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pentru înfăptuirea
programului trasat

Vestitorii noului an

Felicitări adresate 
tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul alegerii sale 
ca președinte al Consiliu
lui de Stat și tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER 
cu prilejul realegerii sale 
ca președinte al Consiliu

lui de Miniștri

Preocupări actuale

»

în invătămintul 
de specialitate

Prof. ing. Costin NĂDEJDE
adjunct al ministrului învâjdmîntului

Cu energie și elan patriotic

de Conferința Națională
Eveniment de mare însemnătate 

în viața partidului, în dezvoltarea 
economică, politică și socială a 
României socialiste, Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român, sintetizînd experiența par
tidului și statului nostru în edifi
carea noii orînduiri sociale, dez
volți nd creator hotăririle Congre
sului al IX-lea, a adoptat un 
cuprinzător ansamblu de măsuri 
pentru perfecționarea întregii ac
tivități economice și sociale din 
țara noastră. Conferința a aprobat 
pe deplin Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Geaușescu și a 
adoptat Directivele cu privire la 
perfecționarea conducerii și plani
ficării economiei naționale, princi
piile îmbunătățirii organizării ad- 
ministrativ-teritoriale a României 
și sistematizării localităților rurale, 
precum și măsurile pentru perfec
ționarea metodelor de organizare 
și conducere a vieții sociale, de îm
bunătățire a muncii organelor de 
partid și de stat. Rezultatul aplică
rii acestui ansamblu de măsuri — 
care exprimă cerințele obiective ale 
actualei etape de dezvoltare a so
cietății noastre și se încadrează or
ganic în politica marxist-leninistă 
creatoare pe care partidul nostru o 
promovează în toate domeniile — 
va fi ridicarea calitativă a întregii 
opere de construire a noii orîndu- 
iri sociale în patria noastră.

Airit desfășurarea lucrărilor Con
ferinței Naționale, cît și vasta dez
batere publică a acestor măsuri, au 
reflectat adeziunea unanimă, apro
barea deplină a întregului popor 
față de politica internă și externă 
a partidului pusă în slujba intere
selor fundamentale ale poporului 
român, au exprimat voința neșo
văitoare a tuturor cetățenilor pa
triei de a asigura înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid, cheză- 
șuind ridicarea patriei noastre pe 
culmi tot mai înalte ale civilizației 
socialiste.

Duorările Conferinței Naționale 
au confirmat o dată mai mult pro
fundul spirit novator, realismul și 
orientarea de largă perspectivă cu 
care partidul nostru abordează pro
blemele fundamentale ale progre
sului României, pornind de la stu
dierea atentă și multilaterală a rea
lităților țării, de la cerințele obiec
tive ale fiecărei etape, de la prin
cipiile fundamentale ale economiei 
socialiste. Generalized și fructifi- 
cînd experiența acumulată, mani
festând o permanentă receptivitate 
față de schimbările intervenite, 
partidul nostru promovează con
secvent noul în viața socială, adop
tă soluții care să asigure concor
danța între relațiile de producție și 
formele organizării sociale, pe de o 
parte, și dezvoltarea forțelor de pro
ducție pe de altă parte.

Conferința Națională a înarmat 
cadrele din economie, din aparatul 
de stat și de partid cu o viziune cla
ră asupra proceselor de dezvoltare 
ale societății noastre socialiste, asu
pra sensului fenomenelor și tendin
țelor economice și sociale caracte
ristice actualului stadiu în care se 
găsește România. Conferința a su
bliniat că valorificarea tot mai de
plină a superiorității orînduirii 
noastre necesită perfecționa
rea aplicării în viața de partid și 
de stat, în întreaga viață socială a 
principiului centralismului demo
cratic, atît în sensul ridicării 
nivelului deciziilor la toate trep
tele activității economice și so
ciale, cît și în sensul dezvol
tării autonomiei și extinderii atri- 
buțiilor și competenței unităților e- 
conomice de bază, ale organelor lo
cale ale puterii de stat, a stimulării 
inițiativei cadrelor din economie și 
din aparatul de stat, a maselor largi 
populare. Un rol crescut va avea fo
losirea judicioasă a pîrghiilor eco
nomice în întreaga sferă a produc
ției de bunuri materiale. Totodată, 
în condițiile dezvoltării economice 
rapide, ale modernizării și diverși 
ficării tot mai accentuate a ramu
rilor economiei naționale în raport 
cu cuceririle revoluției tehnico-ști- 
ințifice contemporane, se îmbunătă
țesc formele și metodele de organi
zare economică. Măsuri adoptate de 
Conferința Națională stabilesc o 
structură organizatorică mai suplă 
care permite funcționarea optimă a 
întregului angrenaj economic și so
cial, perfecționarea mecanismului 
conducerii centralizate, apropierea 
organelor de conducere de produc
ție. înlăturarea exceselor centralis
te, a paralelismelor și verigilor in
termediare inutile care îngreunează 
rezolvarea operativă a problemelor 
și generează tendințe de fugă de 
răspundere și formalism, va duca

la dezvoltarea competenței, a răs
punderii și inițiativei tuturor uni
tăților economice și sociale.

Expresie grăitoare a modului 
creator în care partidul nostru apli
că adevărurile universal valabile 
ale învățăturii marxist-leniniste, le
gile generale ale construcției socia
liste la condițiile concrete și parti
cularitățile României, soluțiile ori
ginale preconizate prin complexul 
de măsuri adoptat de Conferința 
Națională sînt menite să permită u- 
tilizarea cu și mai mare eficiență a 
potențialului uman și material al so
cietății noastre socialiste.

Preconizînd soluții realiste, ba
zate pe studierea aprofundată a 
legităților socialismului, a realită
ților românești, hotărfrile Confe
rinței Naționale sînt menite să sti
muleze și mai mult puternicul su
flu novator imprimat întregii ac
tivități a țării de Congresul 
IX-lea al P.C.R., să contribuie 
înlăturarea a tot ce e perimat, 
nacronic în formele și metodele 
organizare, să asigure participarea 
tot mai activă a maselor largi la

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Dezvoltarea în ritm 
susținut a tuturor ramu
rilor economiei naționale 
impune pregătirea și 
* unor specialiști de 
nivel mediu capabili 
să Înțeleagă și să 
aplice corect și consec
vent tehnica modernă. 
Pentru pregătirea acestor 
specialiști, Congresul al 
IX-lea al Partidului Co
munist Român a hotărît 
să ia ființă licee de spe
cialitate. Ca urmare, s-au 
organizat 184 de licee in
dustriale, agricole, econo
mice și pedagogice, în a- 
cest an școlar, adăugîn- 
du-se încă două, cu pro
fil sanitar. Au fost stabi
lite 61 de specialități, în 
care nevoia de cadre cu 
pregătire medie se simte 
mai acut și s-au întocmit, 
pentru fiecare dintre ele, 
planuri de învățămînt; 
s-au elaborat programe 
analitice pentru toate 
disciplinele prevăzute în 
aceste planuri în primii 
trei ani de studii; s-a 
precizat conținutul in
struirii practice și au 
fost stabilite normative 
de dotare a laboratoare
lor și atelierelor necesare 
acestei instruiri; au fost 
editate 40 de titluri de 
manuale școlare desti
nate în mod special a- 
cestor licee.

Pentru început, 
organizarea liceelor 
care ne referim
fost adoptate și unele

în 
la 
au

soluții temporare, re- 
curgîndu-se, în măsură 
mai mare sau mai mică, 
la posibilitățile oferite de 
celelalte tipuri de școli 
existente. Astfel, s-au fo
losit manuale redactate 
pentru alte școli, care să 
satisfacă în cît mai 
mare măsură cerințele li
ceului de specialitate. 
Pînă la construirea unor 
localuri proprii, dotate 
corespunzător, s-a ape
lat la clădirile, laboratoa
rele și atelierele de prac
tică ale școlilor profesio
nale, tehnice sau de cul
tură generală. Dar acum, 
în vederea dezvoltării 
normale a acestei forme 
de învățămînt atît de 
îndrăgită de tineret și 
pentru a se obține un 
înalt nivel de pregătire 
a elevilor în concordanță 
cu nevoile reale, actuale 
și de perspeotivă ale so
cietății noastre socialiste, 
se impune rezolvarea 
unor aspecte majore ale 
desfășurării procesului 
instructiv-educativ.

în primul rînd, ținînd 
seama de rezultatele ac
țiunii de organizare ști
ințifică a producției și 
a muncii, de perfecțio
narea conducerii econo
miei, vor trebui preci
zate mai bine, pentru fie
care ramură și subra- 
mură de activitate eco
nomică sau social-cultu- 
rală, locurile de muncă 
în care urmează să fie

încadrațl absolvenți a! 
liceelor de specialitate.

Această analiză este 
în curs de efectuare de 
către ministerul nostru, 
împreună cu organele 
centrale și locale de 
stat interesate și, cre
dem, ne va permite să 
stabilim corect nomen
clatorul tuturor speciali
tăților în care e util să 
pregătim cadre de ni
vel mediu. Nu putem 
să nu avem în vedere 
că dezvoltarea științei 
și tehnicii impune for
marea unor specialiști 
cu profil mai larg, în 
stare să se adapteze cu 
ușurință cerințelor teh
nicii mereu reînnoite. 
Tocmai de aceea, pro
voacă nedumerire ten
dința unor ministere și 
organe centrale de a 
fragmenta specialitățile, 
îngustîndu-le profilul, 
ceea ce ar duce la li
mitarea domeniului de 
folosire a viitorilor ab
solvenți.

O dată cu precizarea 
specialităților, va trebui 
determinat și 
de cadre din 
specialitate 
tiva anului 
cît posibil, 
acestui necesar pe zo
ne geografice, pentru 
ea, pe această bază, să 
se poată contura dezvol-

necesarul 
fiecare 

în perspec- 
1980 și, pe 
repartizarea
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ALMANAHULUI „SCÎNTEIA" 19681
Din cuprinsul s. u,
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A u GR
CUPRULUIfapte atunci cînd 

frecventa lor devine 
curentă, atunci cînd 
ritmul lor devine le
ge. Nu ne mai miră, 
dar ne bucură si ne 
umplu de mîndrie.

Ne umple de mîn
drie pentru faptul că 
oamenii noștri, mun
citori. țărani, intelec
tuali, fac din actul 
muncii o răspundere 
si o bucurie, fac din 
efortul lor zilnic o 
punte către viitor, fac 
din fiecare oră si cli
pă o cărămidă la edi
ficiul socialist al Ro
mâniei. Directivele a- 
probate la Conferința 
Națională a partidu
lui 
cii 
re. 
un
gramele s-au înmulțit, 
ele devin o anticipație 
asupra felului în care 
se va desfășura efor
tul creator în anul ce 
vine.

Aceleași telegrame 
ne obligă totodată la 
un răspuns. încâlcind 
tradiția, care ne invi
tă să trimitem felici
tări de răspuns 
numai în noaptea 
de Anul Nou. ne 
vom conforma noii 
tradiții, adresînd celor 
ce au atins de pe a- 
cum prima zi a anu
lui 1968 toată admi
rația noastră fierbinte.

sur- 
în- 
ni-

au infuzat muș
in uzine și șantie- 
în fabrici și mine 
nou avînt. Tele-

nu e 
această 
datinei, 
e deconcer-

acest „plugu-

Paul ANGHEL J

Vestitorii noului an, 
telegramele care ne 
aduc la cunoștință, în 
coloanele presei. în
deplinirea sarcinilor 
de plan în diverse în
treprinderi, îsi fac la 
noi apariția, bat adi
că la fereastră, tncă 
de prin septembrie.

Nimeni 
prins de 
călcare a 
meni nu 
tat de
sor de fapte" care ves
tește noul an, nu cu o 
noapte, ci cu multe 
zile si săptămîni mai 
devreme, 
urările 
grafiate 
la noi 
le. o 
hărnicie 
nobilă, de înaltă res
ponsabilitate fată de 
anul nostru obștesc.

Fiind un fapt din 
ordinea 
ceste 1 
tind 
lor. 
sau 
tre. 
masa redacțiilor ca și 
corespondenta festivă 
la ghișeele poștei. Se
cretarul de redacție 
sau redactorul de ser
viciu e silit să trieze, 
să trieze din nou. să 
facă o minimă ierar
hie a urgentei în ce
ea ce privește expe
dierea în pagină. Fi
ind multe, ca să în-

dimpotrivă, 
acestea tele- 
au devenit 

traditiona- 
dovadă de 

și dăruire

curentă, a- 
telegrame. ves- 

succesele uzine- 
laboratoarelor 

fabricilor noas- 
se înghesuie pe
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regiunea 
raportat 
planului 

selec- 
Uzi- 

a-

LUNĂ

capă mai 
scurtăm adesea 
tele, sacrificînd 
sau nume de 
prinderi. Iată,
comasat ieri o tele
gramă prin care eram 
vestiți că „pînă în zi
ua de 9 decembrie, un 
număr de 22 de uni
tăți economice de in
teres republican, din 
industria locală sau 
cooperativ-meșteșugă- 
rească din 
Crișana au 
îndeplinirea 
anual". Am
tat ca nume 
na de alumină.
poi „înfrățirea". „Mi
orița" si 
dar am 
ră din 
lelalte 
nume. La : 
cedat
din regiunile Brasov, 
București. Bacău. Ba
nat, ca să ne oprim la 
a doua literă din al
fabet.

