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Proletari din toate tarile, unifi-văl

n iarna trecută, Ia S.M.T. 
Rupea, dezbaterea cifrelor 
de plan a prilejuit discuții 
mai deosebite față de anii 
anterior. Planul de produc
ție pe anul 1965 punea în 
fața acestui colectiv de 
muncă trei noi probleme. 
Noutatea lor avea însă 

sensuri diferite, contradictorii chiar. 
Stațiunea de mașini și tractoare Rupea 
primea un mare număr de mașini; noi, 

l! a căror exploatare reclama o temeinică 
cunoaștere a meseriei, experiență. Cu 
cîteva luni în urmă S.M.T. Rupea pri
mise 67 de tineri absolvenți ai școlii 
profesionale de mecanici agricoli, iar 
acum urma să mai primească 62. A- 
veau să lucrezi cu ei chiar de la înce
putul anului, înainte de absolvire. Or, 
este știut că la început tinerii muncitori 
trebuie sprijiniți, ajutați să-și însu
șească încă o serie de cunoștințe prac
tice, să dobîndească încredere în for
țele lor. , . • j

Noi erau și sarcinile planului de pro
ducție pe anul 1965, cu mult mai 
mari deoît în anul anterior; corespun
zătoare creșterii numărului de mașini 
și de muncitori S.M.T. Rupea avea a- 
cum sarcina să deservească complet ce
le 25 cooperative agricole din raion ale 
căror terenuri se întind pe 27 000 hec
tare. Cu 200 de tractoare și 200 de.

mecanizatori, dintre care 67 absolvenți 
din vara anului 1964 și* 62 care urmau 
să termine școala în iulie. 1965 —tineri 
în vîrstă de 17—19 ani, S.M.T. Rupea 
trebuia să execute în cele patru cam-

0 valoroasă experiență a 
organizației de bază U.T.C. 
de la S.M.T. Rupea, regiu
nea Brașov, in munca de e-»
ducare a tinerilor mecani

zatori

panii agricole lucrări echivalente cu 
90 000 de hectare arătură normală. Nu 
puțini au fost cei care s-au arătat ne
încrezători în posibilitatea realizării 
sarcinilor noului plan. Un șef de bri
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Se elaborează o nouâșarjă. Oțeiarul Nicolae Eaicu, șef de echipă la Uzina „23 
August" din Capitală, urmărește cu atenție drumul otelului
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CU PLANUL ANUAL

forestiere 
din regiunile
Bacău si Suceava

• Printre unitățile forestie
re care au îndeplinit de pe 
acum sarcinile din planul pe 
anul 1965 se numără și cele 
din regiunile Bacău și Sucea
va, unități care au o mare 
pondere în economia forestie
ră a țării. Anunțînd îndeplini
rea planului anual. Direcția 
regională a economiei forestie
re din Suceava a făcut cu
noscut că a realizat în acest 
an economii peste plan, prin 
reducerea prețului de cost de 
aproape 8 milioane Iei, depă
șind astfel angajamentul anu
al. îndeplinind și indicii șe- 
senalului, privind valorificarea 
superioară a masei lemnoase, 
forestierii suceveni au dat în 
plus, în acești ani, 132 560 m e 
lemn de lucru. Indicele de

mecanizare al lucrărilor de 
doborît, secționat, scos, a- 
propiat și transport al lemnu
lui a fost mult depășit.

Bilanțul pe acest an al fo
restierilor băcăoani este și el 
bogat. Ca urmare a extinderii 
brigăzilor complexe cu plata 
în acord global, a îmbunătăți
rii proceselor tehnologice în 
fabricile de industrializare a 
lemnului s-au produs peste 
prevederile planului la zi 
13 500 mc cherestea. Benefi
ciile suplimentare se ridică în 
acest an la 8 milioane lei.

• Uzinele 
„Unirea“-Cluj

• CLUJ. De la Cluj a sosit 
vestea că și Uzina construc
toare de mașini textile „Uni
rea“ a îndeplinit planul de 
producție pe acest an. în a- 
cest an, colectivul întreprin
derii a livrat în plus produse 
în valoare de 15 milioane lei, 
și a obținut economii de a- 
proape 2 400 000 lei, sumă ce 
depășește cu mult angaja
mentul anual.

(Agerpres)

Institutul agro
nomic Iași, In
cadrul orei de
pedagogie, șeful 
de lucrări Con
stantin Teșu,-ex
plică studenților 
anului II, grupa 
334 B, alcătuirea 
mineralogică a 
rocilor specifice 
pogdoriei Cot

nari.
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gadă a declarat chiar: „Cu copiii ăștia 
n-o scoatem la cap. Dacă ar fi fost vor
ba numai de vreo zece, cinsprezece mai 
mergea. Dar ei sînt mai bine de 120, 
iar noi nici 80. Cine' și cum o să-i aju
te „Copiii“ n-au îndrăznit să scoată 
o vorbă. A luat cuvîntul însă secreta
rul organizației U. T. C., Mihai Lascu. 
Și el a spus doar cîteva cuvinte.

