“ 1967
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...Atmosfera e încărcată de a- 
burii înăbușitori ai junglei tro
picale, arși)a de 40° (la umbră) 
aduce instantaneu picături mari 
de nădușeală pe frunțile oame
nilor. Parcă ne-am afla înfr-un 
hățiș de arbuști și liane pe ma
lurile Gangelui sau Mekongului.

Și, totuși, ne găsim în 
București, în plină iarnă (a- 
fară mercurul termomefrului osci
lează undeva, în jurul lui zero). 
Ne înconjoară pereții unei încă
peri, iar în spatele nostru abia 
s-a închis o ușă groasă, perfect 
etanșă. Este una dintre camerele 
speciale de încercare ale secției 
de climatizări și omologări a In
stitutului de cercetări și proiec
tări electrotehnice. Camera are 
un nume alcătuit din inițiale apa
rent criptice : T. H. Descifrate în
seamnă : „tropicus humidus". în
căperea reproduce întocmai, da
torită unor instalații speciale, 
condițiile din țările tropicale cu 
o atmosferă umedă. In inferiorul 
ei „erau , pușe la îs reapare .—, spțp . 
a se constată cum rezistă la ase
menea condiții climatice — un 
motor de macara produs de uzi
nele „Electromotor", echipament 
auto realizat la „Electroprecizia", 
piese fabricate la Colibași, mos
tre de cabluri de la Fabrica de 
cabluri și materiale electroizo- 
lanle. Produse ale industriei 
noastre destinate exportului în 
țări din zona tropicală.

In cuprinsul aceleiași secții se 
găsesc numeroase alte „camere" 8 
în care se creează diferite am
biante climatice, marcate 
prin simbolice inițiale — T. A. 
(„tropicus aridus" — condițiile 
ținuturilor tropicale uscate), F 
(„frigidus" — condițiile de din
colo de cercul polar), T. F. („tro
picus frigidus” — condițiile re
giunilor unde există mari deose
biri de temperatură între zi și 
noapte.

S-au creat „camere” în care se 
verifică etanșeitatea la furtunile 
de praf și nisip, rezistența la ra
diațiile solare, impenetrabilitatea 
la atmosfera industrială (cu pre
dominanta vaporilor de bioxid 
de sulf și bioxid de carbon). 
Unul dinfre cele mai interesante 
și importante sectoare este cel 
de micologie, unde, prin încer
cări complexe, se cercetează re
zistența la feluriți! factori biolo
gici (acfiunea mucegaiurilor și 
altor microorganisme). Secfia mai 
dispune și de cîfeva stații de ex
punere în microclimate naturale.

— Climafizarea — ne spune 
inginerul luliu Cserveny, șeful a- 
cesfei secții — este o ramură re
lativ tînără a tehnicii moderne, 
dar care se dezvoltă vertiginos. 
Statisticile arată că în multe fări 
industriale avansate (S.U.A., 
R.F.G.) un procent însemnat al 
cheltuielilor de producție, se 
îndreaptă spre lucrări de verifi-

Victor BIRLADEANU

(Continuare în pag. a III-a)

Unele cuvinte au/, o soartă nenorocită. în literatura secolului al XIX- lea un personaj definit de autor ca idealist, era un erou plin de calități, înzestrat cu o credință respectabilă în anumite virtuți și valori morale, cam cețoase e drept, dar onorabile. Pățaniile unui asemenea erou în conflictul cu prozaismele realității puteau trezi uneori surî- suri, dar și o compătimire generoasă. Personalul era mai degrabă simpatic și unii pedagogi sau părinți îl puteau recomanda tineretului. Discreditarea cuvîntului cred că de aici a pornit. Din clipa cînd
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împlinind vîrșta. sorocită, de. oyiîinde s-au aflat — din uzine,, de pe șantiere sau de pe ogoare — mii și inii de tineri au pornit în toamna acestui an spre unitățile militare, însuflețiți de sim- țămîntul datoriei sacre de a sluji patria și poporul... Sînt tineri viguroși, plini de voioșie, cu un nivel de pregătiră profesională și' culturală ridicat — ne spune tovarășul maior Bălu Mihai, secretar al biroului organizației de bază de partid, dintr-o subunitate de grăniceri. „Tinerii care au venit să-și îndeplinească stagiul militar sînt mult mai bine pregătiți decît cu ani în urmă. Avem în subunitate tineri din diferite regiuni ale țării — Moldova, Banat, Oltenia, Dobrogea. Toți sînt pătrunși de importanta misiunii lor“.Acum, a venit clipa depunerii jurămîntului militar, așteptată cu bucurie și emoție: „Jur să fiu devotat patriei mele..." rostesc ei din toată inima .în fața tricolorului:cu stema Republicii Socialiste România. Este legătnîntul conștient al fiecărui tînăr care îmbracă haina militară de a-și consacra tOate forțele pregătirii sale ostășești, de a-și îndeplini cu .curaj și hotărîre misiunile încredințate și ' de va fi nevoie, de a-și jertfi chiar și viața pentru apărarea patriei socialiste, a cuceririlor poporului român.

■ Steaua (la box) și 
Grivița roșie (la rugbi) 
— campioane pe 1966

ii Sportivii noștri in Austria, 
Cuba și R. D. Germană

■ ȘAH: România— 
R.S. S. Letonă

REABILITAREA
UNEI NOȚIUNI FILOZOFICE

idealistul a început să bîntuie în literatura gen Bibliotăque Rose, soarta lui a fost pecetluită. Azi, de cîte ori faci vreo piostie, mai ales în relațiile cu oamenii, poți fi sigur că vei găsi un amic care să-ți explice binevoitor și cu superioritate că ești un biet „idealist". E firesc ca epitetul asociat cu sentimentul unei culpabilități neroade să nu facă prea multă plăcere.

Horia LOVINESCU

Nu cunosc mulți oameni inteligenți care să aibă curajul să afirme că sînt idealiști. Sînt desigur oameni care se mîndresc că lăcrimează la cele „Două orfeline", că se emoționează eroic la „Vickin- gii”, că la un pahar de vin se pupă cu comesenii

pentru că el are vocația prieteniei și a devotamentului. Dacă a citit destule cărți ca să aibă un limbaj „literar", un asemenea tip se va exprima în fraze pline de poezie și melancolie care vor emoționa domnișoarele romanțioase, în cazul cînd

mai există. „Idealismul" în cazurile de mai sus, operează uneori cu funcția de a învălui mistificator niște realități mai mizere.Aș vrea să vorbesc totuși în articolul meu despre necesitatea idealului. Nu doresc să fac o pedantă încercare de definire a noțiunii. Trebuie să observ însă că reveriile idealiștilor cu lavalieră și cu „capul în

noii", cit șl existenta filo- zoiiei idealiste, au introdus în sfera cuvîntului un sens de anti sau a-re- alitate. Idealul neconvertibil în realitate este antiuman și cultul lui absurd a dus de-a lungul istoriei la cele mai paranoice și tragice manifestări. Dacă Don Quijotte sau Caligula lui Camus sînt devorați de idealuri irealizabile și mor întinși pe crucea lor, se poate spune că la urma urmei au destinul pe care și l-au ales și că a- cesta e de altfel metaforic. Dar hecatombele sectarilor de toate felurile, comise în numele unor idealuri utopice (căci relația fanatism — utopie este tot atît de organică
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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(Continuare în pag. a III-a)

Există în inima Capitalei, pe 
strada Enăchiță Văcărescu, în
tr-o clădire nu de mult restau
rată — fosta casă a poetului al 
cărui nume îl poartă strada — o 
instituție cu o activitate încă pu
țin cunoscută, dar plină de sem
nificații majore în ansamblul o- 
perei de valorificare a tradiții
lor culturii românești: Direcția 
monumentelor istorice. In încă
perile acestei clădiri un grup de 
pasionați arhitecți, ingineri, ar
heologi elaborează — pornind de 
la hronici, hrisoave și alte iz
voare documentare, de la amă
nunțite cercetări arheologice și 
studii de istorie a arhitecturii — 
planuri de restaurare și conser
vare a monumentelor arhitec
turii, culturii și istoriei țării noas
tre. Aceeași direcție organizează 
și conduce, în diferite colțuri ale 
țării, șantierele unde se execută 
asemenea lucrări.

In ce direcții s-au concentrat 
eforturile de restaurare în anul 
1966, ce lucrări sînt continuate și 
vor fi terminate în 1967 ?

Printre lucrările ce se încheie 
anul acesta o bună parte au fost 
realizate la mănăstirile din Bu
covina — mărturii de piatră ale 
unei epoci glorioase din istoria 
Moldovei. S-au terminat restau
rarea bisericii pictate de la Vo- 
roneț — această autentică biju
terie de arhitectură și pictură 
românească din epoca lui Ștefan 
cel Mare —, precum și valorifi
carea arheologică a mînăstirii 
Moldovița Veche, ctitorie a lui 
Alexandru cel Bun (o mare parte 
din construcțiile acestei mănăs
tiri se păstrează încă în pămînt 
și vor trebui desfășurate lucrări 
anevoioase — din pricina apelor 
subterane — pentru a fi dezgro
pate și restaurate).

Lucrări complexe au fost exe
cutate pentru restaurarea bise
ricii din Brădet, pe Valea Vîlsa- 
nului, în regiunea Argeș. Consi
derat drept unul dintre primele 
exemple de arhitectură făurită 
de meșteri rurali. Aici eforturile 
s-au concentrat îndeosebi spre 
consolidarea bolții pe care se află 
picturi de mare valoare din se
colul XVII: au fost prinse porți
unile dislocate ale tencuielilor 
pictate, s-a realizat o suprabe- 
tonare specială, introducindu~se 
agrafe metalice, în așa fel' încît 
vechea boltă este astăzi solid 
prinsă de noua bojță din, beton 
armat.

Tot in 1966 s-au făcut lucrări 
de intervenție pentru consolida
rea și refacerea parțială a cu
lelor de la Cuțui, în zona Broșteni 
(regiunea Oltenia) și de la Măl- 
dărești, în apropierea Horezului 
(regiunea Argeș). Aceste vechi 
conace întărite — podoabe ale 
arhitecturii muntenești și, mai 
ales, oltenești din secolul XVIII — 
și-au recăpătat strălucirea de o- 
dinioară.

Un alt monument important 
restaurat în anul acesta este bi
serica fortificată de la Cisnă- 
dioara, lingă Sibiu. Ridicată în 
secolul XIII pe virful unui deal, 
această biserică este una dintre 
puținele care și-au păstrat stilul 
romanic originar.

I De la trimisul șpficidl cil ^Scinteii'*

IN VALEA
ULCIOARELOR

Străbăfînd, vreme 
de doțiă săptămîni, 
zona eliberată a hao
sului, unul dinfre as
pectele ce mi s-au im
pus zilnic atenției, 
dînd o- măsură inedită 
ți , nu o dată tulbură
toare a situației din a- 
ceaslă țară, l-a consti
tuit problema națio
nală, .

In Laos trăiesc circa 
6.5 de minorități, îm
părțite în triburi, ■ fa
milii ți grupe etnice. 
In timp ce „Lao Thai”, 
naționalitate majorita
ră, ocupă zonele de 
cîmpie, minoritățile 
.sînt răspîndite în 
munți ți păduri, pe 
faimoasele „platouri 
înalte" unde n-a căl
cat încă picior de 
european, formînd 
grupuri închise, gu
vernate de obiceiuri 
ți legi stricte. Ele re
prezintă, în mod vir
tual, diferite stadii ale 
dezvoltării societății, 
despărțind două zone 
vecine, două provincii, 
ca două vîrste deose
bite ale istoriei ome
nirii. Una din armele 
folosite în „războiul 
special” dus de 
S.U.A. în Laos, fa
vorizată de aceste 
condiții specifice, e 
cultivaiea unei atmos
fere de izolare ți 
vrajbă între minorități, 
triburi ți grupe etni
ce, conform știutei de-

llie PURCARU

vize : „Divide et im- 
pera". In cadrul a- 
cestei politici, un loc 
special este rezervat 
naționalității meo.

Cauzele acestei pre
ferințe sînt multiple. 
Pe de o parte, oame
nii meo ocupă, înlr-o 
proporție decisivă, o 
importantă regiune 
strategică, Xieung 
Khuang, cu celebra 
„Vale a Ulcioarelor”. 
Pe de altă parte, a- 
cețti oameni păstrea
ză, într-o (ormă din
tre cele mai pure, ca
lități ți valori morale 
care se pot transfor
ma într-o redutabilă 
forță.

Chiar în ochii unui 
străin, care, în genere, 
distinge mai greu di
ferențele dintre triburi 
ți grupe etnice, oa
menii meo se impun 
imediat, l-am înlîlmt 
adesea, izolați sau în 
grupuri, pe cărările ce 
coboară în șerpi de 
pe munții grei de pă
duri. Satele lor se află 
îndeobțte pe piscur’, 
sub cer, în zone inac
cesibile nepoftiplor. 
Acolo, în adîncul pă
durilor nepătrunse, din 
care nu vine alt zgo
mot decît ecoul înă- 
buțit al tam-t»m-urilor,

se află ateliere care 
topesc argintul ți fie
rul, fabricînd podoa
be, unelte, chiar ți ar
me de foc.. Muncitori 
iscusiți, ei nu cunosc 
foamea ce face rava
gii printre alte mino
rități. Practică agricul
tura prin „rai” („raze") 
defrițînd, prin ardere, 
pădurile de pe coas
tele munților, a căror 
cenuță îngrață terenul 
viitoarei crezării ; cînd 
un munte se golețte 
de arbori, salul se mu
tă în alte locuri. Ado
ratori ai duhurilor 
munților ți pădurii, ai 
strămoților ți ai ge
niilor casei, îndrăzneți 
ți sîngeroți în lupte, 
finind la mare preț 
spiritul de „vendetta", 
oamenii meo sînt, in- 
acelați timp, sinceri, 
cinstiți, cu sufletul des
chis, iubitori ai liber
tății ți adevărului.