De aceea vrem să su
bliniem semnificația 
rezultatelor acestor 
întreprinderi. Lupta cu 
timpul. încordarea 
pentru a îndeplini mai 
repede si mai bine 
sarcinile anuale, lu
nare sau zilnice, este 
la noi o caracteristică 
socială, o trăsătură 
definitorie pentru o 
societate în plin a- 
vînt cum este societa
tea noastră. Nu ne 
mai miră asemenea

într-un compartiment de 
tren. Unul dintre călători 
deschide fereastra. Imediat, 
altul se ridică și o închide. 
Jocul se repetă de cîteva 
ori, într-un crescendo iri
tat. Starea de spirit a pro
tagoniștilor se transmite 
celorlalți șl divide lumea 
din compartiment în două 
tabere. Unii se „sufocă", 
alții se „congelează". Con
flictul pare insolubil. Ni
meni nu vrea să cedeze. 
Pînă cînd intervine un mu
calit : „După mine e sim
plu. Ținem geamul închis 
exact atît timp cît va fi 
necesar ca o parte dintre 
dv. să se sufoce. Apoi, îl 
lăsăm deschis pînă cînd 
restul se vor congela. Nu 
mă îndoiesc, domnii mei, 
că toată lumea va fi mul
țumită !“

Anecdota 
menii unui 
rui martori 
tem nu arareori. Viața ne 
face să călătorim zilnic în 
astfel de „compartimente", 
pe care le împărțim cu cei
lalți — tramvaiul, biroul, 
magazinul, locuința. Am
bianța existenței moderne 
generează nu numai surse 
de zgomot sau de oboseală 
nervoasă, ci și surse de 
mici animozități și diferen
de. Cu sau fără voia noas
tră ne deranjăm vecinul, 
iar el, cu sau fără voia lui, 
ne provoacă neajunsuri a- 
semănătoare. Angrenajul 
conviețuirii sociale nu este 
lipsit de anumite asperități 
— dar sînt ele de natură

reproduce ter- 
conflict ai că- 
și părtași sîn-

„Sinteza", 
lăsat afa- 

pagină ce- 
optsprezece 

fel am pro- 
cu telegramele

da a bloca angrenajul ? 
Care sînt cerințele și solu
țiile >pe care le impune în 
astfel de cazuri comporta
rea civilizată ?

K W jg -'gs il«4^ £Fr *
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Omul modem cercetat de antropo
logi, psihologi, artiști, geneticieni, 
psihiatri, istorici, scriitori, ciberneti- 
cieni. Mari savanți din România și din 
lume explorează toate laturile existen
ței biologice și psihice a omului, din 
depărtările istoriei pînă astăzi, și

expun rezultatele celor mai recente 
cercetări. Enigmele ce persistă în cu
noașterea ființei umane și pistele de 
investigație în viitor.

Una din marile anchete internațio
nale ale Almanahului „Scînteia" 1968 

în curs de apariție.

de unul dintre eiruncată _
a fost ridicată la pătrat de 
către celălalt, care nu s-a 
lăsat pînă n-a supralicitat 
conflictul prin ridicare la

se creează tabere, se insta
lează „radio-șanțul", se col
portează și se inventează 
verzi și uscate. Exagerat, 
supradimensionat, conflic-

— Depinde primul
rînd de virtualii belige- 
ranți. Ei au la îndemînă 
un mijloc verificat, o stră
veche descoperire etică.

Concesia reciprocă în
CONVIEȚUIREA SOCIALA

Intre onoare și 
războiul celor 
două cireșe

— Unii aleg soluția de a 
plăti cu vîrf și îndesat — 
răspunde Nestor Procopi- 
escu, inginer-șef la Uzina 
mecanică din Mîrșa, în 
completarea anecdotei de 
la începutul acestor rînduri. 
Mi-am amintit-o — con
tinuă el — fiind martor, 
ca și atîția alții, la un lung 
și penibil război rece din
tre doi șefi de serviciu din 
uzina noastră. O vorbă a-

reportaj anchetă
cub. Și iată-i, dintr-un fleac, 
inamici înverșunați. Grav 
este că deși prin natura 
funcțiilor pe care le ocupă 
ei trebuie să conlucreze, 
hărtuiala s-a soldat cu ru
perea „relațiilor diploma
tice" și treaba suferă. Cînd 
doi se ceartă, al treilea... 
pierde ! Iar acest al treilea 
este colectivitatea.

O banală animozitate de
vine astfel un lung și o- 
bositor război de uzură. 
Teatrul bătăliei se lărgește,

în ce mal 
Unii zic : 
chestiune 
decît să

tul devine din ce 
greu de aplanat, 
treaba lor, e o 
personală, n-au 
și-o rezolve între ei ! Dar
așa-zisa chestiune perso
nală începe să blocheze re
lații de serviciu, să otră
vească atmosfera unui 1- 
mobll, să genereze specta
cole degradante, frizînd 
grotescul.

— Cum pot fi prevenite 
aceste contravenții la civi
lizație 1

unii termenul îl 
într-o inflexibilă 
Concesia — își zic 

echivalează cu tole-

numită de antici concessio 
— spune Petre Gigea, pre
ședintele Sfatului popular 
al orașului Craiova. E o 
marcă socială, de om re
zonabil.

— Pe 
menține 
rezervă, 
ei — 
ranța.

— Evidentă confuzia. Cînd 
cedăm unei persoane locul 
sau renunțăm la ceva în fo
losul ei, dăm dovadă de...to
leranță ? Concesia nu este 
o abdicare oarbă, o stare 
de pasivitate, ci un ele
ment al dialogului social, 
un avans spre decontare. 
Acolo unde funcționează 
concesia reciprocă, bazele

conviețuirii — înțelegerea, 
armonia, respectul — sînt 
de neclintit. în schimb, 
lipsa de îngăduință și de 
înțelegere conduce la si
tuații imposibile și absurde. 
Spicuiesc cîteva exemple 
din „cronica" unui cartier. 
Boi copii s-au jucat și s-au 
luat la bătaie. De mult a- 
cești copii s-au împăcat, 
însă mamele lor s-au an
trenat într-o dispută fără 
ieșire : cine a dat primul ? 
P. locuiește în aceeași curte 
cu D. care are o grădină 
și un cireș. Din cauza a 
două cireșe, au ajuns la 
judecată. Nu era firesc să 
se împace ca oamenii ? Ce 
s-ar fi întîmplat dacă pro
prietarul cireșului i-ar fi 
oferit celuilalt, după obi
ceiul bunilor vecini, o far
furie plină cu mult rîvni- 
tele cireșe ? Pisica familiei 
M. Gh. a trecut peste flo
rile din , răzorul familiei 
G. M. și... la tribunal !

Mobilurile — anume sub
liniate în text — sînt, întîi 
de toate, subliniate de ri
dicol. Războiul celor două 
cireșe... războiul pisicii... 
copios ! Iată, se găsesc oa
meni în toată firea oare în 
loc să se înțeleagă în pra
gul casei, se fac de pomina 
cartierului. Dar fiindcă la 
tribunal nu se poate ajun
ge cu două cireșe, adevă
ratul mobil se abstracti
zează, se înveșmîntează în

Victor VTNTU

(Continuare în pag. a Il-a)

Și azi continuă greva decla
rată în dimineața zilei de 15 iulie 
1967 de aproximativ 60 000 de 
muncitori din industria cupriferă 
a 23 de state ale S.U.A. Presa a- 
mericană arată că e cea mai lun
gă grevă a anului 1967. întreprin
derile care au lost lovite de grevă 
sînt considerate ca fiind cei pa
tru giganți ai industriei cuprului 
american : „Kennecott Coopper 
Corporation’, „Anaconda Co", 
„Phelps Dodge Corporation’ și 
„American Smelting and Refi
ning Co’, cărora le revine 90 la 
sută din producția națională de 
cupru. Agențiile de presă trans
mit că în prezent 95 la sută din 
numărul minelor aparținînd a- 
cestor coloși industriali sînt în
chise. Agenția „U.P.I.* menționea
ză că pierderile cele mai impor
tante — zeci de milioane de do
lari — le suferă minele din sta
tele vestice ale S.U.A. (cea mal 
importantă regiune cupriferă a 
țării) — Utah, Nevada, Arizona, 
New Mexico, Montana.

în două rînduri — în lunile 
septembrie și noiembrie — nego
cierile purtate între sindicatul 
„United Steelworkers Union’ șl 
reprezentanții patronatului au 
eșuat încerclnd să obțină o re
luare a activității în mine, com
paniile au propus încetarea gre
vei, paralel cu continuarea 
negocierilor. Greviștii au res
pins, însă, propunerea, consl- 
derînd-o drept o manevră, al 
cărei scop ar fi refacerea 
stocurilor de cupru pierdute de 
către corporații și deci amîna- 
rea revendicărilor muncitorilor, 
în același timp, conducătorii gre
vei au lansat un apel, adresat 
altor uniuni sindicale din Statele 
Unite, de a se solidariza cu lupta 
muncitorilor din industria cu
prului.

Care sînt revendicările aces
tora 7 Liderii lui „United Steel
workers Union’ și ai altor 20 de 
centrale sindicale afiliate au de
pus pe masa negocierilor mal 
multe cereri, dintre care se re
marcă îndeosebi trei : încheierea 
unui nou contract colectiv de 
muncă, sporirea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
din mine.

Experți economici de pe lingă 
Ministerul Muncii de la Was
hington arată că greva prelungi
tă din industria cuprului trebuie 
privită în contextul mișcărilor re
vendicative ce au avut loc anul 
acesta in S.U.A. Se relevă, do 
pildă, că, spre deosebire de alți 
ani, grevele care au afectat eco
nomia americană in 1967 se 
caracterizează prin amploarea

Șerban BERINDEI

(Continuare în pag. a IV-a)
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CONFORTUL teatre
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Din cuprinsul

S O M O R
Multiplele activități sociale și cul

turale proprii unei civilizații avansate, 
care completează efortul depus în 
producție, afectează starea psihică a 
omului și, de aceea, urbanistul, ca 
factor hotărîtor în organizarea cadru
lui material al orașului, este obligat 
să acorde importanța cuvenită între
gului ansamblu de probleme ce de
rivă din relațiile omului cu mediul pe 
care îl populează. Multiplele avantaje 
pe care le oferă vieții orașul mo
dern trebuie accentuate, iar unele 
dezagremente inerente ritmului in
tens al activității urbane se impun a 
fi eliminate.

Una din nocivitățile ce se produc 
In acest mediu și al căror efect nu 
este de neglijat se referă la zgomotul 
din orașe. Și, cu toate că proiectan- 
ții se ocupă de soluționarea unei 
game largi de probleme — dintre ca
re n-au lipsit cele referitoare la den
sități optime, încadrarea valorii de 
deviz în prețul plafon și multe alte
le — ei au acordat prea puțină a- 
tenție combaterii unuia din marii ina
mici ai confortului s zgomotul.

Puține sînt activitățile care se des
fășoară în orașe și care să nu consti
tuie izvoare sonore de mai mică sau 
mai mare intensitate. Industria pre
zentă în aproape toate orașele țării, 
circulația autovehiculelor, trenurilor, 
muzica (în special cea de pe terasele 
restaurantelor sau "
tora) și copiii cu exploziile lor spon
tane sînt tot atîtea surse de zgomot, 
la fel ca și comportarea „originală" 
a unor looatari pentru care aparta
mentul reprezintă o entitate izolată, 
în care aparatul de radio și televizo
rul se folosesc cu maximum de inten
sitate, iar dansul modem sau sîrba se 
practică indiferent de oră și zi. In 
epoca pe care o trăim, necesitatea 
unui regim de liniște a devenit tot 
atît de stringentă ca și cea de hrană 
sau de cultivare spirituală.

Atenuarea și evitarea zgomotelor 
se poate realiza atît prin măsuri teh
nice, cît și prin unele măsuri de dis
ciplină a comportamentului social. 
Consider că cel mai însemnat rol în 
campania de înfrîngere a agresiunii 
sonore îl are arhitectul urbanist, care, 
structurînd orașul pe funcții, trebuie 
să amplaseze industria, depozitele, li
niile ferate, gările, autogările, aero
porturile în zone astfel alese îneît 
nocivitățile emanate să nu dăuneze 
confortului general. Bineînțeles, că 
efectul acestei rezolvări se va face 
simțit într-o perioadă de perspectivă, 
a eărei conturare în timp depinde de 
o sumă de factori economici. Dar 
pînă la materializarea prevederilor de 
perspectivă pot fi luate de pe acum 
măsuri de reducere și chiar elimi
nare a zgomotelor. De pildă, circula
ția rutieră poate fi reglementată în 
sensul stabilirii unor trasee, diferen
țiate pe categorii de vehicule, care 
să evite zonele compacte de locuințe, 
întreținerea atentă a străzilor va di
minua unele zgomote datorate șocu
rilor ce se produc la rularea vehicu
lelor peste porțiunile degradate și 
denivelate ale căii. Stațiile rețelei de 
transport în comun trebuie stabilite 
la o distanță corespunzătoare de an
samblurile rezidențiale, în scopul în
depărtării zgomotelor produse de 
schimbarea vitezelor și accelerarea 
motoarelor, ambele manevre fiind ge
neratoare de sonorități cu o intensi
tate ridicată.