„Am vorbit1 cu băieții, îi cunosc pe 
fiecare dintre ei. Asigurăm organiza
ția de partid, conducerea stațiunii că ne 
vom face datoria. Vom învăța din ex
periența dv., a celor mai vîrstnici și 
nu vă vom face de rîs. Să aveți încre
dere în noi“.

Acesta a fost însă doar începutul. 
Nimeni nu-și făcea iluzii că lucrurile 
vor merge de la început perfect. Chiar 
în acea seară, secretarul organizației de 
partid l-a oprit pe Lascu, secretarul or
ganizației de bază a U.T.C.

„E bine că ai pus lucrurile la punct. 
Iți mai revine însă o sarcină. Știi că în 
primăvară vor lucra și cei 62 de 
elevi din anul trei, care apoi vor fi re
partizați la noi. Trebuie să avem încre
dere în ei. dar și grijă. Situația este de 
așa natură, încît nu ne putem permite 
să-i lăsăm să zburde nici măcar o zi 
pînă i-am cunoaște și pînă vor deprin
de bine meseria. Planul e mare și toți 
trebuie să pună umărul serios la trea
bă din prima zi. De aceea cred că-i 
bine să mergi pe la școală, să vezi ce 
fac ei acolo, să-i cunoști...“.

Secretarul s-a dus la școală. A luat 
parte la adunările generale ale orga
nizației U.T.C. de aici, la orele de curs, 
a rămas seara cu elevii la dormitor, a 
discutat cu ei pe îndelete.

In același timp, conducerea stațiunii, 
organizația de partid au trecut la înfăp
tuirea unui ansamblu de măsuri stabi
lite în aces sens. Un colectiv a analizat 
modul în care și-au desfășurat activita
tea, după absolvire, cei 67 de noi meca
nizatori. S-a analizat și s-a stabilit exact 
cine nu știe să regleze semănătoarea, 
cîți nu știu să lucreze cu combina, cîți 
să folosească rațional timpul de lucru, 
cine face risipă de carburanți etc. etc. 
In baza unei aprobări speciale, după

ION ȘERBU
(Continuare în pag. a ll-a)
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Complex de panificație
De la Cluj a so

sit vestea că la 
primul obiectiv al 
complexului de pa
nificație — moara 
— ce se ridică în 
acest oraș a fost 
terminat montajul 
utilajului si au în
ceput probele teh
nologice. Noua uni-

tate a industriei a- 
limentare are o ca
pacitate de 220 de 
tone de făină în 24 
de : ore. întregul 
proces de produc
ție — transportul 
griului în silozuri, 
măcinarea ca și 
depozitarea făinii 
este automatizat.

La cel de al doi
lea obiectiv, din ca
drul complexului și 
anume la fabrica 
de pline, construc
torii execută în 
prezent finisaje in
terioare, iar mon- 
torii lucrează la 
instalarea utilajului,

la Cluj
ce poartă marca U- 
zinei „Tehnofrig".

Noua fabrică de 
pîine, cu patru li
nii tehnologice au
tomate, cu o capa
citate de 80 de 
tone în 24 de ore, 
este prevăzută a fi 
terminată în cursul 
anului viitor.
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URARE
VÌRSTEI

AUR
de RADU TUDORAN

Există în limba noastră un 
cuvint, al poporului, folosit 
de acesta cu multă măsură ; 
e un cuvint cunoscut de ori
cine, și totuși, în vorbirea de 
toate zilele el nu apare decît 
atunci cirul este nevoie. .

In viața trepidantă a se
colului nostru, al deceniilor 
de astăzi, cu atitea prefaceri 
lăuntrice și exterioare, cu 
atitea descoperiri și cuceriri, 
acest cuvint nu și-a pierdut 
sensul, nici întrebuințarea. 11 
dezvălui : gingășia.

...Intr-o seară, deunăzi, am 
mers la o casă de cultură, a 
unuia din raioanele bucureș-

D.
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încheierea lucrărilor Intîlnirii 
ziariștilor din țările balcanice J -»

si ale zonei Mării Adriatice
seara au luatLuni 

sfîrșit lucrările Intîlnirii 
ziariștilor din țările 
balcanice ți al» zonei 
Mării Adriatice.

In ședința de dimi
neață a continuat 
schimbul de vederi pri
vind cooperarea profe
sională a gazetarilor 
din această parte a lu
mii.