Infr-o dimineață cu 
ploaie torențială a 
trebuit să traversez, 
în regiunea Sam Neua, 
apele umflate, revăr
sate în valuri vijelioa
se, ale unuia dintre 
nenumăratele rîuri ca
re străbat această pro
vincie. Podul fusese 
distrus de cîfeva zile, 
bombardat de avioa
nele S.U.A. Singu
rul mijloc pentru

(Continuare 
în pag. a III-a)
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IN SATELE RAIONULUI
Trăsătura caracteristică a lucrărilor conferinței organizației raionale de partid Galați a constituit-o dezbaterea aprofundată a problemelor, caracterul analitic al cuvîn- tului delegaților, care nu s-au mărginit să arate rezultatele sau deficiențele, ci au subliniat cum s-a ajuns la ele, ce trebuie făcut pentru perfecționarea muncii de partid. La aceasta a contribuit și faptul că darea de seamă, prezentată de tov. Iliuță Mavrodin, prim- secretar al comitetului raional, a tratat cu competență și în spirit exigent principalele aspecte ale muncii de' partid, obiectivele ce decurg din sarcinile trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului.în mod firesc, dat fiind ponderea agriculturii în economia raionului Galați, locul predominant în 

dezbateri l-au ocupat problemele 
legate de consolidarea economică 
și organizatorică a unităților agri
cole socialiste. Anul acesta au fost obținute recolte bune : în gospodăriile de stat media la hectar a fost de 2100 kg grîu și 4 800 kg porumb boabe, iar în cooperativele agricole de 1 522 kg porumb boabe. Pornindu-se de la situația concretă a fiecărei unități, conferința a pus pe primul plan al preocupărilor organizațiilor de' partid de la sate valorificarea din plin a rezervelor de sporire a producției.Anul acesta, în raionul Galați s-a desfășurat o largă acțiune de extindere a irigațiilor, mijloc sigur de obținere a unor producții mari în orice condiții de climă. Numai în primăvara anului în curs s-a amenajat o suprafață de 1 397 hectare, totalizîndu-se astfel 3 000 ha irigate. Acolo unde irigațiile au fost efectuate în mod științific s-au obținut producții superioare la ha : 8 400 kg porumb și 46 000 ‘ ' -rativa tești. torită efectuarea lucrărilor, sporurile de producție obținute pe asemenea terenuri au fost nesatisfăcătoare. Dezbătînd sarcinile pentru anul viitor, conferința a subliniat necesitatea acordării unei atenții mâi mari lucrărilor de amenajare, ca și agrotehnicii culturilor irigate.Problemele legate de dezvoltarea avutului obștesc, de realizarea unui echilibru între fondul de a- cumulare și cel de consum au fost discutate pe larg în cadrul conferinței. Rezultatele obținute de cooperativa agricolă din Pechea sînt pilduitoare. Așa cum. arăta președintele cooperativei. Eroul Muncii Socialiste Ion Nevoită, dacă cooperativa din Pechea este azi cea mai bogată din raion aceasta se datorește muncii harnice a cooperatorilor, precum și creșterii continue a fondului de acumulare (în acest an s-a alocat 35 la sută din venitul cooperativei). Fondul de bază al cooperativei va crește. în acest an, cu aproape 4 milioane lei, ajungînd la 16 milioane lei De asemenea, la Bucești, organizația de partid și consiliu] de conducere nu s-au limitat doar să se intereseze în genere de problema investițiilor, ci au făcut .analize periodice asupra felului cum se realizează cele propuse, urmărind ce venit se obține pentru fiecare sumă investită.Organizațiile de partid din raion au urmărit cu perseverență răspîndirea experienței înaintate, au pus accent pe forța exemplului personal, au acordat atenția cuve-

kg grîu și 2 600
ÎNSEMNĂRI

CONFERINȚA

DE PARTID

kg sfeclă de zahăr la eoone- agricolă din comuna Fol- în alte unităti însă, da- slabei asistente tehnice în

nită desfășurării învățămîntului agrozootehnic și aplicării în practică a celor însușite la cursuri. Secretarul comitetului de partid din cooperativa agricolă Grivița, Durrjitru Sandu, a arătat că prin repartizarea membrilor de partid în locurile cheie ale producției, prin exemplul personal pe care l-au dat în muncă, activitatea- în sectorul zootehnic a fost îmbunătățită simțitor.Relevînd creșterea continuă a recoltelor pe ansamblul raionului, conferința a atras atenția organizațiilor de partid asupra faptului că un șir de unități agricole, a- vînd aceleași condiții de climă și sol, obțin producții foarte diferite. Aceste neajunsuri se da- toresc faptului că în unele organizații adunările generale de partid nu iau în discuție principalele probleme ale organizării producției, comitetele de partid nu-și exercită sistematic dreptul de control asupra consiliilor de conducere din cooperativele agricole.In cadrul lucrărilor conferinței s-a subliniat necesitatea ca stațiunile de mașini și tractoare să răspundă de nivelul recoltelor ce se realizează pe terenurile lucrate de ele. Tov. Alexandru Rîpă, director la S.M.T. Șendreni, a arătat că de multe ori lucrările de slabă calitate se datoresc lipsei u- riui control pe teren asupra modului cum lucrează Hotărîrea conferinței ganizatiilor de partid fice munca politică creșterii răspunderii mecanizatorilor pentru producția obținută.Atît laturile pozitive cît și deficiențele semnalate în diferite domenii de activitate sînt nemijlocit legate de stilul și metodele de muncă ale comitetului raional de partid. Deși au fost realizate progrese în acest domeniu, mai sînt cazuri de îndrumare „în fugă" a comitetelor de partid și organizațiilor de bază. Tov. Dupiitru Vîlcu, secretarul comitetului- de uartid din Liești, a semnalat practica u- nor membri ai biroului raional de a rezolva „operativ" diferite pro- ( bleme, fără a ..înștiința măcar comitetul de partid din cooperativa respectivă. Conferința a criticat, de asemenea, faptul că deseori probleme importante ale muncii de partid, în loc să fie dezbătute în plenarele comitetului raional sau în ședințe de birou, au ajuns treptat de resortul secretarilor, a căror sarcină constă, după cum se știe, în primul rînd. în aplicarea și controlul măsurilor dezbătute și stabilite de comitetul și biroul raional.Lucrările conferinței au scos în evidentă maturitatea politică a organizației raionale de partid Galati, spiritul ei combativ, hotănrea comuniștilor de a-și consacra toate forțele înfăptuirii sarcinilor trasate de partid.
Ion HERTEG

DE LA
RAIONALĂ

GALATI

tractoriștii, a cerut or- să intensi- în vederea

CONCERTE
In studioul

Radioteleviziunii
6

Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii va fi dirijat săp- 
tămîna aceasta de Iosif Conta. So
listă : Moniaue de la Bruchollerie 
(Franța). în program: Variațiuni 
cinematografice de Dumitru Capo- 
ianu ; Concertul nr. 5 in Fa ma
jor pentru pian si orchestră de 
Saint Saens ; „Cronocromie" de O- 
livier Messiaen (primă audiție). 
Concertul va avea loc joi, 15 de
cembrie. ora 19.45.

Orchestra simfonică și corul Fi
larmonicii de stat „George Enes- 
cu“ prezintă sîmbătă, 17 decem
brie, ora 20, un concert cuprinzînd 
cantata „Cîntec apelor țării" de 
Gh. Costinescu, Concertul pentru 
pian și orchestră nr. 1 de Liszt si 
Simfonia a IlI-a „Eroica" de 
Beethoven. Concertul va fi dirijat 
de Ion Baciu. Soliști: pianistul 
italian Pietro Spada, și
prana Martha Kessler. Programul 
se repetă duminică. 18 
ora 11, în aceeași sală.

decembrie.

In sală mică a PalatuluiUn recital susținut de pianistul 
Valentin Gheorghiu, miercuri, 14 
decembrie, ora 20. în program lu
crări de Mozart, Beethoven. Schu
bert și Chopin.

Duminică, 18 decembrie, ora 20, 
recitalul dat de violoncelistul Radu 
Aldulescu și clavecinistul Horst 
Gehann.

Cum se
7

l' 'Z
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(Urmare din pag. I)Ce s-a constatat cu prilejul unor controale făcute de minister și de direcțiile regionale de economie forestieră ? Unele întreprinderi au ținut prea puțin seama de această necesitate, nu au luat măsuri care să asigure regenerarea naturală în măsura posibilităților, pentru a se evita completările. La întreprinderile forestiere Gura Humorului, Rm. Vîlcea și Sovata nu s-a respectat periodicitatea tăierilor, practicîndu-se tăieri definitive înaintea instalării semințișului în proporțiile necesare ; în alte locuri, bunăoară, în raza ocoalelor silvice Cotmeana, Adjud, Brădești, și altele, ultimele tăieri s-au executat cu întîrziere, astfel că s-a ajuns la prejudicierea semințișului instalat, suprafețele completate prin plantații fiind mult mai mari dacă comparăm cu o situație normală, ceea ce a determinat cheltuirea unor fonduri suplimentare.La consecințe similare s-a ajuns și în unele întreprinderi unde se consideră că acțiunea de regenerare a pădurilor s-ar încheia o dată cu măsurile pentru instalarea se- mințișului. Nimic mai greșit! Dimpotrivă, s-a constatat că îndeosebi la evacuarea masei lemnoase din suprafețele exploatate (parchete) se distruge uneori pînă la 30 la sută din șemințișul instalat. Este o pierdere importantă, care ar putea fi evitată dacă fiecare întreprindere forestieră ar evacua la timp masa lemnoasă din parchete și. ar executa în mod corespunzător curățirea de resturi de exploatare. Cînd spunem aceasta ne referim' mai ales la întreprinderile forestiere care au exploatat masă lemnoasă în raza ocoalelor silvice Adjud, Dolhasca, Sovata, Răstolita, Mălin, Domnești, Gura Humorului, chemate să tragă maximum de învățăminte pentru viitor.Nu pot fi pierdute din vedere nici neajunsurile serioase care mai stăruie pe alocuri în acțiunea de reîmpădurire. Este vorba, înainte de toate, de calitatea necorespun
zătoare a unor lucrări de reîmpă- 
duriri care, pe Jîngă faptul că în- 
tîrzie dezvoltarea puieților, deter
mină ulterior un volum mare de 
completări și, deci, cheltuieli su
plimentare. Dacă r>e unele șantiere de împăduriri din raza ocoalelor silvice Agăș, Adjud, Cotmeana, Călărași, Miercurea Ciuc și altele, , puîetii nu se dezvoltă normal, se’; ' menține un procent- mic de exemplare din speciile valoroase sau apar specii neindicate — toate a- cestea sînt o consecință a calității necorespunzătoare a puieților folosiți, a tehnicii de execuție deficitare și, mai ales, a efectuării cu întîrziere și într-un volum mic a lucrărilor de îngrijire.Este un fapt că, în unele locuri, tăierile de îngrijire s-au executat sub nivelul prevăzut de a menajamentele silvice și de . necesitățile arboretelor, datorită densității încă insuficiente a drumurilor din păduri. Dar există și întreprinderi forestiere care, în „goana" după realizarea cît mai ușoară a planului, nu practică astfel de tăieri în măsura necesară, pe motiv că materialul lemnos extras este în general de dimensiuni mici și mai greu valorifieabil.îndeplinirea în cele mai bune

condiții a sarcinilor în domeniul gospodăririi raționale a fondului ■forestier impune înlăturarea grabnică a deficiențelor arătate. Aceasta presupune, în primul rînd, îm
bunătățirea radicală a asistenței 
tehnice și conducerea efectivă a 
lucrărilor de regenerare și îngri
jire a pădurilor din partea ingine
rilor de la ocoalele silvice. Spunem aceasta, pentru că nu de puține ori s-a constatat că unii dintre ei nu-și îndeplinesc cum se cuvine îndatoririle ce le revin. Totodată. se cere din partea conduce
rilor direcțiilor regionale de econo
mie forestieră și ale întreprinderi
lor forestiere să dovedească mai 
multă perseverență în îndrumarea 
și controlul executării lucrărilor 
de refacere și cultură a pădurilor. Dacă această sarcină nu ar fi fost ignorată pe alocuri, desigur că s-ar fi depistat din vreme cauzele care au generat deficiențele amintite și s-ai' fi întreprins mai de mult măsuri corespunzătoare în vederea înlăturării lor.Ridicarea calificării pădurarilor și a brigadierilor silvici, asigurarea stabilității cadrelor tehnice și inginerești care lucrează în ocoalele silvice, dotarea în continuare a acestor unități cu mecanismele și utilajele necesare, adîncirea cercetărilor pe linie de genetică forestieră și aplicarea pe scară mai largă a unor metode economice de substituire și de refacere a arbore- telor slab productive, ca și continua extindere în cultură a unor specii forestiere valoroase și repede crescătoare — sînt alte măsuri care se impun a fi luate pentru asigurarea unei înalte eficiențe a activității în domeniul silvic. Se desprinde, totodată, necesitatea ca organele de resort din Ministerul Economiei Forestiere să acor
de întreaga atenție problemelor le
gate de îngrijirea și refacerea pă
durilor, de protecția și paza ar- 
boretelor, adică activității ocoale
lor silvice^să urmărească perseve
rent pe teren cum se aplică mă
surile stabilite.