Concomitent cu aplicarea acestor 
măsuri, se pot aduce îmbunătățiri cu 
efect imediat asupra confortului so
nor prin crearea unor perdele de ve
getație atît pe conturul exterior al 
ansamblurilor de clădiri, cît și în zo
nele libere din interior. Gospodarii 
orașelor, tn colaborare cu specialiștii 
dîn serviciile de sistematizare și arhi
tectură, pe baza unor studii fie și su
mare, pot și trebuie să intensifice 
crearea unor zone plantate, al căror 
efect va fi dublu : estetic și în ace
lași timp practic, atenuînd intensita
tea generală sonoră.

Nu trebuie însă neglijată din acest 
context nici protejarea clădirilor pro- 
priu-zise, care prin sistemele con
structive uzitate în prezent au o re
zonanță uneori greu de suportat. Uti- 

fonoabsorbante 
timidă. Pereții, 
apartamentului

vibrează ca o membrană sub acțiu
nea undelor sonore propagate din in
teriorul sau exteriorul clădirii. Aceasta 
întrucît nu sînt protejate împotriva 
unui astfel de efect dăunător. Rare, 
foarte rare sînt cazurile cînd se pot 
vedea pe șantiere puse în lucru ma
teriale ca : plăci semirigide din vată 
minerală, pudretă de cauciuc, plută, 
plăci din polistiren expandat și altele. 
Este adevărat, că producția acestor 
materiale este limitată, iar costul lor 
grevează prețul construcției, depășin- 
du-se în unele cazuri plafonul valo
ric admis. Dar nu maî puțin adevărat 
este că arhitecții și inginerii proiee- 
tanți nu au căutat cu asiduitate so
luții economice, simple pentru folo
sirea acestei categorii de materiale.

Acțiunea de atenuare a 
zgomotelor trebuie extinsă 
meniul vast al relațiilor 
meni, în domeniul comportamentului 
social. Cred că un rol major în im
primarea unei discipline riguroase în 
relațiile de conviețuire îl pot avea co
mitetele de blocuri, care să influen
țeze în mod pozitiv categoria adulți- 
lor, iar școlile să influențeze compor
tamentul copiilor. Liniștea să fie 
ridicată la rangul de bun public și 
cultivată cu toate mijloacele, iar sur
sele de zgomot să fie depistate cu 
grijă și catalogate, Intervenind apoi pe 
căile cele mai eficiente pentru elimi
narea sau atenuarea lor.

șl cerșe-

operetă :

L. Cara-

NOTE DE DRUM

cea de pe 1 
din grădinile aces-

lizarea unor materiale 
a lost și este încă 
tavanele și ferestrele

(Urmare din pag. I)

haina gravă a „lezării onoare!". Dar 
oameni buni, ar trebui să li se spună, 
ce are asta de-a face cu onoarea ? 
Ce are de_a face onoarea cu ambiția 
irațională și crîncenă ? „Onoarea — 
pentru a-1 cita pe Voltaire — este un 
amestec natural de respect pentru 
oameni și pentru sine însuși".

— Intr-o zi din vara aceasta, pe 
o ploaie torențială — relatează Mar- 
cian Bleahu, directorul adjunct știin
țific al Institutului geologic — mă 
aflam într-un automobil condus de 
un prieten. în fața noastră o furgo- 
netă a fost nevoită să frîneze brusc 
din cauza unul camion; prietenul 
meu a frînat și el cît a putut dar 
roțile au derapat și am intrat cu 
oarecare forță în furgonetă. Nimic 
grav, doar aripa și botul mașinii noas
tre au fost mototolite binișor iar 
spatele furgonetei și una din uși 
turtite. Cînd m-am dat jos, prietenul 
meu se întreținea jovial cu un cetă
țean care făcea comentarii asupra 
vremii proaste oare generează astfel 
de accidente. Apoi și-au schimbat 
Cărțile de vizită, cetățeanul s-a suit 
Ia volanul furgonetei, căci el o con
ducea, iar noi am plecat mai de
parte. Totul s-a desfășurat calm, ur
ban. Ce mă retine la acest exemplu ? 
Grija de a nu crea litigii și grija de 
a nu face caz de ele cînd, inevitabil, 
apar. în general, disponibilitatea de 
a face concesii în astfel de îm
prejurări indică gradul de civilizație 
al omului.

— $i atunci ce barează uneori so
luția concesiei reciproce ?

—■ După mine, a crea motive de 
litigii este o chestiune de egoism: 
„să-mi fie mie bine", „așa-mi place

nocivității 
și în do- 
dintre oa-

Arh. Constantin IAREMSCHI

• Opera română : Prinț 
lor — 19,30.
• Teatrul de stat de 
Sînge vienez — 19,30.
• Teatrul Național „I.
giale" (sala Studio) : Regina de 
Navara — 19,30.
• Teatrul de Comedie : 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza
dra" (sala din Bd. Schitu ___
reanu nr. 1) ; D-ale carnavalului 
— 20, (sala din str. Al. Sahla 
nr. 76 A) : Candida — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 
17 ; 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Căută
torii de noroace — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînziana — 17.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30.
• Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 19,30.

Opinia

Bulan-
Măgu-

Știți cine a 
popas la Cuca ? 
reș. Măria Sa, 
dintre Galați , ____
cînd făcea negoț cu pește 
— ca să-și odihnească mij
loacele de transport — de
juga aici, la Cuca.

Comuna asta este așe
zată într-o groapă. Intr-un 
fel de cancioc de zidărie. 
Și e cam la vreo 40 de 
kilometri de Galați. înspre 
nord. Pădurea din deal se 
cheamă Rareș și miroase 
și acum a pește prăjit. Mi
rosul cică a rămas de pe 
vremea cînd Petru Rareș 
perpelea la foc crapul. In 
mijlocul comunei, cele 16 
fîntîni cu cumpănă, așezate 
una lîngă alta, te fac să 
rămîi multă vreme să le 
privești. E un fel de tablou. 
Un astfel de tablou am mai 
văzut eu undeva, dar nu-mi 
amintesc unde.

Astăzi, cînd vizitez Cuca, 
la o răspîntie se face co
merț. A sosit de la oraș 
un autocamion încărcat cu 
paturi, cuiere și alte mo
bile. In jurul autocamionu
lui — o droaie de oameni, 
îmbulzeală ca la bilei. Pre
ședintele sfatului, care mă 
însoțește, nu mă poate lă
muri de ce comerțul la ei 
se face în halul ăsta.

De undeva din apropiere 
vine miros de piine caldă. 
Ah, ce miros plăcut! Sătul 
să fii, și rîvnești. Mirosul 
vine de la brutăria din 
apropiere. Intrăm. Panaco- 
tarul tocmai scotea din 
cuptor pîine rumenită și 
mare cit roata plugului. 
Rup un colț. Oricît de în
fometați ar fi cetățenii din 
comuna asta, nu ar da o 
pîine de-a lor pe cinci de 
Galați. M-au rugat să nu 
scriu chestia asta. Le e 
teamă să nu le racoleze 
orășenii brutarul.

— Tovarășe președinte, 
de ce îi spune comunei, 
Cuca ?

— Păi aici în pădurea 
Rareș, vara vin mii de cuci.

— l-ar fi spus „Cuci" nu 
„Cuca".

Intrăm la unul dintre cei 
mai bătrîni oameni ai co-

mai făcut 
Petru Ra
in drumul 
și Bîrlad,

munei. La Nea Nicu Axente 
care se apropie de 90 de 
ani. Ne intîmpină cu o 
cană de vin negru de Cuca. 
Un vin aspru. Bătrînul se 
uită la mine, mă privește, 
și trebuie să recunosc : își 
face despre mine o părere 
nu prea bună. Zice că sînt 
rău. Omul dracului.

— De ce unchiule, de ce 
sînt rău ?

îmi spune că numai oa
menii răi fumează. Preșe
dintele și ceilalți care mai 
sînt în jurul bătrînului îl 
aprobă. Se zice că în acea-

lui, pe care l-am găsit 
acolo, s-a ridicat a sărutat 
mina bătrînului și a plecat. 
Impresionat, i-am întrebat 
pe ai casei dacă cel care 
a plecat este fiul ori rudă 
cu bătrînul. Mi s-a spus 
că nu. Că este dintr-o co
mună alăturată. Măstăcani, 
dacă-mi aduc bine aminte. 
Și a fost trimisul bătrînllor 
din acea comună să ducă 
și să aducă vești în legă
tură cu sănătatea lor, a bă- 
trînilor.

Pe drum, ne întîlnim cu 
alt bătrîn. Vlad 1. Marin, 
despre care aflu că a fost 
gornistul căpitanului Ignat 
și cică ar fi sunat atacul 
la Mărășești. Bătrînul mă

Scurt popas 
la CUCA

de Nicuță TANASE

stă comună sînt foarte pu
țini fumători. Că de la co
operativă mereu se retur- 
nează articole C.A.M.

— De cînd cu campania 
împotriva fumatului, sînteți 
așa de nefumători ?

Se jură că nu. Că așa « 
obiceiul la ei din moși-stră- 
moși. Sting țigara. Bătrînul 
povestește cum in 1907 s-au 
răsculat 50 de țărani din 
satul lor. Povestește cum 
au fost în delegație la aren
dașul Matinca Ionescu și 
cum au reușit ei să mic
șoreze dijma. De la o claie 
din trei, ei au reușit să-l 
facă pe arendaș să dea 
două din cinci. Povestește 
cum munceau de luni pînă 
vineri pe pămîntul boieru
lui, iar sîmbăta și duminica, 
pe al lor.

In timp ce bătrînul ne 
povestea trecutul comunei, 
un musafir de-al dumnea-

întreabă dacă am putere 
să-i fac o pensie. îmi pare 
rău că n-am l...

Gestionarii de la coopera- 
tipă sînt foarte ocupați. Nu 
pot sta de vorbă cu dum
nealor. Raionul cu meze
luri, foarte sărac. Sătenii 
întreabă dacă au sosit 
măsline. N-au sosit. Un 
client se vaită: cică n-a 
mai văzut pește în coope
rativă de pe vremea lui 
Petru Rareș. Să fi fost 
mai bine organizat comer
țul cu pește pe vremea 
aceea ? Tot ce se poate. 
Bag de seamă că nici mă
turi nu prea vin la acest 
magazin mixt. Dacă ar 
veni, curățenia ar fi mai 
acătării, aici, la ei.

Comuna are trei tele
vizoare. Și alea cu purici, 
cum spun ei. Adică n-au 
imaginea bună. Mă intere
sez de ce numai trei. Mi

se răspunde că ar putea 
fi sute, dar se așteaptă 
montarea nu știu cărui 
releu.

Mini-fusta a pătruns și 
la sate. Erați îngrijorați că 
nu ? Simpatica bibliotecară 
de la biblioteca comunei 
poartă mini-fustă. Și de ce 
n-ar purta 1 Moda e modă. 
Bibliotecara are 4136 de 
volume și 830 cititori. O rog 
să-mi dea fișa celui mai 
asiduu cititor. O surpriză. 
Cel mai asiduu cititor e un 
bătrîn de 71 de ani și-l 
cheamă Ștefan Iordache. 
Slavici, Sadoveanu, Cezar 
Petrescu, Călinescu... Gă
sesc în fișa lui și „Enigma 
Otitiei". Tinerii cititori îl 
au pe lista celui mai bun 
prieten al cărții pe Con
stantin Alexandru.

Școala din comuna Cuca 
are 28 de clase, 955 de elevi, 
și 36 de cadre didactice. 
Directorul școlii mă roagă 
să consemnez în notele 
mele de drum două nume 
de elevi : Ivanovici Nicolae 
și Niculiță Postolache.

— Sînt așa de grozavi la 
învățătură ?

— Viceversa... Sînt repe- 
tenți în a V-a și nu mai 
vin la școală. Ba, mai mult, 
îi bat, îi sperie pe cei care 
t>in. Le-am luat cite o de
clarație în care s-au anga
jat că vor veni, dar...

Regret că timpul nu mi-a 
permis să cer părerea pă
rinților lor.

— De ce-i spune acestei 
comune Cuca ?

Sînt fel de fel de pre
supuneri. Unii spun că 
vine de la cuci, alții că de 
la faptul că această co
mună e izolată. Mihai Vla- 
se, cadru '■ didactic și res
ponsabilul brigăzii artistice 
are altă părere, mai umo
ristică. Cică vreun domni
tor de-al nostru — care, nu 
se știe — ar fi făcut un 
ospăț prin aceste împre
jurimi și și-ar fi pierdut 
cuca (căciulă înaltă, pira
midală, împodobită cu pene 
de struț și îmbrăcată în 
catifea aurie, pe care sulta
nul o dăruia domnitorului).

Asta să fie explicația 7 
P.S.
Apropo: Vi rog trimi- 

teți-mi bascul, l-am uitat 
la Cuca l

BREVIAR 
JURIDIC

Sîntejl la curent cu dispozițiile legale în vigoare 
privind diversele probleme care vâ Interesează ? Aveți 
de îndeplinit unele formalități — și doriți să vă cruțați 
timp, eforturi, alergătură pentru a afla ce acte vă sînt 
necesare în diferite ocazii ?

Breviarul juridic de față vă vine în ajutor. în alcă
tuirea sa, consultanții juridici al „Scînteli" s-au orien
tat după frecvența scrisorilor venite de la cititori, cer- 
cetînd ce întrebări și probleme sînt ridicate mai frec
vent în aceste scrisori și căutînd să pună la îndemînă 
o informare precisă. Consultarea îndrumarului alfabet 

.tic ai acestui breviar vă trimite la problema ce vă. Inte
resează. Lămuririle de mai jos schițează, desigur, un 
cadru general, uzual, după legile și dispozițlunife 
legale în vigoare la data de 15 octombrie 1967; 
pentru probleme speciale, cazuri aparte, este indispen
sabilă consultarea actelor normative Indicate în dreptul 
fiecărei probleme.

iNVĂȚĂMlNTUL DE SPECIALITATE
(Urmare din pag. I)

tarea în viitor a rețelei liceelor de 
specialitate.

Precizarea rețelei liceelor de specia
litate presupune și stabilirea capaci
tății optime a unui liceu, a număru
lui de elevi care pot fi școlarizați în 
condițiile unui învățămînt de calita
te, combinat cu o eficiență economică 
maximă. După părerea noastră, un 
astfel de liceu ar cuprinde 700—1 000 
de elevi pregătiți în aceeași speciali
tate sau în specialități înrudite, ast
fel ca laboratoarele și atelierele de 
specialitate să fie folosite în mod ra
țional. Bineînțeles, aceste cifre nu 
trebuie fetișizate, capacitatea fiecărui 
liceu trebuind să fie precizată în 
funcție de mai mulți parametri : ne
cesarul de cadre, răspîndirea terito
rială a întreprinderilor pentru care 
se pregătesc aceste cadre, posibilita
tea de a asigura efectuarea practicii 
în producție de către toți elevii ș.a.

Programele analitice sînt în 
curs de definitivare și pentru anii 
IV și V. La întocmirea progra
melor s-a avut în vedere faptul 
că extinderea utilizării electronicii la 
automatizarea producției, introducerea 
mașinilor de calcul în toate domeniile 
activității economice, folosirea pe sca
ră largă a rezultatelor cercetării știin
țifice în producție cer tehnicienilor 
de mîine ample cunoștințe de mate
matică, mecanică, fizică, chimie, de 
cultură tehnică generală, alături de 
cunoștințele de strictă specialitate. O 
dată cu aceasta s-a acordat atenția 
cuvenită și celorlalte discipline care 
contribuie la formarea nivelului cultu
ral al unui absolvent de liceu. Este ne
cesară însă verificarea acestor progra
me în școli pe parcursul anilor; 
pe baza concluziilor ce se vor des
prinde, se voi aduce corectivele nece
sare. în același timp, va trebui urmă
rită realizarea unei și mai bune racor
dări între discipline sau, în cazul ace-

leiași discipline, între temele predate 
în ani de studii diferiți.

Existența tuturor programelor ana
litice creează posibilitatea trecerii la 
elaborarea manualelor pentru toții anii 
de studii, știut fiind că redactarea, edi
tarea și tipărirea unui manual bun 
necesită o perioadă ce se apropie de 
doi ani. în acest scop, Editura didac
tică și pedagogică va trebui să deschi
dă un concurs pentru găsirea celor 
mai buni autori de manuale.

Este necesară și o anumită schim
bare a concepției privind redactarea 
cărților școlare. Multe dintre manua
lele noastre păcătuiesc printr-un vo
lum prea mare, determinat de în
cărcarea lor cu generalități, tabele ex
trase din standardele de stat, cu pro
bleme care fac obiectul altor discipli
ne. Se dau prea multe amănunte, folo- 
sindu-se numeroși termeni de speciali
tate, greu — și inutil — de memorat, 
ceea ce creează serioase dificultăți ele- 
viloi în desprinderea și însușirea e- 
sențialului. Mijloacele intuitive, ca
re ușurează înțelegerea, sînt in
suficient folosite. Este de dato
ria Editurii didactice și pedagogi
ce să vină în sprijinul autorilor, 
punînd la îndemînă lor, spre consultare, 
unele manuale — atît românești cît 
și străine — considerate ca deosebit 
de izbutite din punct de vedere știin
țific și didactic. Un ajutor substanțial 
va trebui să acorde Institutul de științe 
pedagogice prin analize critice privind 
calitățile didactico-pedagogice ale u- 
nor cărți școlare.

Unul din elementele esențiale ale 
procesului de învățămînt îl constituie 
instruirea practică a elevilor. Dat fiind 
locul în producție al absolvenților li- 
ceeloi de specialitate, pregătirea lor 
practică trebuie să îmbrace, în gene
ral, trei aspecte. Este necesar ca ele
vii să capete oarecari deprinderi de 
mînuire a utilajului de producție din 
sectorul lor de activitate, pentru a în
țelege mecanismul producției. Gradul

nu

• Un bărbat și o femeie s PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30.
• Cînd tu nu ești : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2189 orele 17,30 și seria 2190 orele 20,30), 
REPUBLICA (completare In căutarea timpului 
pierdut) — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, 
BUCUREȘTI (completare Mlhall Kogălniceanu)
— 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
• Reîntoarcerea iul Surcouf : FEROVIAR — 
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,45; 20,15, EXCELSIOR
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15 (la ambele com
pletarea Permanențe), MODERN — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Cerul începe Ia etajul III i VICTORIA — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Martin soldat : LUCEAFĂRUL (completare A 
sosit vacanța mare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FESTIVAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic ! 
GRIVIȚA — 9 ;11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Cea mal lungă noapte : CAPITOL — 9,30 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Romanța pentru trompetă : CENTRAL — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Anna Zaccheo : CINEMATECA — 10; 12; 14.

□ o h o o a
mie", „de rest nu-mi pasă". Dramul 
de egoism poate fi însă educat, veș
tejit printr-un artificiu de judecată : 
cum ar fi dacă aș fi în locul lui ? Cu 
această simplă substituire de perso
nalitate, cred că se pot înlătura mul
te din litigiile mărunte.

Sibiu, strada Negoi 41. O casă nouă, 
arătoasă, parter și etaj, locuită de 
două familii. Ajung aici atras de ur
mătorul cataclism. loan Frățilă, bă- 
tînd într-o zi un cui pentru fixarea 
soneriei, a fost apostrofat de loca
tara de la parter. Elena Stanciu. 
Drept urmare, fără a mai sta pe gîn- 
ctari, măcar din respect pentru vîrsta 
înaintată a vecinei, o cheamă în fața 
comisiei de împăciuire și nu cata- 
aixește să ajungă la conciliere decît 
în sala tribunalului. Descopăr că 
simbolul material al acestei lipse 
de comunicare este un gard înalt 
de doi metri care taie, într-o geo
metrie severă, frumoasa curte. Nici- 
unul n-a vrut să întindă celuilalt 
puntea înțelegerii, a omeniei. Por
tița concesiilor reciproce a fost ză
vorită cu gesturi decise pentru ca 
nici una dintre părți să nu poată fi 
bănuită cumva de slăbiciune. Printr-o 
optică viciată, un atribut al civiliza
ției — spiritul concesiv — devine ast
fel un cusur.

— E de la sine înțeles — afirmă 
sociologul Virgil Constantinescu — 
că nu pledăm pentru preceptul bi
blic : dacă ai fost lovit peste un o- 
braz, întoarce-1 și pe celălalt ! Nu 
orice conflict și nu orice faptă se 
pot bucura de tratamentul concesiei 
reciproce. Dar în cazul acestor mici 
diferende ne izbim adesea nu de re
zistenta unor principii, ci de stînca 
individualismului exacerbat. Cu su
plețe și discernămînt — aici inter-

LUMINA - 9—15,45
DACIA — 8—21) în

11,30; 15,15; 18; 20,45.

O Operațiunea Crossbow : 
în continuare ; 18,15; 20,45, 
continuare.
• Zorba grecul : DOINA —
• Moara cu noroc : UNION — 15; 17,30.
• Filme de animație : UNION - 20.

cinema
• Numai șase secunde — Vacanța Iul Bonifaclu 
— Ostașii pădurii — Piccolo — Gigantul înari
pat : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• O fată fericită : BUCEGI (completare Mlhall
Kogălniceanu) - 9; 11; 13; 16; 18,15;
VOLGA — 9,30 ; 11,45 —14 în continuare ;
18,30 ; 20,45.
• Ocolul : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Loana ; GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ;

20,30, 
16,15 ;

18,15 ;

20.30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Salvele Aurorei : FLACĂRA (completare 
Orașul fără străzi) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Sfidarea : VITAN — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Zece negri mititel ; AURORA (completare 
Despre fumat) — 8,30; 10,45; 13; 15.30; 18; 20.30, 
RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Marele restaurant : DRUMUL SĂRII (com
pletare Orizont științific nr. 9/1967) — 16; 18; 20. 
o Spartacus — ambele serii : MUNCA — 
15,30; 19.
• Oameni în rulotă : MOȘILOR (completare 
Foarfecă șl băiețelul) — 15,30; 18; 20,30.
• Un idiot la Paris : VIITORUL — 15,30; 18;
20.30.
• Cine călărește un tigru 7 : COLENTINA (com
pletare Legenda) — 15,30; 18; 20,30.
• Faraonul : — ambele serii : PROGRESUL — 
15,30; 19.
• Răzbunătorii : COSMOS (completare Tova
rășa) - 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Cine va deschide ușa î : COTROCENI (com
pletare Băiatul și cărbunele) — 15,30; 18; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard t FERENTARI 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

t V

13,25 — Fotbal : Steaua-Valencia (Cupa cupe
lor) ; 18,00 — La ordinea zilei... Organizarea 
științifică a producției șl a muncii ; 18,30 — Stu
dioul pionierilor „Hai să facem un spectacol 1“ 
Program susținut de pionierii din regiunea 
București ; 19,00 — Mult e dulce șl frumoasă... 
Emisiune de limbă română ; 19,30 — Telejurnalul 
de seară ; 19,45 — Agenda dv. ; 19,50 — Buletinul 
meteorologic. Publicitate ; 19,55 — Box : Româ
nia—Anglia. Transmisiune din Sala Floreasca ; 
21,00 — întrebări la care s-a răspuns, întrebări 
la care nu s-a răspuns încă... Emisiune de 
știință ; 21,30 — Recital de operă cu participarea 
unor laureațl al concursurilor Internaționale. 
Transmisiune de la Sofia ; 22,00 — De la Giotto 
la Brâncuși ; 22,20 — Dicționar de personaje. 
Litera „U“ ; 22,50 — Telejurnalul de noapte.

de însușire a acestor deprinderi 
se ridică însă la nivelul celui rea
lizat în școlile profesionale. în schimb, 
se impune ca elevii să fie familiari
zați perfect cu procesele tehnologic» 
și cu utilizarea aparaturii și instru
mentarului specific sarcinilor lor : apa
rate de măsură și control, utilaj de 
laborator pentru încercări și altele. în 
al treilea rînd, elevii au datoria să-și 
însușească în aceeași măsură aspectele 
tehnico-administrative ale funcției lor : 
tehnica înregistrării și ținerii eviden
ței, analiza rezultatelor producției etc.

An de an, statul nostru alocă fon
duri importante pentru dezvoltarea 
bazei materiale a învățămîntului. Tre
buie însă spus că nu toți beneficiarii 
acestor fonduri depun eforturile ne
cesare pentru folosirea lor integrală, 
îndeplinirea planului de investiții 
școlare se face cu greutate. Pe pri
mele trei trimestre din acest an, reali
zările sînt rămase în urma prevederi
lor. Ministerul Industriei Chimi
ce, Ministerul Transporturilor A- 
uto, Navale și Aeriene, Ministerul 
Căilor Ferate, care nici în anul trecut 
nu au realizat integral planul de in
vestiții, se găsesc și în prezent în ma
re întîrziere.

Deși s-a stabilit normativul mi
nimal de dotare a laboratoarelor șl 
atelierelor, înzestrarea liceelor cu aces
te materiale se face într-un ritm nesa- 
tisfăcător. Comenzile primite pînă 
acum pentru anul 1968 de Ministe
rul Învățămîntului reprezintă pentru 
întregul învățămînt profesional și 
tehnic numai 50 la sută din vo
lumul celor din 1967. Practica u- 
nor ministere de a lăsa procurarea 
materialului didactic în seama fiecărui 
liceu în parte, fără a controla 
și coordona această acțiune, nu poate 
da rezultate bune. Consiliul Superior al 
Agriculturii ar trebui să ia în conside
rare și necesitatea organizării, pe lîngă 
fiecare liceu agricol, de loturi didacti
ce — cu plan de producție — unde 
elevii, executînd ei înșiși majoritatea 
lucrărilor, să capete cunoștințe practi
ce complete despre întregul ciclu anu
al al producției agricole. Considerăm de 
primă urgență și confecționarea mate
rialelor demonstrative specifice, care 
nu se produc de Întreprinderea de 
material didactic sau de alte între- 
prinderi, în atelierele școlilor profe
sionale.

Ceea ce s-a realizat pînă în pre
zent constituie numai un început. Vor 
fi rezolvate în continuare probleme
le pe care funcționarea liceelor de 
specialitate le mai ridică, vor fi păs
trate în atenție conținutul învățămîn
tului și organizarea procesului in- 
structiv-educativ în vederea unei con
tinue perfecționări a lor. Rezultatul 
efoiturilor noastre se va vedea peste 
cîțiva ani, cînd primele promoții de 
absolvenți ai liceelor de specialitate 
își vor dovedi priceperea în funcțiile 
în care vor fi încadrați.