(Urmare din pag. I)
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9 FALSTAFF : PATRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
• FAUST XX : REPUBLICA (completare Pilula) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA : LUCEAFĂRUL — 8,30 
10,30; 12,30; 14,45; 1?J 19,15; 21,30^ BUCUREȘTI 
13’15;”Î5,30‘;"Î7,45"20,’ EXCELS’lOR’— ’ 16; 12,15;"f4,80; 
16,45; 19; 21,15, MODERN — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. 
9 OMUL DIN RIO : FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA .(completare începutul) — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 10,15;-- 13;30; 15; 
17,30; 20,30, MELODIA (completare începutul) — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, RAHOVA (completare Pata) — 
10; 15; 17,30; 20,' FLAMURA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
0 ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : CAPITOL — 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,45; 14,45; 17,30; 20,30.-
• ANGELICA. MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINU
NATA ANGELICA — cinemascop : LUMINA — 8; 12; 
16.15; 20,30, FLACĂRA—.15; 19. .
• CIMARON — cinemascop : VICTORIA (completare 
Pata) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, GIULEȘTI 
(completare Scoica) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, BUCEGI 
(completare Pata) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15.; 20,30, 
AURORA (completare Scoica) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, FLOREASCA — 9,30; 12; 15; 18; 20.45.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : CENTRAL (comple-

., . ............ . __ -£.'3;'
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21, FEROVIAR — 8,45; 11;

ga FAUST XX — comedie științiiico-fantastică, ™ producție a studioului cinematografic„Buqureșii". Scenariul și regia : Ion Popescu Gopo, care prezintă într-o manieră originală mitul faustic, transpunîndu-1 la secolul nostru. în distribuția filmului : Emil Botta (în rolul bătrînti- lui profesor),-Iurte Darie (asistentul său), Ewa Krzyzewska — R. P. Polonă (Margareta), Stela Popescu (Emma, fiica profesorului), Jorj Voicu (Me- fisto, în rol de medic). Alți interpreți : Ion Ianco- vescu, Puiu Călinescu, Valeria Rădulescu, Constantin Lungeanu, Mircea Crișan.

0 CEI 7 DIN TEBA — coproducție Zebia FilmS.P.A. Roma-S.N.E. Gaumont și P.A.C. Paris. Regizor Roy Fergusson. Interpreți : Andre Law- vrence, Lena Von Martens, Burt Plesher, Loreda- na Nusciak, Raf Balthasar. Filmul evocă luptele purtate de tebani împotriva tiraniei lui Leonida, sprijinit de armata spartană.

----- J ■». .-rn;------- , r desăvîlȘj . ca șf relația zi'uă-noapte)sînt înspăimîntătoare.Societatea noastră nouă propune individului și colectivității idealuri care se pot înfăptui și aceasta este una din trăsăturile- cele mai ■ Izbitoare ale e- ticji noi. Demitizarea și demistificarea idealului, aducereă lui în registrul uman, lichidarea antagonismului ideal .— real, reprezintă o adevărată revoluție. De desăvîrșirea ei poate depinde în bună măsură viitorul omenirii. Este-cert că marile transformări petrecute în țara noastră după război, că revoluția noastră socialis- 1 tă. cu rezultate atît de pi- pă!bile în economie, în cultură, în toate domeniile de
I

activitate nu s-ar fi putut Jfără resortul moral al unui ideal îmbrățișat de mase enorme de oameni. Respectul pentru muncă, sentimentul responsabilității personale în cauză generală, subsumarea interesului individual ■ interesului colectiv, iătă doar cîteva din victoriile morale dobîndi- te de un număr atît de mare dh oameni, incit ele au devenit definitorii pentru fizionomia întregii ciefăți.Căci idealul, oricît fi de dccesibi’ rămâne tuși o simplă formulă atîta vreme cît se menține în planul general ; și totdeauna mi s-a părut năstrușnică pretenția celor ce vor să reformeze viața și lumea, fără

so-ar to-

pornească de la revizuirea și reconstruirea propriei lor personalități. Oamenii care nu-și propun continuu propria lor depășire, care nu-și au deci idealul „lor", parte integrantă din idealul comun, pot munci corect, pot împlini chiar cu energie o- bliaațiile lor sociale dar nu vor contribui la realizarea universului moral spre care tindem.Tn fata scepticismului de paradă sau izvorît din neputință, în fața platitudinii și a filozofiei existentei „cu bucata”, în fața imposturii și a șmecheriei așa-zis „practice” și „realiste", nu poți să nu fii cuprins de tris'tefe.Actualitatea socială reabilitează, pe alt plan, noțiunea de „idealism".

Kg FALSTAFF — coproducție hlspano-elveția- nă, distinsă anul acesta'la Festivalul filmului de la Cannes cu : Premiul special jubiliar, Premiul criticii internaționale și Marele premiu al tehnicii cinematografice. Este un film istoric, de inspirație shakespeariană, a cărui acțiune se petrece la începutul secolului al XV-lea în Anglia. Scenarist, regizor și protagonist : Orson Welles. In celelalte roluri : Jeanne Moreau, Margareth Rutherford, John Gielgud, Marina Vlady, A’ăn Webb, Norman Rodway, Walter Chiari, Keith Baxter, Fernando Rey.
tare George Coșbuc, oîntăretul pămîntului românesc) — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.45. DRUMUL SĂRII (Com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Hunedoara) — 15,30; 18; 20.30.
• POVESTEA PROSTIEI MfiLE : UNION (completare 
Copiii... iar copiii) - 15,30; 18: 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9: 10.
O COVLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : DOINA (comple
tare Plasma-300) — 11,30; 13.45; 16; 18.30; 21.
• DIPLOMATUL GOL : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE - 14; 16; 18; 20.
9 MINUNATA ANGELICA - cinemascop : DACIA — 
8,30 — 13,30 în continuare; 16; 18.30; 21, VOLGA — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 21.
9 WARLOCK — cinemascop : BUZESTI - 9,30; 12; 
15.30; 18; 20,30. M1ORTTA - 15.45; 18.15; 20,45.
9 LAGUNA DORINȚELOR : COSMOS (completare 
Tradiții maramureșene) — 16; 13.15: 20,30.
9 ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI : 
UNIREA - 15,30; 18; 20,30.
9 ZORBA GRECUL : VITAN (completare Margareta)
— 15.15; 18; 20.30.
9 FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop : ARTA - 9: 12,30: 16; 19.30.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI: MUNCA' 
(completare George Coșbuc, cîntăretul pămîntului ro
mânesc)— 16; 18.15; 20.30.
9 GENTLEMANUL DIN COCODY - cinemascop : 
POPULAR (completare Frunze) - 15,30; 18: 20,30.
9 CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE: 
VIITORUL (completare Punct de gravitație) - 15,30; 
18; 20.30.
® TUNELUL — cinemascop : LIRA (completare Pata)
— 15,30; 18; 20.30.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale” isala Comedia) : 
OAMENI ȘI ȘOARECI — 19.30. (sala Studio) : CASTI-, 
LIANA - 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RAȚOI - 20. ■' 
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulân'dra" (.sala din B-dul 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ - t9.30. (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 19.30.
• Teatrul Mic : AMOOOR - 19,30.
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dimir Popescu-Deveselu (19,05). Transmisiunea concertu
lui orchestrei simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor Iosif 
Conta. Solistă Monique de la Bruchollerie (Franța) (21.53). 
Moment poetic. „Un singur vis" - versuri de Ion Brad, 
în lectura autorului (22.30). Melodii lirice (22.35). Discuri 
inedite: Sonatele în Sol major și. în Re minor pentru' 
vioară și pian de Brahms. Interpretează Georg Kulen- 
kampff și Georg Solti (23.10).

DIN PROGRAMUL
(20,30). Interpreți de muzică ușoară (22,00). Moment 
poetic. „Bucurie" — versuri de Otilia Cazimir, in lec
tura autoarei (22,30). Melodiile nopții (23,52).

EMISIUNILOR RADIOFONICE
u■țN

PROGRAMUL I: 
„Actualitatea a- 
grară". Din cu
prins: Activitatea 
casei-laborator în

sprijinul învățămîntului agrozootehnic (6,15). La micro
fon, melodia preferată (8,30). Sfatul medicului : Reco
mandări pentru bolnavii de reumatism (9,30). Melodii 
populare interpretate la diferite instrumente (10,15). Roza 
vînturilor : „Popasuri în Carpații Moldovenești” (10.30). 
Afiș radiofonic. Emisiunile culturale ale săptămînii 
(11,20). în jurul globului (18,03). Ritmurile cincinalului. 
Noi zone industriale. Cu magnetofonul prin regiunile 
Argeș, Iași și Dobrogea (18,40). Concert de melodii ro
mânești (19,35). Teatru radiofonic. Premiera „Ion". Dra
matizare radiofonică de Mihail Sorbul, după romanul 
lui Liviu Rebreanu (20,30). PROGRAMUL II : Muzică din 
operete românești (7,45). Estrada melodiilor (8,15). Mio
rița. „Du-te dor, colindă sate" (poezii și cîntece popu
lare de dragoste) (10,05). Matineu de operă : fragmente 
din opera „Dama de pică" de Ceaikovski (11.20). Vreau 
să știu : „Extemporal radiofonic". Participă reprezen
tanți ai claselor a Vil-a de la liceele nr. 34 și 37 din 
București (15,30). Recital vocal — Mihail Știrbei (16,00). 
Actualitatea teatrală. Teatrul românesc — tribună de 
luptă. Prezintă Valeriu Râpeanu. Artiști ai teatrelor din 
Capitală pe scenele unor cămine culturale (17,40). Pre
miere muzicale radiofonice. Suită pentru clarinet și pian 
de Martian Negrea (19,05). Viata de concert a Capitalei 
(20.00). Moment poetic. Versuri de Eugen Frunză, în 
lectura autorului (22,30). „Prima iubire" — muzică ușoa
ră (22,35).

(21,05). Muzică ușoară pentru Ileana Cosînzeana (21,25). 
Pagini din creația corală românească (22,45). PROGRA
MUL II : Arii vesele din operete (7,45). Miniaturi orches
trale în muzica de estradă (8,15). Antologie de literatură 
universală. Pagini din nuvelistica scriitoarei engleze 
Katherine- Mansfield. Prezentare de conf. univ. Vera 
Călin (10,05). Arii din opera „Fata cu garoafe” de Gheor- 
ghe Dumitrescu (10,20). Piese instrumentale (11,20). So
liști, orchestre, melodii (12,10). Doine și jocuri populare 
(14,30). Melodii îndrăgite (16.30). Studioul tînărului inter
pret : basul Ionel Pantea. La pian, Ștefan Ronai (17,10). 
Cinci dansuri pentru vioară și pian din baletul „Iancu 
Jianu” de Mircea Chiriac (18,00). Pe Valea Mureșului — 
însoțiți de cîntec și joc (18,35). Actualitatea muzicală 
(19,05). Cercul melomanilor. „Pe teme de Mozart* (19,50). 
Guadeamus (emisiune pentru studenți) (20,30). Opera 
săptămînii : „Turandot" de Puccini (20.50). Moment poetic. 
Versuri de Ion Bănuță, în lectura autorului (22,30). Lu
crări de Theodor Rogalski și Paul Constantinescu 
(22,35).

MIERCURI

mezzo-so-
PROGRAMUL I: 

„Actualitatea a- 
grară". Din cu
prins : în atelie
rele stațiunilor de 

(6,15). Cintăreti ai satelor noastremașini și tractoare
(8,10). Sfatul medicului : Alimentația mixtă a sugarului 
(9,30). „Viață nouă, cîntec nou” — emisiune de folclor 
(10,15). Pe scenele cluburilor : In vizită la Clubul între
prinderii construcții-montaj nr. 1 București (11,20). Frag
mente din opereta „Plutașul de pe Bistrița" de Filaret 
Barbu (12,10). Piese corale de Sabin Drăgoi (12,30). Con
certul în Re major pentru pian și orchestră de Nicolae 
Buicliu. Soliștă Irina Lăzărescu (12,40). Din cele mai cu
noscute pagini .vocale și orchestrale (14,08). „Moldovă, 
mîndră grădină” — muzică populară (15,00). Noi înre
gistrări cu soliști vocali din Oradea (16,40). Memoria 
pămîntului românesc. „Tropaeum Traiani". Poem radio
fonic de Cicerone Theodorescu (17,00). Scriitorii noștri 
clasici — autori de teatru — V. Alecsandri, M. Eminescu, 
I. Slavici, Al. Macedonskl. Prezintă Adrian Marino

PROGRAMUL I: 
„Actualitatea a- 
grară". în cu
prins : Din reali
zările G.A.S.-uri-

lor din Trustul Sînnicolau-Mare (6,15). Cîntece și jocuri 
populare (8,10). Sfatul medicului : Măsuri de protecția 
muncii pentru prevenirea îmbolnăvirilor în turnătorii 
(9,30). Emisiune literară pentru școlari : Cărți noi pentru 
copii : „Miron Costin’ — medalion literar de Nicolae 
Manolescu (10,30). Melodii din filme (11,30). Cîntă An
samblul Armatei, dirijat de colonel Dinu Stelian (12.10). 
Suita „Picturi de Grigorescu" de Ion Hartulary-Darclee 
(12,45). Pe unde a trăit și a creat Ciprian Porurnbescu. 
Evocare radiofonică de Viorel Cosma (16,40). „Partidului, 
inima șî versul". Din creația unor cercuri literare 
(17,10). Jurnal agrar, Emisiune pe tema „întocmirea pla
nului de producție pe anul 1967, în cooperativele agricole 
de producție" (18,40). Concert de melodii românești (19,35), 
Din creația enesciană : Cantata „Aurora" pentru sopra
nă, cor de femei și orchestră ; Andantino pentru 
orchestră (21,45). Program de madrigale (22,45). PRO
GRAMUL II : Piese orchestrale de estradă (8,15). Mu
zică populară din Transilvania (8,30). Recunoașteți inter
pretul ? — muzică ușoară (9,41). Lectură în premieră. 
„Satul fără dragoste" de Radu Boureanu (10,05). Melodii 
populare (10,50). Din țările socialiste (11,30). Din co
moara folclorului nostru : Jocuri din nordul Moldovei 
(12,25). Concert de prînz (13,30). Vechi cîntece și jocuri 
populare (14,30). De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune 
pentru copii) (15,30). Recital vocal Ludovic Spiess (16,00). 
Teatru radiofonic. „Familia Sonnenbruk" de Leon Krucz- 
kowski. Adaptare radiofonică de Sidonia Drăgușanu