E3 O

CONCESIA RECIPROCA
vine rolul activ al opiniei publice — 
se poate totuși determina o mutație 
de atitudine în spiritul înțelegerii și 
al respectului față de semen.

Dar cine face primul pas ? Nenu
mărate cazuri demonstrează că punc
tul maxim de rezistență pe care-1 are 
de înfrînt concesia reciprocă se con
centrează în încăpățînarea, în iner
ția acestui prim pas. Cine cedează, 
cine-și „calcă" pe inimă 7 Vechiul 
dicton sesizează impasul și invită : 
înțeleptul cedează. Este, poate, com
pensația morală pentru cel ce face 
un efort de rațiune, de înfrînare a 
unor porniri tiranice, a ceea ce, în 
corespondenta lui, Flaubert definea 
cu plasticitate : „Orgoliul este o fiară 
care trăiește în peșteri și pustii, va
nitatea dimpotrivă, ca un papagal, 
sare din cracă în cracă și pălăvră
gește în lumina mare a zilei". Ar 
mal putea cineva susține că a închi
de în cușca rațiunii orgoliul și va
nitatea este un gest de slăbiciune ?

Cînd se toarnă gaz 
peste foc
Depășirea momentului critic soli

cită, în primul rînd, efortul rațional 
al beligeranților. El se cere deci în
curajat, atît în interesul părților cît 
și al colectivității. „Ne ciocnim însă

destul de frecvent de atitudini — 
cum să le numesc 7 ciudate. Căci c« 
s-ar putea spune despre cei care, 
chemați să stingă un început de po
jar, ar turna peste el gaz în loc de 
apă ?“ Constatare în sprijinul că
reia judecătoarea Felicia Pălănceanu 
de la Tribunalul raionului N. Băl- 
cescu aduce fișe extrase din practica 
personală.

a) Două părți în litigiu. Dosarele 
— două cazane sub presiune maxi
mă. în primul dosar, inculpații erau 
învinuiți de violare de domiciliu, de 
calomnii și amenințări cu moartea, 
în celălalt — inculpații din primul 
dosar, fiind acum reclamanți, acuzau 
partea adversă de lovire, defăimare 
și amenințări. Se părea, la prima 
vedere, că este vorba de un conflict 
de nerezolvat și de proporții uriașe. 
Mărturiile vecinilor — contradictorii 
și înverșunate. Din noianul de fapte 
si acuzații am căutat să desprindem 
motivul real, inițial. Cu atît mai 
mult, cu cit martorii citați, încă îna
inte de audierea lor, căutau să înte
țească focul.

Motivul discordiei ? Un pod. Nu 
reușiseră să stabilească cui aparține 
podul și fiecare se socotea îndreptă
țit să-1 folosească în exclusivitate. 
Unii blocau ușa de intrare în pod, 
alții spărgeau ușa. Am căutat să-i 
facem să înțeleagă că în relațiile cu 
cei din jur nu se poate pleca numai

de la propriile interese. Că trebuie 
să faci anumite concesii, pentru ca 
la rîndul tău să te bucuri de aceeași 
înțelegere.

Părțile au cerut tribunalului o 
pauză de un sfert de ceas pentru a 
se... reculege. La reintrare, atmos
fera »-a schimbat brusc. Cele două 
foste „tabere" și-au luat reciproc an
gajamentul de a nu se mai deranja 
și de a înlocui rezolvarea prin forță 
cu buna înțelegere. Astfel, în 15 mi
nute s-a pus capăt unei lupte isto
vitoare, pornite de la mai nimic și 
care risca să degenereze cu ajutorul 
„dezinteresat" al celor din jur.

b) Proces între două surori. Am
bele se învinuiau reciproc de lovire 
șl injurii. De partea cui era drepta
tea 7 La cererea celor două părți, 
dosarele au fost conexate și cauzele 
judecate laolaltă. Noi, judecătorii, 
întîlnim multe aspecte de viață și 
s-ar părea că obișnuința ne face să 
nu urmărim în fiecare caz decît des
coperirea adevărului și încadrarea 
juridică a faptei. Realitatea este însă 
alta. Nu de puține ori, ieșind din 
sala de judecată, ne preocupă zile 
întregi un caz, încercînd să găsim 
mijlocul care ar putea duce la apla
narea conflictului. M-a Impresionat 
cazul celor două surori. Era greu de 
imaginat, văzînd înverșunarea lor, 
că ele au fost cîndva două fetițe, cres
cute in același cămin părintesc, că

«-au jucat cu aceleași jucării și și-au 
făcut reciproc confidențe, descope
rind treptat lumea... Probele dove
deau că sînt deopotrivă de vinovate 
și surorile au fost amîndouă condam
nate de tribunal. Nemulțumite, au 
făcut recurs, pentru ca abia în al 
12-lea ceas să se împace.

N-ar fi putut evita acest conflict 
care le-a măcinat viața și le-a întu
necat luminoasele amintiri din copi
lărie, nu s-ar fi putut înțelege fără 
să treacă prin sala pașilor pierdut! ? 
Cred că da, dacă n-ar fi avut „aju
torul" martorilor, majoritatea rude, 
care au încercat să alimenteze duș
mănia. asmuțindu-le reciproc.

Fișele ambelor cazuri subliniază o 
notă comună : seînteia conflictului 
s-ar fi putut lesne stinge dacă n-ar 
fi intervenit influența nefastă a unor 
terți, transformați din martori în 
participant! activi, generatori de cir
cumstanțe agravante. Din interes sau 
din falsă prietenie, din mărginire sau 
amuzament, există din păcate oa
meni care dirijează din culise mici 
diferende pînă cînd ele capătă pro
porții, ca într-o reacție în lanț, sol
dată cu consecințe grave. Interven
ția lor otrăvește spiritele și face im
posibil dialogul rațional, concesia re
ciprocă. Esențial, in astfel de împre
jurări, este depistarea surselor de 
tensiune artificială. Izolarea influ
entelor negative, scoaterea conflictu
lui de sub acțiunea iresponsabilă a 
celor care tulbură apele liniștite ale 
conviețuirii.

Acolo unde se risipesc norii unei 
încordări înseamnă că legea conce
siei reciproce, lege a civilizației, a 
mai cucerit o poziție. Cînd doi se 
împacă, al treilea ciștigă. Acest al 
treilea sîntem flecare.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

16, 16 și 17 decembrie. In țară s 
vreme în răcire, cu cerul mal mult 
acoperit în Jumătatea de sud-est 
a țării șl schimbător în rest. Vor 
cădea ninsori temporare. Vînt po- 
trlvlt cu Intensificări în sudul 
țării. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 14 șl minus 
4 grade, local mai coborîte, Iar 
maximele între minus 6 și plus 
4 grade. In București : vreme în 
răcire, cu cerul schimbător. Vor 
cădea precipitații temporare. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere.

Ieri, pe străzile Capitalei
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Pentru înfăptuirea
programului trasat 
de Conferința Națională

(Urmare din pag. I)

rezolvarea treburilor obștești, la 
conducerea statului, să accelereze 
ți mai mult mersul nostru înainte.

în fața partidului, a întregului 
popor se află un uriaș și însufleți- 
tor program de lucru. Sarcina e- 
sențială este acum transpunerea 
lui în viață. Are o însemnătate ho- 
tărîtoare ca toți comuniștii, cadre
le din aparatul de stat și din eco
nomie, oamenii muncii să înțelea
gă în toată profunzimea esența 
măsurilor stabilite, natura calitati
vă a îmbunătățirilor ce vor trebui 
realizate, schimbările ce se impun 
tn stilul și metodele de muncă ale 
organelor de partid, de stat și e- 
conomice.

Vastul program de măsuri adop
tat de Conferința Națională înar
mează pe fiecare comunist, pe fie
care om al muncii din industrie și 
agricultură, pe fiecare lucrător din 
aparatul de partid și de stat, în 
domeniul culturii și științei cu o 
orientare de largă perspectivă 
asupra întregii lor activități, 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
trasate de Conferința Națională 
depinde de rapiditatea în care spi
ritul înnoitor și rațional ce stră
bate măsurile stabilite de partid 
vor deveni proprii activității tu
turor cadrelor din economie, din 
aparatul de partid și de stat. Rolul 
hotărîtor îl au calitatea muncii, 
competența, spiritul de răspundere, 
perseverența cu care vor fi aplica
te măsurile stabilite. Toate aceste 
hotărîri, pătrunse de înaltă res
ponsabilitate pentru destinele țării, 
de voința de a grăbi progresul ei 
economic și social, își vor putea 
arăta din plin roadele în măsura 
în care vor fi clădite pe muncă 
plină de elan și inițiativă a între
gului popor. Ceea ce trece acum 
pe primul plan în toate întreprin
derile și instituțiile, în toate uni
tățile economice și organizațiile de 
partid, este munca practică pentru 
aplicarea ansamblului de măsuri 
stabilit de Conferința Națională. 
Așa cum se arată în Rezoluția 
Confer inței : „Cu convingerea că 
măsurile adoptate deschid largi 
perspective de muncă creatoare, 
de succese și satisfacții pentru în
tregul popor, Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român 
cheamă masele largi de muncitori, 
țărani și intelectuali, pe toți oa
menii muncii, indiferent de națio
nalitate, să-și pună întreaga ener
gie și capacitate de muncă, talen
tul și cunoștințele în slujba înfăp
tuirii acestui însuflețitor program 
de construcție economică și socia
lă, de care depind ridicarea pa
triei noastre pe culmi și mai înal
te de civilizație și bunăstare, în
florirea continuă a națiunii noastre, 
a Republicii Socialiste România, 
creșterea aportului ei la cauza so
cialismului și păcii în lume“.

Hotărîrile adoptate reprezintă un 
imens materia] de lucru pentru 
toate sectoarele vieții social-econo- 
mice. Trecîndu-se la transpunerea 
lor în practică, este foarte impor
tant ca organele de partid, de stat, 
economice, obștești să asigure o ju
dicioasă și permanentă împletire a 
preocupărilor pentru activitatea 
imediată cu cea de perspectivă. 
Succesele viitoare sînt condiționate 
de realizarea în cele mai bune con
diții a sarcinilor curente. Cu toată 
atenția se cere urmărită îndepli
nirea planului de producție în 
toate întreprinderile și organizațiile 
economice, realizarea integrală a 
sarcinilor de investiții, ridicarea

calității, creșterea rentabilității și 
eficienței economice. Concomitent 
cu ducerea la bun sfîrșit a planului 
pe acest an se fac pregătirile ne
cesare desfășurării în condiții op
time a planului pe 1968. în acest 
sens, stabilirea măsurilor privind 
aprovizionarea tehnico-materială, 
încheierea contractelor între în
treprinderi, organizarea produc
ției și a muncii, analizarea cri
tică a experienței din anul a- 
cesta pentru a evita repeta
rea unor greșeli în conducerea și 
desfășurarea producției, precum și 
pentru a acționa pentru întărirea 
disciplinei șl răspunderii în muncă 
— constituie sarcini de imediată 
actualitate și de mare însemnătate.

In toate întreprinderile au fost 
inițiate largi acțiuni de organizare 
științifică a producției și a muncii; 
finalizarea măsurilor care au fost 
stabilite trebuie urmărită cu cea 
mai mare atenție de organizațiile 
de partid și conducerile între
prinderilor, astfel încît acestea 
să se materializeze în obține
rea unor rezultate economice 
superioare. Nu trebuie așteptată 
definitivarea aplicării tuturor mă
surilor de perfecționare a planifi
cării și conducerii economiei spre a 
continua cu tenacitate acțiunile în
treprinse pentru deplina punere în 
valoare a resurselor de sporire a 
producției industriale și agricole, 
de creștere a productivității mun
cii și reducere a prețului de cost.

Principala îndatorire care de
curge din hotărîrile Conferinței 
Naționale pentru toate cadrele de 
conducere din economie, din apara
tul de partid și de stat este de a 
acționa cu competență și spirit de 
răspundere pentru mobilizarea în
tregii capacități a colectivului res
pectiv, imprimarea unui climat de 
înaltă disciplină a muncii și tot
odată de inițiativă și elan creator. 
Obținerea unor rezultate superioare 
în toate domeniile de activitate — 
iată în ce trebuie să se concretizeze 
pretutindeni aplicarea însuflețito- 
rului program de măsuri stabilite 
de Conferința Națională a P.C.R.

Apropiata aniversare a două de
cenii de la proclamarea Republicii 
este întîmpinată de întregul popor 
prin muncă harnică, plină de elan 
pentru dezvoltarea economiei nați
onale, pentru înflorirea patriei. Să 
consacrăm toate forțele și capacita
tea noastră îndeplinirii integrale a 
prevederilor planului de stat, rea
lizării în condiții optime a sarcini
lor ce ne revin 1

însuflețit de o fierbinte dragoste 
de patrie, de atașament neabătut 
față de politica partidului, întregul 
popor va răspunde prin noi succese 
în munca creatoare chemării adre
sate de secretarul general al C.C. 
a! P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în cuvîntul de închidere 
a lucrărilor Conferinței Naționale : 
„înfăptuirea marilor sarcini ce ne 
stau în fată cere eforturi si mai 
susținute din partea noastră, a tu
turor. Avem convingerea că toate 
hotărîrile adoptate vor fi traduse 
în viată cu consecventă și fermi
tate, asigurînd astfel ridicarea Ro
mâniei pe noi culmi de civilizație".

înfăptuirea mărețului program 
de dezvoltare multilaterală a țării 
stabilit de Conferința Națională 
constituie cauza întregului popor. 
Strins unit în jurul partidului, a 
conducerii sale încercate, poporul 
român va asigura înaintarea neîn
treruptă a României pe calea desă- 
vîrșirii construcției socialiste, pe 
drumul spre comunism.

Cronica

zilei
SOSIREA IN CAPITALA

A TOVARĂȘULUI DUIE KATICI
La invitația C.C. al P.C.R., 

miercuri a sosit în Capitală tova
rășul Duie Katici, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al U- 
niunii Comuniștilor din Croația, 
lector al C.C. al U.C.l.

La Gara de Nord, oaspetele a 
fost întîmpinat de tovarășii Bujor 
Sion, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ilie Rădulescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
Miercuri dimineața a plecat la 

Sofia ministrul economiei forestie
re, Mihai Suder, însoțit de un gri p 
de specialiști, pentru a face o vi
zită în Bulgaria, la invitația mi
nistrului silviculturii și industriei 
forestiere, Mako Dakov.

*
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală ing. Nejad Hashemi, pre
ședintele Căilor Ferate de Stat ale 
Iranului. Oaspetele va purta dis
cuții privind posibilitățile de cum
părare de material rulant realizat 
de industria românească.

★

Sub auspiciile Academiei Repu
blicii Socialiste România, miercuri 
seara a avut loc în aula Institutu
lui de cercetări zootehnice o mani
festare consacrată împlinirii a 1(30 
de ani de la nașterea prof. Paul 
Riegler, oolaborator al prof. Vic
tor Babeș, și unul din fondatorii 
Institutului de seruri și vaccinuri 
„Pasteur". Ca profesor de micro
biologic și anatomie patologică la 
Facultatea de medicină veterinară 
și vicepreședinte al Academiei de 
medicină și al Societății de biolo
gie a desfășurat o importantă 
muncă științifică. Despre viața și 
activitatea lui au vorbit prof. N. 
Stamatiu, prof. Viorel Ciurea, conf, 
univ. Ștefan Niculescu și dr. I. Su- 
haci.

în aula institutului s-a organizat 
cu acest prilej o expoziție cuprin- 
zînd fotografii, scrisori și manu
scrise, mărturii ale activității aces
tui om de știință.

(Agerpres)

In memoria 
EROILOR CĂZUT! 
LA 13 DECEMBRIE 

1918
în semn de cinstire a memoriei 

eroilor proletariatului căzuți acum 
49 de ani — la 13 decembrie 1918 — 
pentru o viață mai bună, prospe
ritate și progres social, miercuri 
dimineața, în piața fostului Teatru 
Național, delegații de oameni ai 
muncii din Capitală și pionieri au 
depus coroane de flori la placa me
morials de pe locul unde s-a petre
cut masacrul pus la cale de regimul 
burghezo-moșieresc.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Consiliului local al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
participant! la aceste lupte munci
torești, oameni ai muncii din între
prinderile bucureștene, pionieri.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
celor căzuți.

(Agerpres)

SPORT
„Cupa cupelor" la bas
chet

Dinamovistii s-au calificat 1
in turul următor

Al doilea meci dintre echipele 
masculine de baschet Dinamo 
București și AH’ Onesta Milano, 
contînd pentru competiția euro
peană „Cupa cupelor", s-a des
fășurat aseară în sala Floreasca 
din Capitală. Baschetbaliștii ro
mâni, învingători cu scorul de 
94—79 (41—42), s-au calificat în 
turul următor, întrucît pierduse
ră prima partidă la Milano cu o 
diferență de numai 9 puncte. Din 
rîndul gazdelor s-au remarcat 
Diaconescu, Novac, Albu și Dra- 
gomirescu, iar de la oaspeți 
Worren și Wolthers.

Dinamo București urmează să 
se întîlnească în turul II al „Cu
pei cupelor" cu echipa iugosla
vă Olimpia Ljubljana.

AZI ÎN CAPITALĂ

Doar 0-0 ieri cu Juventus

Și rapădiștîi au părăsit 
scena C. C. E. la fotbal

FOTBAL : Steaua - Valencia 

BOX: România - Anglia
Pe stadionul „Republicii', de la 

ora 13,30 este programat meciul de 
fotbal Steaua — F. C. Valencia. Par
tida contează în turul doi al „Cupei 
cupelor". Prima întîlnire a revenit 
spaniolilor cu 3—0.

Astă-seară, de la ora 19, pe ringul 
sălii Floreasca va avea loc întîlnirea 
de box dintre selecționatele României 
și Angliei.

Pentru actualii noștri campioni, 
încheierea sezonului nu se arată 
deloc favorabilă. Fără a străluci 
cîtuși de puțin în turul campionatu
lui, rapidiștii ar fi putut să-și ono
reze reputația printr-o eventuală’ ca
lificare în sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". Dar 
nici această atît de tentantă perfor
manță (căci ea ar fi fost realizată 
chiar în fața campioanei Italiei) nu 
a fost pînă la urmă posibilă. Este a- 
devărat, remarcau înșiși specialiștii 
italieni, Rapid păstra prima șansă în 
meciul disputat ieri, pe stadionul 
„Republicii" ; prima șansă pentru că 
pe de o parte acel 1—0 realizat de 
torinezi însemna pentru el un avan
taj minim, ușor de pierdut, iar pe de 
alta că tentativa rapidistă se desfă
șura pe terenul și în fața publicului 
propriu. Toate aceste împrejurări fa
vorabile, singure nu puteau și nici 
n-au fost suficiente pentru fotbaliștii 
noștri. Atacurile lor insistente și de
seori periculoase la poarta italie
nilor au rămas fără rezultat. Scorul 
final al meciului retur a fost 0—0, 
astfel că Juventus rămîne (și îi do
rim succes) mai departe în cursa 
care, în edițiile precedente, a prile
juit afirmarea unei alte formații ita
liene — Internazionale Milano.

Meciul de ieri s-a desfășurat aido
ma presupunerilor ; o echipă (Rapid) 
a atacat tot timpul, iar cealaltă (Ju
ventus) s-a apărat cu efectiv supli
mentar. A fost tactica ce a presu
pus-o desigur scorul din primul meci. 
Din această încleștare de forțe, ce a 
depășit în cîteva rînduri normele 
sportivității (în repriza secundă ar
bitrul i-a eliminat pe Năsturescu și 
pe Salvadore, pentru repetate loviri 
reciproce), a rezultat un joc vioi, de 
luptă dîrză. cu faze în general apre
ciate. Deși pericolul din fața porții 
oaspeților s-a situat teritorial la o 
oarecare distantă (în afara careului 
de 16 m). rapidiștii au avut o serie 
de ocazii. în special în repriza se
cundă. cînd ar fi putut marca cel 
puțin .golul egalizator, dacă nu și pe 
cel ce le-ar fi asigurat calificarea.

în acest sens este poate suficient 
să menționăm șuturile de mare reu
șită tehnică ale lui Ion Ionescu (prin 
„foarfece" pe spate, în minutele 
52, 53, 57) ca și șuturile din poziții 
fixe — la cornere sau lovituri libe
re din apropierea careului torinez — 
care, toate, au pus la grea încercare 
apărarea juventistă. Spre lauda ei, 
echipa bucureșteană a aruncat ieri 
în luptă întreaga energie. întreaga 
ambiție. dominînd net aproape 
toată partida. Torinezii au fost obli
gați să se apere din răsputeri pen
tru a face totuși fată acestui adevă
rat asediu.

Rapidiștilor nu li se poate imputa 
altceva decît că au mizat prea mult 
pe impetuozitate si insistentă fizi
că. Ni se pare, totuși, că greșeala 
lor cea mai evidentă a constat în 
menținerea îndelungată a minge! la 
picior, ca și în faptul că au preferat 
să rezolve duelurile directe cu ad
versarii. în special în careul acesto
ra. prin driblinguri prelungite. Este 
de altfel un motiv pentru care apor
tul lui Dumitriu — atît de necesar 
echipei — a fost ieri ca si inexistent.

Din păcate, trebuie să semnalăm 
din nou faptul că unii suporteri nu 
înțeleg să aibă o atitudine corectă, 
sportivă. Dezacordurile lor zgomo
toase fată de comportarea unora 
dintre jucătorii adverși. fată de 
unele decizii ale arbitrilor sînt 
mai mult sau mai puțin un lucru 
firesc. Dar de aici si pînă la în
cercarea unora de a intra în in
cinta stadionului și aruncarea pe te
ren a bulgărilor de zăpadă sau a sti
clelor este o mare distanță, ce nu 
cadrează cîtuși de puțin cu spiritul 
adevăratei sportivități. Sînt necesa
re intervenția hotărîtă a marelui pu
blic spectator — care. în atitea și 
atîtea ocazii, a făcut dovada obiecti
vitătii sale, chiar dacă echipele favo
rite au părăsit terenul învinse — ca 
și luarea unor măsuri ferme pentru 
asigurarea ordinii și pazei stadioa
nelor în timpul meciurilor de fotbal.

I. DUMITRIU

EELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI AICEILAE CEAUȘESCU 
CU PRILEJUL AIEGEfîll SUE CA PREȘEDINTE AL CONSILIULUI 
DE STAT SI TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER 01 PRiLEJUL 
REALEGERII SALE CA PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, în numele poporului 
vietnamez și al meu personal țin să vă adresez cele mai călduroase felici
tări. Urez poporului frate român să obțină numeroase și noi succese în 
opera de construcție a socialismului, în menținerea păcii în Europa și în 
lume.

Cu această ocazie, aș dori să mulțumesc în mod sincer poporului ro
mân, partidului comunist și guvernului Republicii Socialiste România, 
pentru sprijinul și ajutorul călduros acordat poporului vietnamez în lupta 
sa împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională, pentru apă
rarea Nordului, eliberarea Sudului și pentru reunificarea pașnică a Viet
namului.

Să se consolideze și să se dezvolte cu fiecare zi mai mult profunda 
prietenie și colaborarea frățească dintre cele două popoare ale noastre.

Vă doresc multă sănătate și numeroase succese în nobila dumneavoas
tră misiune.

HO ȘI MIN 
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, vă adresez felicitări cordiale și cele 
mai bune urări de succes în activitatea dumneavoastră consacrată bine
lui poporului român prieten

Sînt convins că colaborarea prietenească multilaterală dintre cele 
două țări ale noastre se va dezvolta în continuare în interesul popoare
lor noastre, al socialismului și păcii în lume

IOSIP BROZ TITO
Președintele

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă transmitem calde felicitări cu prilejul alegerii dv. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu în calitate de președinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și a realegerii dv tovarășe Ion Gheorghe Maurer în 
calitate de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări se vor dezvolta continuu pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalismului proletar, în lupta împotriva 
uneltirilor agresive ale imperialiștilor, în frunte cu cei americani, pentru 
triumful marii cauze a socialismului, vă dorim noi succese în activitatea 
dumneavoastră viitoare.

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Coreene

KIM IR SEN
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România de către recenta sesiune a Marii Adu
nări Naționale, am onoarea a vă adresa felicitările mele cele mai sin
cere.

Permiteți-mi, de asemenea, să adresez prin intermediul dumneavoas
tră urările mele cele mai cordiale națiunii române, ca în cursul manda
tului dumneavoastră să continue a-și aduce contribuția la idealurile Car
tei Națiunilor Unite și la susținerea marii cauze a păcii.

U THANT
Secretar general 

al Organizației Națiunilor Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România transmit Excelenței Voastre felicitările 
mele cordiale.

FRANZ JONAS 
Președintele federal 

al Republicii Austria

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am aflat cu o vie satisfacție despre alegerea dumneavoastră ca pre
ședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu această ocazie am onoarea și plăcerea să adresez Excelenței Voas
tre sincerele mele felicitări și urări de fericire, sănătate și de succes în 
îndeplinirea înaltelor dumneavoastră funcții, pentru bunăstarea și pros
peritatea poporului român și pentru întărirea continuă a legăturilor de 
prietenie și de cooperare care există între țările noastre

HABIB BURGHIBA 
Președintele Republicii Tunisia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI — ROMANIA

Am aflat cu mare plăcere despre alegerea Excelenței Voastre ca pre
ședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România Cu această 
fericită ocazie vă transmitem Excelenței Voastre felicitările noastre cor
diale. Fie ca eforturile dumneavoastră îndreptate spre bunăstarea și pro
gresul continuu al măreței dumneavoastre țări să fie încununate de 
succes.

HAILE SELASSIE I 
împăratul Etiopiei 

Addis-Abeba 12. XII,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre ca președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, sînt fericit să vă adresez cele mai 
călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru deplinul succes al 
înaltei misiuni ce vi s-a încredințat.

NORODOM SIANUK 
Șeful Statului Cambodgia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de Stat, 
vă rog să primiți, domnule președinte, felicitările mele cele mai sincere.

CONSTANTIN 
Regele Elenilor

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am plăcerea să transmit Excelenței Voastre cele mai calde felicitări 
cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de Stat.

Asumarea de către Excelența Voastră a acestei înalte funcții este mai 
mult ca oricînd o manifestare a hotărîrii României de a realiza obiecti
vele sale naționale spre mai binele poporului său

Vă urez succes deplin în îndeplinirea noilor și importantelor respon
sabilități și sper într-o eră de cooperare și mai strînsă și mai fructuoasă 
între țările noastre.