PROGRAMUL Is 
„Actualitatea a- 
grară". Din cu
prins : Experien
ța noastră în fer- 

vesele (7,30). Sfatultillzarea ogoarelor (6,15). Melodii 
medicului : Curățirea și aerisirea camerei unde doarme 
copilul (9,30). Melodii și instrumente populare (9,35). Re
cital vocal Viorel Ban (9,50). Piese corale de Nicolae 
Oancea (10,03). Radioracheta pionierilor : „Piatra Iui Ior
govan" — scenariu știintifico-fantastic de Radu Nor 
(10,30). Cărfi care vă așteaptă (11,20). Ascultătorii ne 
cer... (muzică din opere) (12,10). Aici, Cluj (12,30). Răs
foind albumul muzicii, de estradă (14,08). Din folclorul 
muzical al popoarelor (15,00). O poveste pentru voi, copii : 
„Dragoste de mamă" (16,30). Miracol românesc — poem 
radiofonic de Niculae Stoian (17,10). Corul „Gavril Mu- 
zicescu” al Filarmonicii de stat „Moldova" din Iași (noi 
înregistrări) (18,15). Ritmurile cincinalului (18,40). Seară 
pentru tineret (19,00). Lucrări corale de Iacob Mureșianu 
și Teodor Teodorescu (22,45). PROGRAMUL II : Din ope
retele lui George Stephănescu (7,45). Piese distractive de 
estradă (8,15). Cîntece și jocuri populare (8.30). Cantata 
patriei de Laurentiu Profeta (9,03). Actualitatea literară 
(10,05). Recital de vioară : Varujan, Cozighian (17,10). 
Interpreți de odinioară ai muzicii noastre populare : 
cîntărețul Iancu Marinescu (17.30). Cadran cultural. 
Lingviști și filologi români : Ion Heliade Rădulescu. 
Prezintă prof. univ. D. Mactea, membru corespondent 
al Academiei. Corespondența Iuliei Hașdeu. însemnări 
de lectorul univ. A. Negreanu. Șantier literar (17,40). So
nata pentru flaut, violă și violoncel de Wilheim Berger 
(19,05). Amintirile caselor : oameni de teatru. Autorul 
emisiunii, Mihai Florea (21,05). Moment poetic. „Co
loană în amiază" — versuri de Ion Horea, în lectura 
autorului (22,30). întrecere pe microsion — muzică ușoară 
(23,50).

PROGRAMUL I: 
„Actualitatea a- 
grară". Din cu
prins: Scurtă lec
ție de agricultură 

obținerea unor pro-aplicată. Recomandări privind 
ductii timpurii de legume (6,15). Album de cîntece — 
muzică ușoară (7,30). Moment poetic interpretat de Coca 
Andronescu (8,25). Sfatul medicului : Excesul de folicu- 
lină (9,30). Suita „Prin țara Moților" de Mircea Chiriac 
(10,15). Coordonate culturale : Confruntări și exigente. 
Raid-anchetă la cămine culturale din regiunile Iași, 
Bacău, Cluj (11,20). 
preț : Vasile Mihăită 
(16,50). în slujba patriei 
darea familiei — factor 
prof. univ. H. H. Shtal, ___ ________  ___ ____ ____
tific principal și Ion Biberi (18,40). Atențiune, părinți 1 
„Aduceri aminte" — la microfon acad. prof. Al. Graur ; 
Atenție și răbdare în fata vîrstei lui „de ce?" (21.05). 
Viața de concert a Capitalei (22,20). PROGRAMUL 
II: Călătorie muzicală pe meleagurile patriei (8.30). 
Program interpretat de orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat din Ploiești (9.03). Cîntece cu si fără cu
vinte — muzică ușoară (9,40). Teatru radiofonic. ..De
parte de patrie" de Iurii Dold Mihalik (10,05). Rapsozi ai 
cîntecului nostru popular (12,45). Estrada fanfarei (13.08). 
Ineluș-învîrtecuș (emisiune pentru copii) (15,30). Carnet 
plastic. Mari monumente ale arhitecturii : Hampton 
Court. Prezintă acad. prof. G. Oprescu (17,40). Compo
zitorii au cuvîntul. Convorbire între Hilda Jerea și Vla-

Studioul tînărului inter- 
(oboi). La pian, Vasile Glăvan 
(17,10). Radiosimpozion. Consoli- 
de progres. Participă la discuții 
Georgeta Dan. cercetător știin-

PROGRAMUL I: 
„Actualitatea a- 
grară". Din cu
prins : Din expe
riența cooperati- 

păsărilor (6,15). Jocul 
instrumentelor (7,30). Moment poetic interpretat de Flo
rin Piersic (8,25). Sfatul medicului : Tutunul și nutriția, 
(9,30). Muzică populară interpretată la caval (9,35). Piese 
instrumentale de Vasile Jianu. Tiberiu Brediceanu. Ser
giu Sarchizov și Radu Paladi (9.45). Emisiune muzicală 
pentru școlari (10,30). Revista literară radio (11,20). Cin- 
tece de Ovidiu Varga (12.30). „Paletă multicoloră" — 
muzică ușoară (12.45). Caleidoscop muzica] (15,20). Mi
turi și legende : Legenda Duruitoarei. Prezintă George 
Lesnea (17 10). în jurul globului (18.03). Știintă și tehnică. 
Investițiile și descoperirile anului Realizări ale științei 
românești (18,40). Buletin veselo-rutier — emisiune 
distractivă (21,05). PROGRAMUL II : Arii din operete 
(7,45), Din albumul muzicii ușoare (7.55). Soliști si or
chestre de muzică populară (8.30).Bibliotecă de literătură 
română. Chipul mamei în operele scriitorilor noștri 
(10.05). „Partid, părinte al bucuriei" - program de cîn
tece (12.00). Revista revistelor economice (12.10). Suită 
din baletul „La piață" de Mihail .Torn H2.25). Din albu
mul muzicii ușoare românești (15.10). Recital vocal Cor
nelia Gavrilescu (16,00). Scriitori ai secolnlui XX : Hor
tensia Papadat-Bengescu (17.40). Colegi de liceu (19.30). 
Cîntă Doina Badea, Sylvie Vartan Dan Spătaru Gianni 
Morandi și orchestrele Cornel Ponescu si Kurt. Edelha- 
gen (19.30). „Din istoria teatrului românesc" (I). Pre
zentare de criticul Margareta Bărbuță (20.30). Romanțe 
la cererea dumneavoastră (21.30). Muzică de dans (21.45). 
Moment poetic, ..Decembrie" (22.30).

agricole Ianca, în creșterea

DUMINICA
PROGRAMUL I:

Concert de dimi
neață (6.10) Cîn- 
tece și 
populare

Mircea Sintimbrea- 
(9.30). Piese instru- 
„De toate pentru

jocuri
(7.45).

Clubul voioșiei : „Urme", scenetă de 
nu (8,00). „Transmitem pentru sate" 
mentale (10,45). Radio-atlas (11,03). _ _ ____ r -
toți” (12,00). Estrada duminicală (13.13). Programul or
chestrei de muzică populară a Radioteleviziunii (14.15). 
„Cinta un matelot" — muzică ușoară (14.40). Recital 
Zenaida Pally (15.15). „Refrene cunoscute si necunoscute" 
— muzică ușoară (15.4.5). Melodii populare din diferite 
regiuni ale tării (16.35). Concert simfonic popular
(17.29) . Noutăți pentru iubitorii muzicii populare (18,05). 
Programul orchestrei de estradă a Radioteleviziunii
(19.30) . Muzică de dans (22.40). PROGRAMUL H : Bună 
dimineața, dragi melodii (6.45). Miniaturi muzicale (7.50). 
Piese instrumentale interpretate de Valentin Gheorghiu. 
Radu Aldidescu si Ion Voicu (8.17). Teatru radiofonie 
pentru copii : „Ținut si generalul comandant", scenariu 
de Al. Ovidiu Zotta (8,30). Transmisiunea concertului 
orchestrei simfon’ce și a corului Filarmonicii de stat 
„George Enescu” (11 00). Buletin veselo-rutier, emisiune 
distractivă (14,30). „Evantai sonor" — muzică ușoară 
(15,10). „La horă-n sat." — program de cîntece si jocuri 
(16,05). „Melodii magazin". Emisiune alcătuită la cererea 
ascultătorilor (16,30). Dans în miez de noapte (23,46>/
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® In Austria

VICTORII

Echipa feminină de masă Progresul București a debutat cu o victorie în noua ediție a „Cupei campionilor europeni", învingînd la Viena, cu 5—0, formația austriacă S.V. Polizei. Iată rezultatele tehnice ale acestei întâlniri : Carmen Crișan—Smekal2—0 (21—5, 21—10) ; Maria Alexandru—Petsche 2—0 (21—^14, 21— 9); Victoria Jandrescu-Wiilinger 2—1 (21—16, 19—21, 21—9);. Maria Alexandru—Smekal 2—0 (21—11,21—14); Carmen Crișan—Willinger 2—0 (21—18, 21—14). ■
@ In 'R. D. Germană

LaXfierlin a începui „Dinamo- 
viadau' de volei, la care participă 
echipe masculine și feminine din 
7 țări.

în primul - meci al turneului 
masculin,, echipa Dinamo Bucu
rești a întrecut cu 3—0 (15—Al, 
15—8, 15—10) pe Dozsa Budapes
ta.

Echipa feminină Dinamo Bucu
rești intră în competiție astăzi, ur- 
mînd să joace cu Dinamo Moscova.

ȘAH

in meciul
cu R. S. S. Letonă

In aula Universității din București a avut loc sîmbătă și duminică meciul de șah (la 10 mese) între echipele mixte ale României și R.S.S. Letone. In runda I s-au încheiat 8 partide, scorul fiind de 4,5—3,5 în favoarea formației noastre. La'prima masă, Florin Gheorghiu a remizat cu Aivar Gipslis, după 29 de mutări. Tot la egalitate s-au încheiat și partidele Klo- van-—Ciocîltea,' Peterson—Ghițes-cu, Polihroniade—Rojlapa. a cîștigat la Mileika, iar la Ergle. Se apreciază că două partide întrerupte, noastră ar putea realiza 1,5 puncte; Drimer (cu negrele) are un u- șor avantaj la Kapengut, iar partida junioarelor Villerte—Makai în- trevăzîndu-se a se termina remiză.Ieri, în runda a doua, întrecerea 
a fost, de asemenea, echilibrată. S-au încheiat 6 partide, scorul fiind de 3,5—2,5 pentru Gheorghiu și Gipslis au din nou asupra remizei, aceasta la mutarea 36. dintre letonul Șmit și compatriotul nostru Soos a durat doar 26 de mutări și s-a încheiat tot remiză. Alte rezultate : Ghițescu—Peterson remiză, Partoș l-a învins pe Mllei- ka, Vitalins pe Ghizdaru, Ergle a întrecut-o pe. Nicolau.Partidele. întrerupte (înaintea cărora scorul general este 7—7) vor continua în aceeași aulă, astăzi, cu începere de la ora 9.

Partoș Nicolau în cele echipa

oaspeți, convenit de dataPartida

Pe scurt
• La Havana a în

ceput un mare con
curs internațional de 
atletism. Dintre rezul
tatele primei zile se 
remarcă timpul de 
10”2/10 înregistrat de 
francezul Roger Bam- 
buck, la 100 m plat. 
Campionul . cubanez, 
Enrique Figuerola, ac
cidentat la antrena
ment, nu a-putut par- 
ticipa-, ■ Alte rezultate: 
110 m garduri — Mo
rales (Cuba) 14"6/10 ; 
5 000 m — Taylor 
(Anglia) 14’08"; 1500 
m — Toussaint (Fran
ța) 3'47"5/10 ; lungime 
bărbați — ’ Lepik 
(U.R.-S.S.) 7,61 m ; 100 
m plat femei — Co- 
bian (Cuba) ll"4/10 .

Reprezentanții noș
tri Gheorghe Costa- 
che, Zoltan Vamoș și 
Mihaela. Penes parti
cipă la întrecerile din 
ziua’ a două. -'- '■

0 Rezultatele etapei 
a 20-a a campionatu
lui de fotbal al An
gliei : ■ Manchester U- 
nited—Liverpool 2—2; 
Newcastle — Chelsea 
2—2 ; Stoke City —-

Campioni —1966 i Noua viată a ȘTIRI

STEAUA
STEAUA — DINAMO 11—9. 

Rezultate tehnice : categ. mus
că : Ciucă bate la puncte pe 

...Nica; cocoși; Gîju b.p. Davi- . 
descu ; pană : Iliescu b.p. Cru- 
du ; semiușoară : Murg pierde 
la puncte la Bădoi ; ușoară : 
Tudose pierde ab. II la Anto
nio ; seiniinijiocie : Dobre meci 
nul cu Dumitrescu ; mijlocie . 
mică-: Stumpf. b.’p. Ghiță; mij
locie : Chivăr b.p. Olteanu
semigrea : Trandafir pierde' ab. 
III la Monea ; grea : Ilie pierde 
ab. I la Mariuțan.

Anticipșfa; afractivitate a. galei'. 
box dintre echipele Steaua și. Dina
mo, vechi, și prestigio.ase rivale, , s-a 
adeverit întru. Iotul. Timp de 'aproa
pe două.ore, cît a durăt de la primul 
pînă la ultimul gong, 2 000 de spec
tatori aii urmărit în sala ' Floreasca 
dispute de mare luptă, dîrze,. unele 
de bun nivel tehnic. In ma
rea lor majoritate, pugiliștii au 
încercat. să. dea totul pentru 
victoria clubului lor. E adevă
rat, dinamoviștii au mizat mai mull 
pe tehnică — atu cu care au decis 
victoria în campionatele din ultimii 
ani — dar replica steliștilor a fost 
de această, dată mai completă, mai 
hotărîtă, la pregătirea lor tehnico- 
tactică, superioară în ansamblu față 
de alte gale anferipâre, ‘adăugîndu- 
se ieri un evident plus de voință, de 
ambiție pentru cucerirea mult rîvni- 
fului titlu.