AMIR ABBAS HOVEYDA 
Prim-ministru al Iranului

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe Maurer,

Cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, vă rog să primiți în numele 
meu și în numele guvernului Republicii Populare Bulgaria, cele mai căl
duroase felicitări.

Vă doresc din toată inima sănătate și noi succese în activitatea dv, 
de răspundere îndreptată spre binele poporului român frate, spre întă
rirea pe mai departe și adîncirea prieteniei româno-bulgare, pentru cauza 
socialismului și păcii în întreaga lume.

TODOR JIVKOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe președinte,

îngăduiți-mi să vă felicit în mod sincer, în legătură cu realegerea 
dv în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura din tot sufletul noi 
succese în activitatea dv viitoare îndreptată spre înflorirea României 
socialiste, spre întărirea păcii și prieteniei între popoare

J. ȚEDENBAL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România vă adresez cele mai cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea dumneavoastră 
și de prosperitate continuă poporului român prieten

Sînt profund convins că colaborarea prietenească și multilaterală din
tre țările noastre se va dezvolta și se va întări în continuare cu succe»în 
interesul socialismului și păcii în lume

MIKA SPILIAK 
Președintele Vecei Executive Federal# 

a R.S.F. Iugoslavia

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în legătură cu realegerea dv în funcția de președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, am plăcerea să vă transmit 
călduroase felicitări și să vă rog să primiți urări de succes în activita
tea dv. îndreptată spre binele României socialiste frățești

JOSEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul realegerii dv în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România vă transmit felicitările mele 
cele mai cordiale, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire 
personală și succes în activitatea dv.

WILLI STOPH
Președintele Conciliului de Miniștri 
al Republicii Democrate German#



viața internațională
EVENIMENTELE 
DIN GRECIA

® Importante mișcări de trupe la 
Atena • Postul de radio Larissa 
anunță formarea unui nou guvern 
® Unitățile aeriene și navale și 90 
la sută din forțele terestre s-ar fi 
raliat regelui Constantin

la 0. N. U.
ÎNTlLNIREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI 
ROMÂNE CU U THANT

ATENA 13 (Agerpres). — Agen
ția de presă Associated Press sem
nalează că în capitala Greciei au 
avut loc miercuri, în jurul orei 
prînzului, importante mișcări de 
trupe. Tancuri și care blindate au 
ocupat poziții în jurul clădirii Par- 
lamentalui, al Palatului Regal, al 
centrului de telecomunicații și al 
altor instituții guvernamentale.

Potrivit știrilor transmise de a- 
genția U.P.I., regele Constantin s-ar 
afla în localitatea Larissa din cen
trul țării de unde a lansat la postul 
de radio un apel cerînd poporului 
grec să-1 urmeze în eforturile sale 
pentru „reinstaurarea democra
ției". în apel regele afirmă că per
soanele răspunzătoare pentru lovi
tura de stat din 21 aprilie au folo
sit numele său. El a declarat — po
trivit informațiilor transmise de A- 
genția Taniug — că a fost obligat 
să accepte lovitura de stat ca „un 
fapt împlinit" pentru a se evita o 
inutilă vărsare de sînge. Dar, a 
subliniat regele, el a fost silit ca 
în momentul de față să ia inițiativa 
în interesul națiunii pentru ca țara 
să revină la o guvernare democrată 
normală. Regele a cerut sprijinul 
națiunii. Postul de radio Larissa a 
făcut cunoscut că regele Constantin 
a format un nou guvern. Premierul 
acestui guvern ar fi, potrivit unor 
știri neconfirmate transmise de a- 
genția U.P.I., Petros Garoufalias, 
fost ministru al apărării într-unul 
din guvernele prezidate de Gheor- 
ghios Papandreu.

Postul de radio Atena, care se 
află sub controlul guvernului mi
litar instaurat după lovitura de 
stat din 21 aprilie, a transmis că 
regele Constantin „a fost indus în 
eroare" și „s-a ridicat împotriva 
actualului guvern". Forțele arma
tei grecești, a afirmat același post,

sînt hotărîte să folosească forța 
armelor pentru a zdrobi pe acei 
care „scindează țara".

Comunicațiile capitalei grecești 
cu alte capitale europene au fost 
întrerupte la începutul după-amie- 
zii. Sînt, de asemenea, întrerupte, 
potrivit Agenției France Presse, 
comunicațiile cu Salonicul. Agen
ția menționată afirmă că generalul 
Peridis, comandantul șef al celui 
de-al doilea corp de armată, pre
cum și generalii Esserman, coman
dantul șef al forțelor blindate din 
Grecia de nord, și Salohoritis, co
mandantul corpului de armată sta
ționat în apropiere de frontiera 
greco-turcă, s-ar fi răsculat împo
triva regimului militar.

Postul de radio Atena, a trans
mis în cursul serii o știre care a- 
firmă că acțiunea regelui Constan
tin ar fi eșuat și că în țară dom
nește calmul.

In același timp, agenția Reuter, 
citind un post de radio al forțelor 
armate, anunță că la Larissa, car
tierul general al regelui Constantin 
din centrul Greciei, s-a făcut cu
noscut că 90 la sută din forțele 
terestre și toate unitățile aeriene 
și navale s-ar fi raliat regelui.

NEW YORK 13. — Trimisul spe
cial Agerpres R. Căplescu transmi
te : în cursul dimineții de miercuri, 
purtătorul de cuvînt al lui U Thant 
a anunțat că secretarul general al 
O.N.U. a fost vizitat de Mircea Ma- 
lița, șeful delegației române la se
siunea Adunării Generale a O.N.U. 
Cu acest prilej, șeful delegației ro
mâne i-a înminat o scrisoare din 
partea reprezentanței române la 
O.N.U. și textul programului fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, pentru a fi difu
zat delegațiilor țărilor membre ale 
O.N.U. S-a anunțat, de asemenea, 
că în cursul zilei de joi, acest text 
va fi distribuit delegaților.

*
în Comitetul politic, reprezentanții 

a opt țări nealiniate : Brazilia, Bir- 
mania, Etiopia, India, Mexic, Nige
ria, Suedia, R.A.U. — membre ale 
Comitetului de dezarmare de la Ge
neva — au prezentat marți un pro
iect de rezoluție prin care se cere 
tuturor statelor deținătoare de arme 
nucleare să suspende experiențele cu 
această armă în orice fel de medii, 
inclusiv cel subteran. Totodată, se a- 
dresează tuturor statelor apelul de 
a semna actualul Tratat de interzi
cere parțială a experiențelor cu ar
mele atomice. Proiectul cere Comite
tului de la Geneva să treacă de ur
gență la elaborarea unui tratat pri
vind interzicerea experiențelor nu
cleare subterane și să înainteze un 
raport în acest sens celei de-a 23-a 
sesiuni a Adunării Generale.

In Comitetul politio special, unde

se dezbat problemele reiugiaților 
arabi din Palestina, a luat cu- 
vîntul Mircea Predescu, care a 
declarat că această chestiune tre
buie soluționată în conformitate cu 
rezoluțiile Adunării Generale. Vorbi
torul a arătat că problema refugia- 
ților, pe lîngă aspectul ei umanitar, 
a căpătat cu timpul o factură pro
fund politică, fiind parte integrantă 
a complexului de probleme cu ca
racter cronic, acumulate în ultimii 
ani și nerezolvate în regiunea Orien
tului Apropiat. Reprezentantul țării 
noastre a menționat ajutorul priete
nesc oferit de România, alături de 
alte state, popoarelor arabe și refu- 
giaților din R.A.U., Siria și Iordania 
după evenimentele din iunie a.c. 
Dar. a spus el. în ultimă instanță so
luția problemei nu se reduce Ia aju
torul material și financiar acordat 
de comunitatea internațională refu- 
giaților arabi. Vorbitorul a spus că 
aceasta nu poate fi găsită decît de 
părțile interesate, de guvernele și 
popoarele care trăiesc în această 
parte a lumii, pe calea negocierilor 
duse cu răbdare șl într-un spirit de 
clarviziune. Guvernul român, a 
subliniat vorbitorul, consideră că 
este necesară reglementarea situației 
din Orientul Apropiat prin retrage
rea trupelor izraeliene din teritoriile 
arabe ocupate, precum și rezolvarea 
problemei refugiaților și a celorlalte 
probleme litigioase, în conformitate 
cu interesele asigurării securității 
statelor din această regiune.

LUCRĂRILE 
COMISIEI MIXTE 
ROMÂNO-IZRAELIENE

TEL AVIV 13 (Agerpres). — La 
Tel Aviv au început miercuri lu
crările Comisiei mixte guverna
mentale româno-izraeliene de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică, convocată în conformitate cu 
prevederile acordului comercial 
semnat la București la 14 aprilie 
a.c. Delegația guvernamentală ro
mână este condusă de ministrul co
merțului exterior, Gheorghe Cioară, 
iar delegația izraeliană de minis
trul industriei și comerțului, Zeef 
Sharef. Pe ordinea de zi sînt în
scrise probleme referitoare la dez
voltarea relațiilor economice și a 
schimburilor comerciale între cele 
două țări.

BRÂNCUȘI EVOCAT 
EA NEW YORK

NEW YORK 13. — In incinta tea
trului Harkness din New York a 
avut loc marți dwoă-amiază sub aus
piciile Scolii superioare de arte fru
moase a Universității Columbia o 
manifestare culturală cu prilejul îm
plinirii a zece ani de la moartea lui 
Constantin Brâncuși. Despre perso
nalitatea și opera marelui sculptor 
român, care prin arta sa aparține 
întregii omeniri, au vorbit profeso
rul Andre Ra.cz, de la Școala supe
rioară de arte frumoase, și profeso
rul David Rosand. de la Facultatea 
de istorie a artei și arheologie a 
Universității Columbia.

Comunicat U.R.S.S. - R.D.G.

Greva 
cuprului 
(Urmare din pag. I)

lor deosebită (greva ferovia
rilor — 137 000 de munci
tori, cea de la Ford — 
159 000 de muncitori) și prin du
rata lor mai îndelungată. Iată ce 
scrie săptămînalul „U. S. News 
and World Report", făcînd un bi
lanț al anului grevist 1967: „Pînă 
astăzi au fost pierdute în total 
28,3 milioane zile muncă — cifra 
cea mai mare din 1959. Au iz
bucnit 3 765 de greve, la care au 
luat parte 2,5 milioane de munci
tori". Revista arată că este nu
mărul cel mai mare de greve pe 
care l-au cunoscut Statele Unite 
din anul 1953.

Iar dincolo de motivele ime
diate care au dus la declanșarea 
valului grevist se află cauze mai 
adînci — continuarea războiului 
din Vietnam, cu toate consecin
țele lui pe plan intern — chel
tuieli mereu sporite pentru înar
mare, reducerea programelor so
ciale și intenția Administrației de 
a proceda la o sporire a impo
zitelor. Chiar președintele John
son recunoștea marți, în fața par- 
ticipanților la Congresul centra
lei sindicale „A.F.L.-C.I.O.", că 
oamenii muncii din S.U.A. su
portă privațiuni din cauza războ
iului. Cifrele publicate la Wa
shington indică faptul că războ
iul va costa bugetul american, 
în 1967, între 24 și 30 de miliarde 
de dolari. în total, cheltuielile 
pentru înarmare vor ajunge la a- 
proximativ 80 miliarde de dolari, 
aceasta însemnînd mai mult de 
jumătate din întreg bugetul 
S.U.A. în 1967. Se remarcă în a- 
cest context, faptul că în cadrul 
grevelor, pe lîngă revendicări de 
natură economică, apar și unele 
revendicări politice, cum ar fi ce
rerea de a se pune capăt războ
iului din Vietnam. Totodată gre
vele capătă un caracter tot mai 
militant. în fața acestei stări de 
lucruri, Administrația a recurs tot 
mai des la legea Taft-Hartley
— una din cele mai antidemo
cratice legi în vigoare în S.U.A.
— pentru a ordona reluarea lu
crului.

Recent, liderul democrat Mans
field a cerut președintelui John
son să ia măsuri neîntîrziate 
pentru curmarea acțiunii munci
torilor greviști din industria cu
prului. Este greu de spus care 
va fi rezultatul acestui demers. 
Greva continuă.

La tribunalul din Seul a fost judecat miercuri procesul unui grup de in
telectuali sud-coreeni, arestați în Europa și pe teritoriul sud-coreean sub 
acuzajia de spionaj. 34 de persoane au fost condamnate la moarte, patru 
la închisoare pe viajă, trei la 15 ani, iar un student la 10 ani închisoare.

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

SOFIA 13 (Agerpres). — La Sofia 
si-a reluat miercuri lucrările sesiu
nea a cincea a celei de-a cincea le
gislaturi a Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, la care sînt dezbătute pro
iectele de lege cu privire la planul 
economiei naționale si bugetul pe 
anul 1968. Pe ordinea de zi a sesiu
nii au mai fost înscrise două puncte 
— alegerea noului procuror general 
și a președintelui Tribunalului su
prem.

în raportul cu privire la planul 
economiei naționale pe anul 1968, 
prezentat de Apostol Pașev, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, se arată că, potrivit unor 
date preliminare, în primii doi ani ai 
actualului cincinal, volumul produc
ției industriale a țării a sporit cu 27

la sută. Producția agricolă a crescut 
în aceeași perioadă cu aproximativ 
16 la sută. Venitul național a crescut 
cu 18 la sută.