Aceasta este de altfel și con'Stălare’a 
arbitrului italian P1CCA FERNANDO, 
care â funcționat ca „neutru” la tur
neul final al campionatului; 'Lă sKr- 
șitul gale.i de ieri, d-sa ne-a decla
rat următoarele': „Indiscutabil, Steaua 
și Dinamo meritau să-și dispute titlul, 
fiind ’mai omogene, mai bine pregă
tite, în comparație cu celelalte par
ticipante fa turneu. Părerea mea este 
că Steaua și-a apropiat victoria fi
nală pe deplin merit, avînd ca «arme 
forte» vitalitatea și ardoarea de a 
învinge. Mi s-a părut că dinamoviștii 
au mizat prea mult pe superioritatea 
lor tehnică, și pe ring n-au dat fotul". 
La întrebarea „Pe cine ați remarcat 
în mod special dintre finaliști”, in
terlocutorul nostru ne-a răspuns : 
„Ciucă și Gîju, în primul rînd, au o 
bună tehnică și anticipează deseori 
Intențiile adversarului, știu să folo
sească eschivele. Apoi pe Antonio, 
perspicace și cu multă forță, pe Du
mitrescu, pentru frumusețea boxului 
său, dar nu și pentru lipsa de insis
tență și de duritate a ofensivei. Cel 
mai frumos med: fliescu—Crudu".

Cum era și-de- așteptat, echipa 
Steaua a Ițjaf un serios-.avans încă

■ de -la primele - partide j Ciucă,- Gîju ■ 
și Iliescu — „artileria ușoară” a echi
pei —■ acumalînd în totaLșase puncte 
prin cîștigarea partidelor lor cu Nica, 
Davidescu și, respectiv, Crudu. Au 
urmat apoi dinamoviștii -r- Bădoi în- 

. trecîndu-l pe Murg, iar ,Antonio pe 
Tudose (în această ultimă partidă, 
apreciind corect că elevul său este 
mult inferior lui .Antonio, antrenorul 
Chiriac l-a . oprit pe Tudose să . reia 
lupia). Deci, după cinci partide,

la box
Steaua—Dinamo 6—4. La „semimij- 
10610", încă de la primul gong, Do- 
bre a încercat să-l „sufoce" pe Du
mitrescu printr-o permanentă ofensivă 
și lovituri puternice. Dinamovisful a 
căutat să evite lupta în forfă, a făcut 
eschive frumoase, eficace chiar, dar 
multe dintre loviturile lui Dobre și-au 
ajuns |inta. Dobre ar fi putui totuși

! moflUI,ieil*elor
CULTURALE

SESIUNE
ȘTIINȚIFICAIn zilele de 9, 10 și 11 decembrie, în Capitală a avut loc — cu prilejul Zilei institutuluiDupă un turneu de peste două săptămîni, în care a susținut recitaluri la București, Ploiești. Pitești, Sibiu, Făgăraș și Constanța, grupul de soliști ai Teatrului de O- peră și Balet din Tirana a părăsit duminică dimineața Capitala, îna- poindu-se în patrie. Cu același a- vion a plecat și delegația de cineaști albanezi, care ne-a tara.

lejul Zilei institutului — cea de-a XII-a sesiune științifică a corpului profesoral din Institutul de con- strucții-rBucurești In cadrul simpozioanelor sesiunii. intitulate „Probleme privind calculul elementelor și structurilor de beton armat și precomprimat", organizate în colaborare cu secția de construcții a Consiliului Național al inginerilor și tehnicienilor, ,,îm- brăcăminți asfaltice ușoare", „Geometria descriptivă în tehnica construcțiilor" și „Betoane, mortare, zidării", au fost expuse peste o sută de lucrări științifice. Acestea au adus contribuții prețioase la simplificarea calculului construcțiilor de acoperișuri para- boloide, confecționarea rezervoarelor asamblate din elemente prefabricate etc.

|trecutului
i1i1111

Spectaculosul duel 
Roșie—Steaua, care a 
rizat în special ultima 
campionatului republican 
rugbi ediția 1966, a luat sfîrșit 
ieri în favoarea primei echipe. 
Deși n-au reușit decît un re
zultat nedecis cu Politehnica 
Iași (5—5), grivițenii au păs
trat totuși un avans de un 
punct asupra steliștilor — su
ficient pentru a reintra în po
sesia tricourilor de campioni 
ai țării, deținute în ediția tre
cută de dinamoviștii bucureș- 
teni. în compania tradiționale
lor contracandidate la titlul de 
campioană— Steaua și Dina
mo — echipa Grivița Roșie a 
făcut In acest an un adevărat 
„tur de forță", terminînd în
trecerea fără a cunoaște în- 
frîngerea. Meritul campionilor 
este de relevat cu atît mai 
mult, cu cît în ultimii ani efec
tivul formației grivițene a fost 
în bună parte remaniat.

De la Iași ni s-a transmis că 
în meciul Politehnica—Grivița 
de ambele părți s-a acționat 
deschis, cu numeroase atacuri 
„la mînă". Punctele se datoresc 
încercărilor înscrise în ordine 
de către Vusek (pentru bucu- 
reșteni) și Chifan (pentru ie
șeni), transformate de Irimes 
cu și, respectiv, Rosenberg. 
Jucînd în Capitală cu Univer
sitatea Timișoara, Steaua a ob
ținut ieri o victorie clară, însă 
mult mai dificilă decît o arată 
scorul final : 16—3 (3—0). Stu
denții timișoreni au dat ste
liștilor. o replică viguroasă, e- 
voluția lor de ansamblu 
sind să li se întrevadă 
scurtă ședere, poate doar de 
un an, în categoria secundă. 
A doua echipă retrogradată 
este Constructorul București, 
care ieri a fost învinsă 
Știința Petroșeni cu 21 
(10—3).

Alte rezultate din ultima e- 
tapă : Gloria—Farul Constanța 
22—19 (13—11); Progresul— 
Precizia Săcele 27—3 (6—0) 1 
Rulmentul Bîrlad — Dinamo 3—3 
(3-0).

Grivita 
caracte- 
parte a 

de

vizitat
(Urmare dm pag. I) Uniunii prezen- premieraAu mai fost restaurate biserica 
din Cricău (raionul Alba), hanul 
domnesc din Suceava, biserica 
de lemn Petrindu (mutată în în
tregime în incinta muzeului et
nografic din Cluj).

Se prevede pentru 1967 ter
minarea lucrărilor de valorifi
care a mozaicului din Constanța 
(care va fi dat în circuitul turis
tic încă de la 31 mai), încheierea 
restaurării complexului Radu 
Vodă din București (alcătuit din 
faimosul turn, biserică, ruinele 
palatului domnesc), a bisericii e- 
piscopale din Curtea de Argeș, a 
ansamblului feudal de la Sebeș- 
Alba, a bisericii pictate de la Ar
bora (ctitorie a lui Luca Arbore, 
lingă Solea, în regiunea Sucea
va). De asemenea, se vor face lu
crări de restaurare la mînăst.irea 
Sucevița, biserica de la Gîrbova 
(regiunea Hunedoara). Una dintre 
cele mai însemnate lucrări ce 
se vor încheia în anul Viitor este 
restaurarea deplină a castelului 
Corvineștilor din Hunedoara. 
Totodată vor fi continuate un 
șir de lucrări ce se vor în
cheia în anii următori — la mî- 
năstirea Horezu, Cetatea Neamț, 
cetatea țărănească de la Prejmer 
și la cea din Făgăraș, la ansam
blul rupestru din Basarabi, re
giunea Dobrogea, la complexele 
Galata și Cetățuia din Iași, la 
curtea domnească din Tîrgoviște. 
în 1967 vor începe mari lucrări 
și în zona Porților de Fier — în 
primul rînd mutarea unor e- 
lemente ale cetății Ada-Kaleh pe 
insula Simian.

Opera aceasta de mare anver
gură, desfășurată după un plan 
bine chibzuit, urmărește nu nu
mai restaurarea propriu-zisă a 
monumentelor, dar și degajarea 
lor de stratificările ulterioare ale 
unor înjghebări nesemnificative — spre a reliefa cît mai puternic 
valorile autentice de artă arhi
tectonică, de tradiție istorică.

★Ansamblul artistic al Generale a Sindicatelor a tat, duminică seara,„Pentru tot ce-mi este drag". Spectacolul a cuprins în prima parte un tablou muzical-coregrafic și un balet cu teme de muncă, iar în part-ea a doua o amplă și reprezentativă prezentare de dansuri și cîntece populare din toate regiunile țării. (Agerpres) (Agerpres)
Climatizarea

rilor și institutelor științifice pe 
linia lucrărilor de adaptare la 
diferite condiții de climă, trans
port, mediu ambiant. Rezultate'e 
cercetărilor noastre vizează atît 
crearea și folosirea de aliaje și 
materiale cti proprietăți specia
le, de vopsele, unsori, acoperiri 
galvanice care să protejeze su
prafața produselor împotriva de
teriorărilor, deformărilor sau ,,îm- 
bătrînirilor” premature, cît și gă
sirea unor noi soluții constructive 
care să asigure mașinile și utila
jele împotriva diferifilor factori 
ai mediului ambiant, să le pre
lungească durabilitatea. Dat fiind 
faptul că, în cele mai multe ca
zuri, avem de-a face cu produse 
noi, ale căror comportări și reac
ții sînt încă, în bună parte, ne
cunoscute, se impune ca, pe 
lîngă cunoașterea precisă, apro
fundată, a caracteristicilor pro
dusului și o mare experiență în 
acest domeniu, să aplicăm tehni
cile moderne ale statisticii mate
matice, calculului probabilităților. 

Secția de climatizări și omolo
gări de la I.C.P.E. a realizat de la 
înființarea ei, în 1959, pînă în 
prezent, peste 62 500 experimen
te și încercări de diferite mate
riale, piese; subansamble ori an- 

de 
de 
de
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(Urmare din pag. I)

Cu directele sale de dreapta, Gîju 
(în tricou închis) l-a „incomodat" vă

dit pp Davidescu

să cîștige, însă — din prea mult zei 
— a lovit după stop (urmare căreia 
Dumitrescu a fost numărat) și, pe.de-.. 
plin justificat, a primit un avertis-. 
meni. Juriul a apreciat corect, acor- 
dînd decizia de „meci nul”. Așadar, 
7—-5 penlru Steaua. Un avantaj 
minim, puțin liniștitor, titlul încă era 
în joc, „surîzînd" ambelor formații. 
Prin excelenta tactjcă adoptată de 
Stumpf, care, ca niciodată, a folosit 
alonja și a punctat mult .în partida 
cil Ghiță, și apoi prin... neatenția de 
o clipă a lui Glieanu în fața „bătăio
sului” Chivăr (dinamovistul. avea a- 
vanfaj pentru a primi decizia, dar în re
priza a treia a recepționat o puter
nică lovitură la bărbie și a fost, tri
mis la podea) — Steaua și-a văzut 
succesul final asigurat, înirucît sco
rul devenise 11—5 și, indiferent de 
rezultatul ultimelor două întîlniri, nu 
mai putea pierde titlul. In aceste 
condiții, deci, victoriile, prin aban
don, ale dinamovișfilor Monea și Ma
riuțan — n-au putut decît să redu
că la minimum (11—9) scorul cu 
care Steaua a cîștigat campionatul 
pe 1966.

■P.rin victoria de ieri, Steaua revine, 
după pătru ani, în fruntea ierarhiei' 
echipelor' nda'stre de box, „stopîhd." T 
pentru a doua oară suita de succese 
dinamoviste începută cu vreo zece 
ani în urmă. Noua echipă campioa
nă, condusă de anfrerforii Ion Chiriac 
și Șerbu Neacșu, a avut ieri următoa
rea componență (în ordipea catego
riilor) : C. Ciucă, N. Gîju, A. Iliescu, 
Al. Murg, V. Tudose, V. Dobre, 
Stumpf, Gh. Chivăr, V. Trandafir,

DE LA 2-0 LA 2-3

VOLEIBALIȘTII GALATENI
9 '

Radu Demiaji, unul din compo- 
nehfii de bază ai echipei Gri- 
vița Roșie, noua campioană a

„STOPAȚI" LA BUCUREȘTI
9

In fața unei asistențe record; în sala Dinamo din Capitală s-a încheiat 
duminică încă o întîlhire importantă pentru șefia clasamentului : derbiul mascu
lin Steaua — Politehnica Galați. După consumarea primelor două seturi (ambele 
în favoarea Politehnicii),' ’se părea că succesul nu va putea scăpa gălățenilor, 
ajutați în joc de furtunoasa lor-galerie, cît și de... forma slabă ă steliștilor. 
Ușoara superioritate marcată de bucureșteni la începutul setului al treilea 
a fost „blocată" de o nouă revenire a studenților (de la 5—8 la 10—8). Ei și-au 
permis însă noi momente de relaxare care, pînă la urmă, i-au costat victoria. 
Prin intrarea lui BîrdaJ în' jocul echipei Steaua se produce, la fileu, o adevărată 
infuzie de prospețime, tradusă prin cîștigarea setului și apoi, printr-o surprin
zătoare ușurință, și a meciului. Ăvînd acum în față o echipă hotărîtă, gălățenii 
nu mai pot finaliza nici un atac, cu toate eforturile depuse de Udișteanu, Iorga 
și Kramef. în aceste condiții, victoria a revenit Stelei cu 3—2 (8—15, 7—15, 
15—11, 15—11, 15—4).:

Celelalte partide s-au încheiat astfel : Politehnica Timișoara—Petrolul 3—1 ; 
Viitorul — Politehnica Brașov ' 3—1 ; Minerul Baia Mare — Alumina Ora
dea 3—2 ; Progresul Brăila — Tractorul Brașov 3—2.