în raport se subliniază că proiec
tul de plan pe anul 1968 creează pre
misele pentru realizarea unui nou 
pas în dezvoltarea economiei națio
nale și ridicarea nivelului de trai al 
populației. Construcția de mașini se 
va dezvolta într-un ritm de apro
ximativ două ori mai mare decît a- 
cela al industriei în ansamblu.

în raportul cu privire la bugetul 
pe anul 1968, prezentat de Dimităr 
Popov, ministrul de finanțe al R.P. 
Bulgaria, se arată că la capitalul ve
nituri sînt prevăzute 4 411 200 000 
leva, iar la capitolul cheltuieli — 
4 400 800 000 leva.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — In 
urma convorbirilor care au avut loc 
la Moscova între delegația de par
tid și guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane, în frunte cu 
Walter Ulbricht și conducători ai 
Partidului Comunist și guvernului 
Uniunii Sovietice a fost dat publi
cității un comunicat, în care se 
arată că au fost examinate proble
mele dezvoltării continue a relații
lor frățești dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Democrată Ger
mană, întăririi legăturilor dintre 
P.C.U.S și P.S.U.G. A fost trasat, 
se arată în comunicat, un program 
de măsuri în direcția dezvoltării 
continue a colaborării reciproce în 
domeniul relațiilor economice, teh- 
nico-științifice și culturale, s-a rea
lizat un acord cu caracter de lungă

P1ENARA C. C.

durată privind extinderea continuă 
a comerțului și legăturile econo
mice între cele două țări.

Comunicatul constată unitatea de
plins' de vederi în aprecierea situa
ției internaționale actuale. Ambele 
părți se pronunță împotriva agre
siunii S.U.A. în Vietnam și declară 
că vor continua să acorde Repu
blicii Democrate Vietnam ajutor 
multilateral necesar pentru respin
gerea agresiunii.

O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor destinderii în 
Europa ; părțile și-au manifestat 
îngrijorarea și au condamnat ac
țiunile forțelor neonaziste din Re
publica Federală a Germaniei.

P.C.U.S și P.S.U.G., se spune în 
comunicat, vor continua și pe viitor 
să depună eforturi in vederea 
coeziunii și unității țărilor comuni
tății socialiste, mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. O 
delegație de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice a fost in
vitată în Republica Democrată Ger
mană.
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Evocări ale epopeii
de la Plevna

De la începutul a- 
cestei luni, timp de 
zece zile au avut loc 
la Plevna mari festi
vități prilejuite de a- 
niversarea a 90 de 
ani de la eliberarea 
orașului. Presa bul
gară a publicat ample 
relatări cu privire la 
aceste manifestări 
care au culminat cu 
cele din zilele de 9 
și 10 decembrie, pre
cum și articole în 
care se evocau 
pisoade ale 
lor purtate la sud 
de Dunăre 
matele rusă și română 
și de voluntarii bul
gari împotriva trupe
lor otomane.

Referindu-se la i- 
naugurarea expoziției 
„90 de ani de la epo
peea Plevnei", ziarul 

„RABOTNICESKO 
DELO", organ al C.C. 
al P.C. Bulgar, men
ționa că această ex
poziție „reînvie in 
fața vizitatorilor e- 
pisoade ale luptelor 
singeroase duse pen
tru eliberarea Plev
nei și împrejurimi
lor ei, scene ale 
prieteniei frățești 
născute intre bul
gari, ruși și ro
mâni in focul lupte
lor, arată recunoștin
ța poporului nostru 
față de eliberatori".

Ziarul „OTECEST- 
VEN FRONT" organ 
al Consiliului Națio
nal al Frontului Pa
triei, din 9 decem
brie a publicat 
un articol intitulat 
„Locuri sfinte ale 
marii frății", despre 
numeroasele monu
mente ridicate în 
memoria eliberatori
lor. Din acest articol 
spicuim: „Lîngă co
muna Grivița exista 
un loc denumit de 
oameni «Valea lacri
milor». In vara anu
lui 1877 aci au răsu
nat trompetele de 
luptă și puternicul 
„ura" al trupelor ru
se și 
timpul 
pentru 
datelor 
Pe locul unde se afla 
cartierul general ro
mânesc s-a construit 
mausoleul în care se 
păstrează osemintele

e-
lupte-

de ar-

române în 
atacurilor 

ocuparea re- 
inaccesibile.

ostașilor români. Lîn
gă el se construiește 
un parc al prieteniei 
bulgaro-sovietice 
bulgaro-române".

Referindu-se la ma
nifestările de la 
Grivița, ziarul „RA
BOTNICESKO DE
LO" arăta între alte
le: „Pe valea unde se 
află parcul prieteniei 
de luptă bulgaro-ruso- 
române se înalță re
duta nr. 1, unde cu 
90 de ani în urmă a 
răsunat victoriosul 
„ura" al eliberatori
lor. Aici fiecare pal
mă de pămînt este u- 
dată cu sîngele a mii 
de fii cunoscuți și ne- 
cunoscuți ai popoare-

și

tașului Grigore Ion, 
care și-au jertfit via
ța pentru eliberarea 
poporului bulgar".

într-un articol 
titulat „Eroii 
Grivița", 
„TRUD" a redat 
ple episoade ale 
tăliilor purtate 
ostașii români, 
spiritului lor de 
crificiu. într-un 
articol, 
ziarul 
TIVNO 
titulat 
mână atacă", se spu
ne între altele : „Os
tașii români au luptat 
vitejește, vădind e- 
roism și abnegație. 
La Grivița, în fața

in- 
de la 

ziarul 
am- 
bă- 
de 
ale 
sa- 
alt 
înpublicat 

„COOPERA- 
SELO“ și in- 
„Armata ro-
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AL PARTIDULUI MUNCII 
DIN ALBANIA

TIRANA 13 (Agerpres). — în zi
lele de 11 și 12 decembrie s-au 
desfășurat lucrările Plenarei a IV- 
a a Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania. Plenara 
a examinat raportul „Cu privire la 
îndeplinirea planului de stat și a 
bugetului pe 1967 și sarcinile pro
iectului de plan și proiectului de 
buget pe 1968“, prezentat de Spiro 
Koleka, membru al Biroului Poli
tic al C.C. După discutarea pro
blemelor de pe ordinea de zi, ple
nara a adoptat în unanimitate ho- 
tărîri corespunzătoare. Enver Hod
ja, prim-secretar al C.C. al P.M.A., 
a rostit o cuvîntare.

lor frățești rus și ro
mân. Memoria lor 
este eternizată de 
mausoleul românesc".

Ziarele au publicat 
informații despre so
lemnitatea depune
rii de coroane în crip
ta renovată a Mauso
leului eroilor români, 
despre inaugurarea 
noului colț muzeistic 
din parcul prieteniei, 
ca și despre mitingul 
desfășurat în această 
localitate. Un amplu 
spațiu a fost acordat 
in presa bulgară adu
nării festive care a a- 
vut loc la 9 decem
brie in sala teatru
lui popular din Plev
na.

In zilele consacra
te aniversării, ziarul 
bulgar „NARODNA 
ARMIA" a publicat 
un articol intitulat 
„Piedestalul nemuri
rii", în care se arăta 
că și generațiile de 
astăzi își aduc aminte 
de asemenea nume ca 
ale maiorului Șonțu, 
căpitanului Valter 
Mărăcineanu, sergen
tului Gheorghe și os-

Plevnei, tinăra ar
mată română și-d pri
mit 
luptă...
tași au 
glorie 
steagul
La Grivița, unde e- 
rau unele din cele 
mai bine întărite re
dute ale 
mane și 
sectoare 
Plevnei, 
un înalt 
luptă. Jertfe scumpe 
a dat în aceste lupte 
tinăra armată româ
nă. In al treilea asalt 
împotriva Plevnei, la 
Grivița, din rîndurile 
ei au căzut într-o 
singură zi 2 565 morți 
și răniți". „In luptele 
de la Plevna — arată 
ziarul — s-a consoli
dat renumele vitezei 
armate române. în 
veci s-a cimentat prin 
sînge prietenia dintre 
cele 
vecine 
bulgar

botezul ei de 
35 000 de os- 

acoperit cu 
nepieritoare 

lor de luptă.

armatei oto- 
în celelalte 
din jurul 

ei au arătat 
spirit de

două
și 
și

Sofia

popoare 
frățești — 
român".
Gh. IEVA
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Lucrări de forare pentru prospectarea de noi zăcăminte de petrol și gaze 
in Afganistan

agențiile de presă transmit:
• Situație încordată în Dahomey •Guvernul 
vest-german a hotărit începerea trata
tivelor cu Iugoslavia pentru restabilirea 
relațiilor diplomatice

Armata din Dahomey asigură paza prin
cipalelor instituții publice din Cotonou, î«- 
cercînd să facă față valului de greve care amenință 
regimul președintelui Christophe Soglo. Președintele a 
ordonat trupelor să ocupe poziții de luptă după ce 
greva salariaților din întreprinderile particulare s-a 
extins asupra serviciilor publice.

încă zece mii de militari americani au 
început să fie transportați în Vietnamul de 
Sud Pe un P°^ aerian. Un lot de 6 500 de soldați și 
ofițeri americani au sosit în cursul zilei de miercuri 
la baza de la Bien Hoa. situată în apropierea Saigo- 
nului.

In regiunea orașului Koynanagar (India de vest) 
transformat într-un morman de ruine de recentul cu
tremur, s-au înregistrat alte 39 de mișcări seismice

Telefoto : V.P.I.—Agerpres

Purtătorul de cuvînt al 
guvernului vest-german, 
Conrad Ahlers — transmite cores
pondentul agenției Taniug din 
Bonn — a declarat că la ședința de 
miercuri a cabinetului s-a hotărît 
să se înceapă tratative cu Iugo
slavia în vederea restabilirii rela
țiilor diplomatice. Potrivit decla
rației sale, restabilirea relațiilor di
plomatice cu Iugoslavia este în 
concordanță cu politica guvernului 
de coaliție. Ahlers a adăugat că ar 
fi posibil ca tratativele să înceapă 
încă în cursul acestei luni.

Delegația de ziariști ro
mâni și-a încheiat vizita în 
R. P. Chineză făcuta >« cadrul 
planului de colaborare culturală 
româno-chineză. Timp de trei săp- 
tămîni. delegația a vizitat orașele 
Pekin, Canton, Cianșa, Sanhai și 
Hancijou. avînd prilejul să cu

noască realizările oamenilor mun
cii din R. P. Chineză.

în apropiere de localita
tea Iwiny, voievodatul Wro
claw, s-au prăbușit digurile 
unui lac artificial.Masa de aPa 
astfel eliberată s-a revărsat asupra 
unei linii ferate, smulgînd liniile 
și deraind un tren cu 14 vagoane. 
Au fost inundate cinci cătune aflate 
sub nivelul lacului. Pînă în pre
zent s-au semnalat 18 morți, 15 
grav răniți și însemnate pagube 
materiale. La locul catastrofei a 
sosit o comisie guvernamentală. în 
frunte cu F. Waniolka, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P Polone. (P.A.P.)

Convorbiri cehoslovaco- 
bolgiono. Auguste de Winter, 
ministrul comerțului exterior al 
Belgiei, aflat în vizită în R. S. 
Cehoslovacă, a avut o convorbire 
cu Frantisek Vlasak, președintele 
Comisiei de stat pentru problemele 
tehnicii. Ei au examinat probleme 
legate de realizarea acordului de 
colaborare în domeniul industriei 
și. muncii de cercetare științifică, 
încheiat de cele două țări în luna 
octombrie a.c.

Val de acțiuni 
revendicative 
în Franța

PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres. Georges Dascal trans
mite : la apelul comun al Confede
rației Generale a Muncii din 
Franța (C.G.T.) și al Confederației 
franceze democrate a muncii 
(C.F.D.T.) în diverse regiuni ale a- 
cestei țări au- început marți la mie
zul nopți o serie de acțiuni greviste 
în cadrul Zilei naționale de reven
dicări fixate pentru 13 decembrie. 
Aceste acțiuni sînt organizate în 
semn de protest împotriva măsuri
lor aplicate de guvern în domeniile 
economic și social. La mișcarea gre
vistă au participat salariați din in
dustria metalurgică, siderurgică, 
textilă, din comerț, construcții, ser
vicii publice etc.

alger Reuniunea 
cadrelor
de conducere 
ale F. L. N.

ALGER 13 — Corespondentul A- 
gerpres C. Benga transmite : La 
Palatul de la Club des Pins din Al
ger s-a desfășurat marți o reu
niune a cadrelor de conducere 
ale F.L.N., in cadrul căreia pre
ședintele Boumedienne, care a ros
tit un discurs, s-a referit la cauzele 
care au determinat adoptarea unor 
măsuri privind reorganizarea con
ducerii F.L.N. și la sarcinile care 
îi stau în față. Vorbitorul a subli
niat că „reajustarea revoluției" in
tervenită după 19 iunie 1965 a per
mis să se pună capăt unei situații 
care, dacă s-ar fi perpetuat ar fi 
putut duce la consecințe nefaste.

Houari Boumedienne a anunțat 
apoi că într-un viitor apropiat va 
fi convocat Congresul F.L.N.
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