De. la, Iași, corespondentul- nostru regional ,ne-a transmis că meciul Peni
cilina — Rapid, unul , din derbiurile . campionatului feminin, s-a încheiat în 
cirici seturi, după mai bine de două ore de joc. Rapidistele au cîștigat cu 3—2 

' (13—15, 16—1.4, 1,5—13, 10—15, 15—12). S-au evidențiat în mod deosebit 
Seeheli, Verdeș și Chezan de la învingătoare și Nan și Chirițescu de la învinse. 

Alte- rezultate : Universitatea Cluj-- — I.C.F. -3—1 ; C.S.M. Sibiu — Țesă
tura Piatra Neamț 3—0 ; Universitatea; Craiova — Farul Constanța 3—2.

de peste hotare ASEARĂ LA BASCHET
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a trece dincolo î 
rea o pirogă de bambus, 
ușoară, fragilă, ascu|ifă ca 
o săgeată, pilotată de un 
bătrîn „meo alb". însoțitorii 
mei, activiști ai Neo 
Haksat, m-au 
această 
sigură 
beton", 
condusă 

acest

Lao 
asigurat că 

pirogă este „mai 
ca un pod de 

deoarece 
de un

meo este 
nostru". N-am sa 

îndemînarea

„este 
meo, 

u-

care climatică și de adaptare a 
diferitelor materii prime, semifa
bricate sau produse finite la con
dițiile unor medii ambiante dife
rite. De altfel, expresia „climati
zare" este în prezent depășită, 
deoarece atît lucrările noastre, 
cît și cele desfășurate pe alte 
meridiane, nu se mai limitează la 
condițiile de climă propriu-zise, 
ci au în vedere întreaga comple
xitate a factorilor ce influențează 
calitatea sau comporiarea unui 
produs. Cînd încercăm un 
produs destinat, să zicem, unei 
fări cu climat tropical uscat, 
noi trebuie să luăm în conside
rație nu numai factorii climatici 
din fara importatoare, dar și pe 
cei la care va fi supus produsul 
în timpul transportului — umidi
tatea și salinitatea mării penlru 
transportul maritim, vibrațiile 
pentru cel aerian, scuturăfurile 
ori căderile bruște la manipu
larea în porturi. Secfiei. noastre 
i s-a încredințat aproape tota
litatea încercărilor climatice din 
cadrul diferitelor ramuri ale in
dustriei, precum și îndrumarea și 
coordonarea tuturor întreprinde-

Ieri în țară : precipitațiile ce s-au semnalat dimineața în vestul 
țării s-ap extins. Ele au căzut sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în Ardeal și sub formă de ploaie în Oltenia. Cerul a fost 
mai mult acoperit. Izolat în Moldova s-a semnalat burniță și polei. 
Vîntul a suflat slab pină la potrivit. Temperatură aerului la ora 14 
era cuprinsă între minus 3 grade la Piatra Neamț, Avrămeni și 
Rădăuți și 9 grade la Mangalia. Dimineața s-a produs Ceață locală, 
mai ales în sudul și estul țării.

Timpul probabil pentru 13, 14 și 15 decembrie. în țară : vreme 
schimbătoare, cu cerul variabil, mai mult nor,os la începutul interva
lului. Vor cădea precipitații locale sub formă 'de ploaie, lapoviță și 
ninsoare, mai frecvente în jumătatea de nord-est a . țării. Vînt potrivit 
clin nord-vest. Temperatura va scădea ușor către sfîrșitul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 6 și 4 grade, local mai coborîte, 
iar maximele între minus 2 și 8 grade. în București : vreme schimbă
toare, cu cerul variabil. Vor cădea ploi slabe la începutul intervalului. 
Vint potrivit. Temperatura ușor variabilă.

samble, îndrumînd activitatea 
climatizare în peste trei sute 
întreprinderi și în douăzeci 
institute științifice. Ajutorul ei 
făcut simțit la producerea unor 
noi tipuri de cauciucuri, mase 
plasfice, lacuri, vopsele, la fur
nizarea peste hotare a unor in
stalații complete cum sînf rafină
ria de la Gauhatti (India), fa
brica de ciment din R. D. Viet
nam etc.

Produsele țării noastre trimi
se peste hotare poartă în ele 
și o parte din munca investită 
în acest minuscul „imperiu al 
climatelor arlificiale" din inima 
Bucureștiului.

Aston Villa 6—1 ; 
Sheffield United — 
Arsenal 1—1 ; Leeds- 
Blackpool 1—1 ; Man
chester City — W.B.' 
Albion 3—0 ; Totten
ham — Leicester 2-«-0. 
Lideră : Manchester
United.

« Sosind cu 8 mi-, 
nute întîrziere în pe
nultima etapă, mexi
canul Heriberto Diaz 
a pierdut tricoul gal
ben și aproape orice ■ 
șansă de a mai cîști- 
ga Turul ciclist al 
Mexicului. Noul lider. 
este compatriotul său 
Cervantes, urmat la 3 
secunde de Soto și la 
1’13" de englezul 
Buckley. Etapa a 18-a 
a revenit maghiarului ■ 
Antal Megyerdi, care . 
a străbătut distanța 
Orizaba r— Puebla 
(173 km) în 4h34’10".

w In „optimile" de 
finală ale „Cupei cam-

■ pionilor europeni" la ■ ■ 
baschet feminin : A- 
kademik Sofia a dis
pus cu 71—47 de Ra
cing Bruxelles și s-a 
calificat în etapa ur
mătoare, iar A. S. Vi-

cenza (Italia) a învins 
cu 67—45 (25—14) pe 
S. F. Medina (Spania), 

o La Tripoli, în- 
' tr-uh meci de fotbal 
contînd pentru „Cupa 
Africii", selecționa- 

. tele ■ Libiei șj- Repu
blicii Arabe 
terminat la 
2—2 (1—1).

• Echipa
de fotbal a U.R.S.S. 
și-a' început turneul 
de iarnă, jucînd' la 
Damasc cu o selecțio
nată siriană.
.s-a încheiat cu sco
rul de 5—0- (3—0) în 
favoarea fotbaliștilor 
sovietici.

0 Echipă de rugbl 
a Australiei a jucat la 
Belfast cu selecționa
ta irlandei de Nord. 
Meciul s-a încheiat c.u 
scorul de;: 6—6 (3—0).

e Boxerul argenti- 
nean 
vallo și-a 
titlul • ■ de 
mondial-
W.B.A.) la categoria 
muscă, i ' L
puncte în. 15 .reprize 
pe mexicanul Efren 
Torres.

62

Unite au 
egalitate :

olimpică

Meciul

Horacio Acca- 
păstrat 

campion 
(versiunea 

Z_ Ij.
învingînd la

București 
Siavîa Sofia

Selecționata de baschet masculin
a Bucureștiului a întîlnit aseară în 
meci amical formația' Slavia Sofia. 
La capătul unui joc antrenant, de 
calitate, victoria a fost cucerită de 
baschetbaliștii bucureșteni cu sco
rul de 88—62.

PRONOSPORT
Concursul din 11 decembrie

Atalanta — Roma (2-4) 2
Brescia — Napoli anulat
Cagliari — Torino (2-0) 1
Fiorentina — Lecco (2-0) 1
Foggia — Mantova (2—1) 1
Inter — Venezia (2-1) 1
Juventus — Bologna (2-1) 1
Lazio — Lanerossi (0—0) X
Spal — Milan anulat
Catania — Palermo (1-0) . 1
Pisa — Genoa (1-0) 1
Sampdoria — Modena (1-0) 1
Varese — Livorno (1-0) 1

iar 
nul de-al 
uit niciodată 
cu care acest bătrîn (care 
nu-și știa vîrsta, dar care, 
după opinia însoțitorilor 
mei, trebuia să aibă cam 
80 de ani) a făcut ca piro
ga să zboare ca o nălucă 
pe creasta valurilor, sub 
torentele ploii, treeîndu-ne 
dincolo înainte de a-mi re
veni din surpriză.

Prinfr-o politică îndeluh- 
gată, prin mașinații dibace, 
americanii au profitat nu o 
dată de calitățile acestor 
oameni, de pasiunile, ca și 
de superstițiile lor. S-a pro
fitat de spiritul cavaleresc, 
de orgoliul războinic, de 
mîndria de trib și de clan, 
mai accentuată decît cea 
națională, s-a profitat de 
vechi „vendeffe" resuscita
te, spre a-i atrage pe oa
menii meo în faimoasele 
„Special Guerilla Units", u- 
nifăti de elită ale armatei 
reacționare laoțiene. Prin- 
fr-un decret special, șefii 
de triburi și de mari familii 
au primit grade superioa
re în această armată, fiind 
numiți, în același timp, șefi 
administrativi în regiunile 
în care-și exercită influen
ța; acelorași șefi, cuceriți cu 
daruri bogate, constînd mai 
cu seamă în arme moderne, 
li se 
creării
— a unui „stat meo" 
statul laoțian. Un fost 
locotenent din armata 
lonială franceză, Vang

origine nobilă, 
rangul de general 
comandant al ce- 
2-a regiuni milita- 

provincia 
creat

gală", unde conducătorii 
guvernului de la Vientiane 
și șefii armatei fac vizite 
protocolare (și, după unii 
observatori,' nu lipsite 
teamă). . Aparjihînd, 
scripte, armatei laojiene, 
generalul Vang Pao lucrea
ză, practic, în mod direct 
cu reprezentanții S.U.A. Ar
mata să, compusă din 11 000 
oameni meo, e echipată și 
instruită de consilieri mili
tari ai S.U.A. ; lefurile sînf 
mai ridicate ca ale altora, 
un simplu soldat meo fiind 
plătit, nu o dată, mai bine 
ca un ofifer „lao fhai”; în 
plus, fiecare om din arma
ta de la Long Cheng pri
mește, pe lîngă leafă și

de 
în

merican, parașutat într-o 
noapte și ascuns într-o co
libă din frunze de bambus 
pregătită de șefii comman
dos, a vorbit, înlr-o limbă 
„necunoscută" și fără să-și 
arate obrazul, mulțimilor de 
mii de oameni meo, atrași 
de misterul întreținut sa
vant. Opera de „prelucrare" 
a durat cîteva zile, cuvin
tele „spiritului” fiind tradu
se de șefii commandos tra
vestiți în șamani. Oameni’ 
ascultau și tăceau, pe fețe
le împietrite nu se citea 
nici un efect ; acești oa
meni, eliberați de cîteva 
luni de forțele Neo Lao 
Haksat, nu dădeau nici un 
semn că le-ar plăcea să de-

să intre în „zonele de re- 
fugiafi”, dramele răbufnesc 
în scurt timp, atacînd, cu 
violența unei epidemii, în
treaga populație a ținutu
lui. O vreme, avioanele 
S.U.A. parașutează alimen
te, veșminte, podoabe și 
strasuri ; nu însă și unelte 
de muncă. „O să primif 
totdeauna orez”, îi asigură 
șefii commandos. Dacă „re- 
fugiații” acceptă să devină 
ei înșiși cominandos-i, ore
zul, înfr-adevăr, nu va lipsi. 
Dacă refuză, oamenii nu 
mai au ce mînca. Și-au 
părăsit satele, n-au însă- 
mînțat un bob de orez, 
nimeni și nimic nu-i poa
te ajuta. Ca ultimă șan-

ÎN VALEA

treg al muncii lor. Neo Lao 
Haksat i-a ajutat cu unelte, 
cu semințe pentru cultură ; 
în sat s-a deschis o coope
rativă de schimb, care va
lorifică produsele cîmpului. 
37 de copii învață la școa
la recent construită în co
muna vecină ; o revoluție I 
Și e de-ajuns ca acești oa
meni să cunoască gustul u- 
nei astfel de vieți, pentru 
ca nici o demagogie, nici 
o corupție, nici o amenin
țare să nu-și mai facă e- 
fectul ; dimpotrivă, se 
transformă ei înșiși în pro
pagandiști pasionați ai noii ■ 
realități.

Responsabilul secției de 
minorități din cadrul Neo 
Lao Haksat, învățătorul Lo- 
fung, membru al C.C. a1 
acestui partid, el însuși de 
origine meo, a creat
de mult, la capătul a cîțiva 
ani de trudă, o operă de 
o valoare neprețuită : alfa
betul și scrierea meo. In 
zona eliberată copii meo 
învață astăzi după abece
dare în limba lor. Lofung, 
om între două vîrste, 
vechi luplător în rezisten
ța anticolonială; profesor și 
sociolog erudit, cunoscător 
al obiceiurilor și moravuri
lor meo, mi-a spus- înfr-o 
seară, în peștera ce ne 
adăpostea de ploaia toren
țială și de raidurile noctur
ne ale aviației S.U.A., 
ceste cuvinte Simple, 
care aici aveau un 
cu totul deosebit :
scris pină astăzi sute de pa
gini; în 
despre 
Nimeni; 
că aici, 
mărginită de munți albaștri, 
locuiți de populația meo, 
se află vestigiile Unei cul
turi preistorice. Pămintul 
acestei cîrnpii poartă pe 
spate rămășițele unei arhi
tecturi milenare. destăinui- 
ind o civilizație avansată. 
Va veni vremea cînd toate 
frămintările tulburi ale cli
pei de față se vor spulbera 
ca frunzele-n vînt. Valea 
Ulcioarelor va redeveni, 
sînt sigur, vatra unei civi
lizații adevărate, profunde. 
Iar această civilizație va fi 
fructul libertății și demni
tății".

nu

Rubrică redactată de
Ion DUMITRIU 
Constantin ANI

ULCIOARELOR
refugieți". Pînă 

Urmă, puțin grăbit — aerul 
colibei de frunze nu-i prea 
pria — pastorul a propus 
populației, drept „cale de 
mîrifliire” Să-I urmeze pe 
drumul Long Cheng-uluL 
Oamenii s-au retras să de
libereze, piadă Uilei agi
tații lesne de înțeles : cei 
mai mulți dintre ei știău 
foarte bine că Long Cheng 
e în zona dușmanului, la 
generalul Vang Pao. „Re
gele cerului” își arătase 
scopurile politice mult prea 
direct, mult prea repede, 
și predica sa a răsunat în 
deșert. Un elicopjer a ve
nit să-l recupereze pe pas
torul lipsit de îndemînare, 
smulgîncfu-l din mijlocul 
unei mulțimi ce începuse 
să murmure amenințător.

Intr-un astfel de caz, oa
menii s-au salvat. In altele, 
însă, cînd, înșelați de fă
găduințe și daruri, acceptă

echipament militar ultra
modern, veșminte și ali
mente pentru familie, „bi
juterii”; adică strasuri scân
teietoare, costume naționa
le fastuos decorate, daruri 
care impun prin ediorif și 
ornamentație, măgulind pa
siuni și credințe naive.

Organizați în „Special 
Guerilla Units", luptătorii 
meo sînt folosiți, mai CU 
seamă, în rolul de „Com- 
mandos”-i, parașutați în 
regiunile controlate de Neo 
Lao Haksat în scopul cre
ării așa-numifelor „zone ale 
refugiaților”, cuiburi de 
diversiune și rezistență în 
spatele frontului.

Tn districtul Nong
din provincia Xieung Khu- 
ang, ales pentru crearea 

• unei asemenea zone, s-a 
lansat, mai întîi, zvonul că 
„regele cerului”, spirit su
prem, va descinde aici să-și 
vadă supușii. Un pastor a-

commandos-ii 
generoși I — li se propu
ne exilul în masă spre re
giunile controlate de forte 
reacționarei în lagăre de 
concentrare, Dfama e cu 
atît mai profundă cu cît 
acești oafnenl, mari iubito-i 
de lupte și întreceri răz
boinice; cu un orgoliu al 
demnității aproape bolnă
vicios, se văd reduși din- 
fr-o dată la rolul de sclavi, 
depinzînd de pomana unor 
străini.

Am vizitat, în zona eli
berată, în districtul Ha Mu- 
ong, unul din satele meo 
recent desprinse din lanțu
rile captivității. Liberi, de- 
cizîndu-și singuri destinul, 
alegîndu-și căpeteniile 
formula de viață după vo
ința lor, acești oameni 
cep să cunoască, treptat, 
binefacerile libertății reale, 
fără feudali șl autocrați, 
bucurîndu-se de fructul în-

a*
dar 

sunet 
„S-au

toate ziarele lumii, 
Valea Ulcioarelor.
însă n-a observat 
in vasta cîmpie

inoculează ideea 
cu sprijinul S.U.A.

în 
sub- 

co- 
Pao, 

ri-meo de 
dicat la 
și numit 
lei de-a
re, cu sediul în 
Long Cheng, și-a și 
aici o adevărată „curte re-

Het
■și

în-



Șl PERSPECTIVELE j
din Belgia SESIUNII N.A.T.O.j e

Un comentariu 
al agenției France Presse

Partidului

SALUTUL TRANSMIS CONGRESULUI 
DIN PARTEA C. C. AL P. C. R.BAGDAD 11 (Agerpres). — Guvernul irakian a fost informat în mod oficial de către conducerea companiei „Iraq Petroleum Co.“ că autoritățile siriene au interzis încărcarea tancurilor petroliere în portul Baniyas (Siria), atît timp cît compania nu va plăti guvernului sirian suma de 3 750 000 lire sterline, a declarat primul ministru al Irakului, Naji Taleb. După ce a amintit că această sumă este revendicată de guvernul sirian pentru completarea redevențelor ce i se cuvin pe perioada 1 ianuarie-30 septembrie 1966, primul ministru a reafirmat că „Irakul aprobă în în

tregime revendicările Siriei ți mă
surile sale împotriva companiei 
Iraq Petroleum Co.“. Taleb a menționat, de asemenea, că guvernul său a recomandat companiei „Iraq Petroleum Co.“ să trateze această situație cu prudență și să adopte măsuri susceptibile să ducă la înlăturarea blocării exporturilor de petrol irakian și încărcării lui in portul Baniyas. „Guvernul Irakian 
nu va putea rămîne indiferent 
față de prejudiciul pe care l-ar 
suferi de pe urma refuzului com
paniei de a reglementa diferendul 
său cu Siria" și de aceea consi-

deră necesar să avertizeze compa
nia că va fi făcută răspunzătoare 
de eventualele pierderi provocate 
prin încetarea exporturilor de pe
trol irakian.In încheiere, premierul Taleb și-a exprimat speranța că acest diferend va fi tratat cu înțelepciune și compania va accepta pînă urmă revendicările justificate Republicii Arabe. Siria.
NOI ZĂCĂMINTE

la ale
DE PETROL ÎN R.A.U.CAIRO. — Ziarul egiptean „Al Ahram* anunță că în partea de vest a deșertului Sahara au iost descoperite noi zăcăminte petrolifere care se întind pe o fîșie de 50 km la diferite adîncimi. Straturile geologice pînă la aceste zăcăminte sînt alcătuite din roci care permit o forare ușoară. Potrivit specialiștilor, care au și deschis sonde lîngă localitatea Alamein, pînă la sfîrșitul acestei luni producția zilnică a lor va fi de peste 10 000 de barile (un baril este gal cu aproximativ 163 litri).

BRUXELLES 11 (Agerpres). — Duminică și-a încheiat lucrările cel de-al 17-lea Congres ordinar al Partidului Comunist din Belgia. Delegații au discutat raportul de activitate al C.C. prezentat de Ernest Brunelle, președintele P.C. din Belgia, și au adoptat o rezoluție care stabilește programul de activitate al partidului pentru viitorul apropiat. Congresul a reales Comitetul Central și Comisia controlului financiar ale partidului.în cuvîntul său de încheiere, Ernest Brunelle a subliniat importanța analizării. profunde a raportului terul te în

Cele trei conducte ale societății „Iraq Petroleum Company" care 
traversează teritoriul sirian. Punctele reprezintă stațiile de 

pompare

de activitate a C.C. și carac- concret al propunerilor făcu- cursul dezbaterilor.
•A-salutul transmis Congresului din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român de tovarășul D. Ivanovici, șef de secție la C.C. al P.C.R., se arată că „animat de sțpiritul solidarității frățești, partidul nostru urmărește cu un viu interes și simpatie activitatea comuniștilor belgieni consacrată intereselor vitale ale poporului muncitor, satisfacerii revendicărilor economice și sociale ale oamenilor muncii, lărgirii drepturilor și libertăților democratice". După ce apreciază contribuția Partidului Comunist din Belgia la consolidarea unității muncitorești și a forțelor democratice din această țară, la mobilizarea oamenilor muncii în vederea zădărnicirii planurilor agresive ale imperialismului, pentru apărarea păcii și colaborării internaționale, în salut se arată că între Partidul Comunist Român

și Partidul Comunist din Belgia e- xistă relații prietenești, internațlo- . naliste. Dezvoltarea continuă a acestor relații, pe baza principiilor solidarității frățești, ale independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, este în interesul ambelor noastre partide și popoare, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei generale a socialismului și păcii.în încheierea salutului, smt a- dresate urări de succes în activitatea P.C. din Belgia, pusă în slujba intereselor majore ale clasei muncitoare belgiene, a progresului social și păcii.

PARIS, —• în preajma deschiderii sesiunii Consiliului ministerial al N.A.T.O., care își va desfășura lucrările între 14 și 16 decembrie la Paris, agenția France Presse a Irans- mis un comentariu asupra preocupărilor și perspectivelor sesiunii — .probabil ultima care se tine în ca- ■ • - .........

In Reluarea manifestațiilor 
antiguvernamentale 
în IordaniaAMMAN 11 (Agerpres). — Citind surse din Amman, agenția de presă siriană relatează că în Iordania au fost reluate manifestațiile împotriva regelui Hussein și a guvernului său. Agenția siriană a- daugă că în sectorul iordanian al Ierusalimului, la Hebron, Napluse și Ramallah, „forțele guvernamentale iordaniene au deschis focul, omorînd mai multi demonstranți".Știrea despre reluarea manifestațiilor împotriva regimului lui Hussein a fost transmisă duminică dimineața și de postul de radio Damasc.

"I . - .pitala Franței", după Cum arată genția.în comentariu se spune că, după retragerea Franței din < militare integrate ale N.A. franceză de a se stabili o distincție între preocupările militare și j mele politice ale alianței s-a în acest spirit, Franța nu va participa la lucrările din 14 decembrie ale miniștrilor apărării, cînd se’ -va examina, printre altele, un raport asupra „consultării și planificării” în domeniul nuclear.Franța va fi prezentă numai la discutarea problemelor politice. A- genția este de părere că, la punctul privind relațiile Est-Vest, s-ar putea ivi dificultăți în redactarea comunicatului. „Angajată într-o politică de cooperare cu U.R.S.S. și țările din răsărit, arată A.F.P., Franța se opune I includerii în comunicat a frazeolo- | giei obișnuite asupra pretinsei persistențe a „amenințării sovietice", rațiunea de a fi a organizației atlantice".în sfîrșit, Consiliul N.A.T.O. va trebui să hotărască, după A.F.P., | dacă se vor publica două comunicate, unul asupra, lucrărilor • și celălalt asupra restului < rilor sau un comunicat asupra lu- ' crărilor consiliului și o declarație pentru presă asupra deciziilor celor | ' 14. „Publicarea unui singur comunicat pentru ansamblul sesiunii, încheie agenția, nu va avea agrementul -Franței care consideră că nu poate contrasemna hotărîrile sau concluziile celor 14* la care hu va | participa".

I cauzei iI
I Timp de patru ,aConsiliului de Stat Socialiste România, Ia vizitatMaiestății Selassie .1. Iorganismele IA.T.O., teza | proble- 1 impus. I
I români.Zeci de mii de locuitori din Addis Abeba au format un culoar viu Ide-a lungul traseului de cîțiva kilometri ce duce de la aeroport la reședința imperială „Jubilee Pa- Ilace", aclamînd și ovaționînd pe distinșii oaspeți din România. în toate aceste zile, capitala etiopiană I ăvea o înDrapele de portretele !I I I comuni- _ celor .14 I dezbate- |
III

■ Timp de patru .zile, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, Ia vizitat Etiopia, la- invitația Maiestății Sale Imperiale Haile Selassie I. Evenimentul, după cum - am, constatat la fața locului, a fost așteptat cu viu interes. la Addis I- Abeba,, fapt , atestat de căldura cu - care oficialitățile și populația lo- | cală au primit și înconjurat, în ._ toată perioada șederii, pe oaspeții

nu le împiedică să să 1 colaboreze fruc- în interesele popoarelor .Convorbirile pe care le-am a declarat președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, au confirmat încă o dată că deosebirile de orînduiri sociale nu pot constitui o piedică în calea colaborării, îndreptată spre apărarea păcii și bunei înțelegeri între popoare".în cadrul convorbirilor- oficiale, desfășurate într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, dintre cei doi șefi de state s-a relevat cu satisfacție faptul.că relațiile româno-etiopiene au un curs favorabil și s-a exprimat dorința comună de a se folosi toate posibilitățile în vederea dezvoltării lor, mai ales în domeniul economic, tehnico-științific și cultural, în spiritul prieteniei, tradiționale, al înțelegerii și respectului reciproc existent între cele două țări și popoare. încă un pas în acest sens s-a făcut prin hotărîrOa părților de a-și ridică nivelul de reprezentare diplomatică la rang de ambasadă.Cele două țări se întîlniHC pe platforma preocupărilor comune pentru asigurarea păcii și securității în lume, pronunțîndu-se pfentru înlăturarea oricăror piedici în calea colaborării și înțelegerii internaționale, a tuturor surselor de încordare și tensiune. în scopul îndeplinirii acestor țeluri, cei doi șefi de state au reafirmat, în cursul convorbirilor, hotărîrea ambelor părți de a întreprinde noi acțiuni și inițiative. „Noi — a declarat împăratul Etiopiei — apreciem inițiativele României pentru crearea u- nui climat favorabil creșterii, încrederii și cooperării între state și pentru eliminarea acelor elemente care generează încordare în relațiile dintre ele". Comunicatul adoptat la încheierea convorbirilor evidențiază comunitatea de vederi a celor două țări într-o serie de probleme majore ale lumii contemporane.Respectarea dreptului fiecărui popor de a-și: hotărî singur , soarta. fără amestec din afară, ca și a principiilor suveranității, independenței naționale, integrității , teritoriale,' egalității în drepturi: constituie, în concepția comunicatului . comun, axul principal. în jurul căruia pot fi clădite șii conservate relații normale între toate, statele.Preocupați de pacea și securitatea internațională, cei doi conducători și-au exprimat profunda îngrijorare față de agravarea situației din Vietnam și au subliniat necesitatea respectării dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară, și de a se aplica acordurile de la Geneva.Relevînd marea însemnătate a procesului de eliberare națională și a transformărilor ce au loc în viața tinerelor state africane, cele două părți au condamnat colonialismul și au afirmat, totodată, solidaritatea cu lupta popoarelor aflate încă sub jugul colonial pentru dreptul lor sfînt de a fi singurele stăpîne ale destinelor lor. Șeful statului etiopian a evidențiat dorința firească a statelor africane de a-și valorifica resursele naționale în folosul propriilor popoare. Părțile au apreciat importanța e- forturilor depuse de țările în curs de dezvoltare pentru progresul e- conomic, social și cultural al popoarelor lor.Cu prilejul abordării unor aspecte ale problemei dezarmării, cei doi șefi de state au fost de acord asupra necesității de a se adopta măsuri care să ducă la reducerea și eliminarea completă a armamentului nuclear, au subliniat utilitatea. unui tratat de nerăspîndire a armelor nucleare. Cu același prilej, România și Etiopia și-au reînnoit sprijinul față de propunerea privitoare la declararea Africii, ca și a altor regiuni ale lumii, ca zone denuclearizate, întărite de angajamentul statelor nucleare de a nu folosi niciodată arma atomică împotriva țărilor nenucleare.Susținînd dezideratul ca O.N.U. să exprime cît mai fidel realitățile lumii contemporane, părțile împărtășesc cererile îndreptățite ale statelor independente din Africa și Asia de a fi reprezentate e- chitabil în principalele organisme ale O.N.U. și au fost de acord a- supra restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. și în alte organisme internaționale.Vizita în Etiopia a președintelui Consiliului de Stat a constituit o manifestare utilă cauzei înțelegerii internaționale, a prilejuit o reafirmare a năzuinței comune a ce- . lor două popoare de a dezvoltă, în avantajul reciproc, colaborarea. ro- mâno-etiopiană, de a-și aduce, contribuția lor la însănătoșirea continuă a climatului internațional, la intensificarea cooperării dintre state, în interesul păcii.
Nicolae POPOVIC!

deosebireacoopereze, tuos lor.avut,

----- * înfățișare sărbătorească. ' * stat ale celor două țări, portretele șefilor de stat român și etiopian împodobeau clădirile o- rașului. Presa etiopiană, atît cea în. limba amhară, cît și. cea în limbi străine, a întreținut ambianța prietenească în care s-a desfășurat întreaga vizită, oferind cititorilor posibilitatea de a găsi în coloanele cotidienelor articole și fotografii despre România, informații cil privire la programul zilnic al călătoriei.împăratul Etiopiei a mers împreună cu președintele Consiliului de Stat al României în deplasarea sa prin țară,, la sistemul hidroenergetic Awash, la fabrica de zahăr Wonji, precum și la barajul Koka. Programul vizitei, ca și convorbirile purtate la Addis Abeba au îngăduit oaspeților români efor-au îngăduit oaspeților să cunoască nemijlocit ____turtle desfășurate de poporul etiopian și realizările sale în domeniul dezvoltării economiei naționale, al ridicării nivelului de viață, al învățămîntului și culturii. Pretutindeni, solilor României li s-a rezervat o primire deosebit de călduroasă. Ne-am convins și cu a- ceastă ocazie despre sentimentele prietenești pe care poporul etiopian le nutrește față de poporul român.Dialogul româno-etiopian, inaugurat în septembrie 1964 la București, o. dată ,’c.u vizita Maiestății sale Imperiale Haile Selassie I, a continuat acum la. Addis Abeba. împăratul Etiopiei a acceptat, cu plăcere, invitația de a mai vizita țara noastră. Așadar, contactele directe între conducătorii români și etiopieni capătă valoarea continuității, ca o constantă a modului de conlucrare în cadrul raporturilor prietenești stabilite între cele două țări. Aceste raporturi cu ramificații în trecutul istoric al prieteniei dintre popoarele român și etiopian au drept temelie afinități comune pentru independentă, libertate, pace.România și Etiopia sînt țări cu 
sisteme soeial-politice diferite, darI

Sătenii din Peru veghindurși morfii. Ei au fost împujcafi pentru că au ocupat 
o parte din imensele latifundii părăsite de moșieri

Solidaritate cu cauza dreaptă
a poporului vietnamez

In mai multe orașe din Anglia au avut loc sîmbătă demonstrații împotriva războiului din Vietnam. Cetățeni din Londra, Edinburg, Brighton și alte orașe au manifestat, la îndemnul organizațiilor engleze ale luptătorilor pentru pace, cerînd încetarea bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, retragerea trupelor americane din Vietnam și recunoașterea Frontului Național de Eliberare.
★La Stockholm a avut loc o demonstrație de protest împotriva a- gresiunii americane în Vietnam. Demonstranții purtau pancarte pe care era scris : „S.U.A. afară din Vietnam 1“ și „Sprijinim Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud !“. După demonstrație a avut loc un miting de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.
★La chemarea unor organizații de tineret, sindicale și obștești, mii de locuitori ai capitalei norvegiene au participat sîmbătă la o demonstrație de protest împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam.
★La Copenhaga și în alte mari o- rașe din Danemarca, s-au desfășurat demonstrații organizate în semn de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam.
★După cum informează agenția Associated Press, circa 800 de persoane din Berlinul occidental au participat la o demonstrație de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam. Unități de poliție au intervenit pentru a împrăștia pe demonstranți. Au fost operate numeroase arestări.

• MITINGURI Șl DEMONSTRAȚII ÎN ANGLIA, 
SUEDIA, NORVEGIA Șl DANEMARCA0VIOLENTE 
INCIDENTE INTRE DEMONSTRANT! Șl POLITIE 
IN BERLINUL OCCIDENTAL

Ultimele două zile au iost marcate în numeroase 
țări, occidentale de combative manifestații de soli
daritate cu cauza dreaptă a poporului vietnamez. 
Pretutindeni se constată sporirea indignării popu
lare față de războiul agresiv purtat de S.U.A. în 
'Vietnam. în Berlinul occidental s-au produs cioc
niri violente între demonstranți și poliție. Au iost 
efectuate numeroase arestări.

■ CAIRO. Adunarea Națională a Republicii
Arabe Unite, întrunită sîmbătă în cadrul 

unei ședințe, a aprobat politica internă șl 
externă a guvernului premierului Sidky So- 
liman. In hotărîrea adoptată, relatează agen
ția M.E.N., Adunarea Națională a R.A.U. 
sprijină poziția guvernului, care condamnă 
agresiunea împotriva poporului vietnamez și 
cere. încetarea imediată a bombardamentelor 
și raidurilor aeriene asupra teritoriului R. D. 
S'ietnam, fără nici un fel de condiții preli
minare, precum și evacuarea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriul vietnamez.

H KINSHASA. Serviciul securității de stat 
din Congo (Kinshasa) a anunțat sîmbătă 

interzicerea săptămînalulul „La Renaissance”. 
Comunicatul menționează că redactorul șef 
al acestei reviste, Leon Moukanda, a fost 
arestat la 1 decembrie a.c., dcscoperindu-se 
că anterior acesta fusese un agent secret al 
lui Chombe. Totodată, se arată că Moukanda 
„a încercat să atragă un număr de ofițeri 
din armata congoleză într-o acțiune îndrep
tată împotriva actualului regim".

K SANTIAGO DE CHILE. Personalul de Ia 
numeroase spitale din Chile, aflat în 

grevă de la 6 decembrie, a hotărît să nu 
reia lucrul pînă la 13 decembrie. In fața re
fuzului autorităților de a satisface revendi
cările economice ale greviștilor, numeroși 
lucrători din domeniul sanitar an manifestat 
sîmbătă pe străzile orașelor din această țară. 
S-au produs ciocniri cu poliția, soldate cu 
răniți. Autoritățile polițienești au operat a- 
restări.

H MONTEVIDEO. Lucrările Conferinței 
miniștrilor afacerilor externe al țărilor 

din Asociația latino-americană a comerțnlni 
liber (Lafta) se desfășoară într-o atmosferă 
grea. Gabriel Valdes, ministrul afacerilor 
externe din Chile, șl-a exprimat regretul 
față de unele hotărîri ale conferinței. El a 
menționat că anumite amendamente aduse 
de către colegii săi proiectului de reducere 
a taxelor vamale 
Lafta.

îngreunează activitatea

■ BANGKOK. După cum remarcă cores
pondentul din Bangkok al ziarului „New 

York Times", intervenția americană în Tai- 
landa ia proporții. Numai anul acesta, men
ționează ziarul, numărul trupelor americane 
s-a dublat, depășind cifra de 35 000. Avioa
nele și elicopterele americane participă ală
turi de unitățile tailandeze la lupta împotri
va detașamentelor de partizani. în nouă re
giuni diferite, unde acționează detașamente 
de partizani, au fost debarcați 350 de militari 
și ofițeri aparținînd forțelor militare ale 
S.U.A. Ziarul se întreabă : „Va deveni Tal- 
landa un nou Vietnam ?"

«LONDRA. „Guvernul britanic nu mai 
este stăpîn pe situație in criza rhode- 
siană, hotărîrile în această problemă reve

nind de acum înainte O.N.TI.', a declarat 
sîmbătă seara, în cursul unei reuniuni, li
derul Partidului conservator, Edward Heath. 
El consideră că, o dată adoptate sancțiuni 
împotriva regimului de la Salisbury, aces-

tea vor antrena șl o confruntare cu Repu
blica Sud-Africană. De aceea, el s-a pronun
țat pentru reluarea dialogului între Londra 
șl Salisbury.

■ SALISBURY; Corespondentul din Salis
bury al ziarului african „Die Beeld", a- 

nunță că Ian Smith’ va demisiona în curînd. 
El ar urma să fie înlocuit de Willian Harper, 
ministrul de externe în actualul guvern, șe
ful aripii de dreapta a „frontului rhodesian”. 
Debarcarea Iui Smith ar fi — potrivit cores
pondentului — consecința Întrevederilor din
tre șeful guvernului de la Salisbury și pre
mierul Wilson de pe bordul navei „Tiger”. 
Majoritatea miniștrilor rhodesieni au apre
ciat că Smith nu ar fi fost destul de energie.

■ WASHINGTON. . Fostul președinte al
S.U.A., Eisenhower, va fi supus astăzi 

dimineața unei intervenții chirurgicale la 
vezica biliară

ULTIMELE ȘTIRI DE PE FRONTURI
• Puternice acțiuni ofensive ale partizanilor 
sud-vietnamezi • O unitate americană a căzut 
într-o ambuscadă • Noi atacuri aeriene asu

pra regiunilor Hanoi și Haifong.Agenția France Presse relatează că, în ultimele 24 de ore, „partizanii sud-vietnamezi și-au _ continuat cu succes ofensiva pe care au declanșat-o sîmbătă împotriva a o serie de poziții ale trupelor guvernamentale în regiunea Saigonului". în sectorul Duc Hoa, la 23 km de Saigon, două posturi ale armatei lui Ky au fost atacate, suferind pierderi în oameni. Din surse de la Saigon, agenția citată informează că și „partizanii din regiunea Hue, în nordul țării, au trecut la ofensivă". ’ Unitățile Frontului Național de Eliberare au atacat simultan trei posturi ale armatei de la Saigon, a căror misiune era să asigure paza șoselei naționale nr. 1, singura cale de acces spre baza americană de la Dong Ha, la sud de paralela 17.O secțiune făcînd parte din prima divizie de infanterie americană, acționînd în provincia Tay Ninh, a căzut duminică dimineața într-o -ambuscadă la circa 70 km nord-vest de Saigon și a suferit pierderi oficial calificate ca grele. O secțiune de infanterie numără 40 de oameni.
★în cursul zilei de sîmbătă, avioane americane au atacat din nou regiunile Hanoi și Haifong, precum și regiunea situată imediat la nord de paralela 17. Din sursă americană, se • anunță că au fost efectuate 73 de misiuni de recunoaștere și bombardament.

RUBY SUFERĂZiare izraeliene

DE... CANCERcer un guvern

I • 
BBlBiiiil

de uniune națională

Anglia amină reducerea 
trupelor de pe Rin

Ultima capturâ „prețioasă" a militarilor americani 
în Vietnamul de sud : o femeie suspectă și înso
țitorul ei, un invalid. Imaginea a fost transmisă ieri 

prin telefoto de agenția U.P.I.

LONDRA 11 (Agerpres). — în urma unui ajutor financiar temporar, primit din partea Statelor U- nite, guvernul britanic a acceptat amînarea cu cîteva luni a aplicării hotărîrii sale de a reduce. începînd de la 1 aprilie 1967, efectivul trupelor staționate în R.F.G. A- genția France Presse arată că guvernul britanic nu va renunța la cererea sa ca guvernul vest-german să acopere în întregime cheltuielile în devize legate de întreținerea armatei britanice de pe Rin. Administrația americană, îngrijorată de faptul că retragerea trupelor britanice din R.F.G. ar putea spori presiunile din Congresul american în direcția reducerii’ efectivelor militare americane staționate, de asemenea, în această țară,, a oferit guvernului britanic - o sporire a comenzilor militare a- mericane plătite în dolari care vor compensa în parte pierderile britanice în devize legate de întreținerea unităților din R.F.G.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Numeroase cotidiene izraeliene, între care jurnalul de seară „Yediot Aharonot", au cerut constituirea unui guvern de uniune națională care să poată face față crizei economice prin care trece în prezent Izraelul. Ziarul cere, totodată, ca Partidul Comunist din Izrael să fie inclus într-o astfel de coaliție. Fostul premier, Ben Gurion, s-a de- . clarat, la rîndul său, în favoarea unui guvern de uniune națională afirmînd însă că acesta ar fi greu de realizat atît timp cit conducătorii partidului Mapai, în frunte cu actualul premier, Levi Eshkol, se opun.

La numai 24 de ore după in
formația transmisă din Dallas 
despre îmbolnăvirea lui Jack. 
Ruby de pneumonie, o altă știre 
parvine: Ruby ar fi bolnav de... 
cancer. Noul, diagnostic a fost., 
confirmat de către purtătorul de 
cuvint al spitalului Parkland. în 
timp ce curioșii — arată agenția 
„France Presse" — fac tot felul 
de presupuneri, punînd în discuție 
și autenticitatea diagnosticului, 
Ruby a primit știrea cu seninătate. 
Avocații săi i-au dat asigurări că 
există posibilitatea ca la cel de-al 
doilea proces (a cărui dată nu a fost 
precis stabilită) el să fie găsit 
vinovat numai de asasinat fără 
premeditare. Aceasta' ar atrage 
după sine 6 condamnare doar de 
cinci ani. în astfel de condiții 
Ruby ar urma să fie pus în liber
tate .destul de curînd, întrucit a 
ispășit dej a trei ani de detențiune, 
tocmai asta este și speranța lui. 
Dar cum rămîne atunci cu can
cerul ?
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