In cuvîntul său, Vias 
Markides, directorul 
general al Societății de 
radio din Cipru, a salu
tat ideea organizării a-

cestei Intîlniri, care se 
încadrează în contextul 
deosebitei importanțe 
pe care o are înțelege
rea reciprocă pentru vi
itorul fericit al întregii 
omeniri. In continuare, 
ziaristul cipriot s-a re
ferit la procupările ac
tuale ale Societății de 
radio și televiziune pe 
care o reprezintă, 
vederea stabilirii unui

(Continuare 
in pag. a III-a)

Consiliului de Ministri
A

» participanților la Intilnire
Președintele Consi

liului de Miniștri al 
Republicii Socialiste 
România, Ion Gheor
ghe Maurer, a primit 
luni după-amiază pe 
participanții la lntil- 
nirea. ziariștilor din ță
rile balcanice și ale 
zonei Mării Adriatice.

Au asistat Emil 
Bodnaraș, prim-vice- 
președinte al Consiliu
lui de Miniștri, Cor
neliu Mănescu, minis-

irul afacerilor externe, 
Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetu
lui de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ștefan 
Bălan, ministrul învă- 
țănuntului, 
Marinescu,
sănătății și prevederi
lor sociale, Nestor Ig- 
nat, președintele Uni
unii Ziariștilor din Ro
mânia.

Voihea 
ministrul

(Agerpres)

com mar
Intre 11—13 decembrie 1965, Ia invitația

Uniunii Ziariștilor din România, a avut loc la 
București Intîlnirea ziariștilor din țările balca
nice și ale zonei Mării Adriatice. La această 
întîlnire âu participat reprezentanți ai asocia
țiilor profesionale ale ziariștilor, ai 
agențiilor de presă și instituțiilor de 
televiziune, gazetari de prestigiu din : 
— Ajet Simixhiu, secretar general al 
Ziariștilor, Javer Malo din partea 
„Zeri i Popullit", Mynever Shuterigi, din partea 
Uniunii ZiariștilorBulgaria — Gheorghi Bo- 
kov, președintele Uniunii Ziariștilor, redactor 
șef al ziarului „Rabotnicesko Delo", Ilia Kiu- 
lovski, vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor, 
redactor șef al ziarului „Otocestven Front", Ne- 
delcio Ganciovski, directorul Radioteleviziunii 
bulgare, Țonu Țonev, publicist, Dimitr Kalev, 
redactor șef al ziarului1 „Trud", Elia Ignatov, 
secretar general al Uniunii Ziariștilor, Ivaila 
Vulkova, redactor 'șef adjunct al ziarului „Ze- 
medelski Zname“, Velislav Hadjiatanasov, pu
blicist, Tveato Zveatkov, redactor șef al ' zia
rului „Dunavska Pravda" ,- Cipru — Vias Mar
kides, directorul general al Societății de râdib, 
Husrev Suleyman din partea ziarului „Halkin 
Sesi", Aratan Ekrem Ural din partea ziarului 
„Bozkurt“, Gavriel Angelos din partea ziarti- 
lui „Agon", Andreas Kannauros, vicepreședin
te al Asociației ziariștilor ; Grecia — Grigoris 
Gerassimos, membru în Consiliul de conducere 
al Uniunii redactorilor presei ateniene, ' -Con
stantin Calligas, redactor politic al ziafului 
,,To Vima“, Phedon Valsamakis, redactor‘poli
tic al ziarului „Ajiendotos", Iraclis Tzathas 
din partea ziarului „Avghi“, Alexander Filip-

(Continuare In pag. a IlI-a)

ziarelor, 
radio și 
Albania 
Uniunii 
ziarului

Trei tineri : Maria Ilie, Vlad Florescu, Constantin Savu, trec cu succes pragul celor optsp rezece ani, înscriind in cartea 
Combinatului de cauciuc Jilava trei cercuri de lumină
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tene, unde se desfășura o 
serbare a tinerilor. E o ser
bare cu tradiție astăzi, deși 
nu are vechimea altor sărbă
tori, fiindcă nu au trecut de
cît cinci ani de cînd s-a cele
brat prima oară. E așa dar o 
tradiție nouă, și folosesc fără 
să ezit cuvîntul, în aparență 
contradictoriu : la baza unei 
tradiții stă într-adevăr vechi
mea, dar prin răsturnarea 
timpului, îi atribui acesteia 
vechimea viitorului. Multe . 
din actele noastre astăzi se 
bizuie pe ceea ce întrezărim 
și știm că are să fie mîine, 
prin transpunerea machetei ■ 
în realitate. Pădurile care se

luna decembrie tinerii care 
au împlinit sau împlinesc 
optsprezece ani în cursul

'■ Sfr
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plantează acum, nu ne vor 
da umbră și lemn nou, ci 
generațiilor următoare. O 
uzină care intră în funcțiune, anului, adică ating vîrsta de

al , plinelor răspunderi civice, a 
majoratului, să fie sărbătoriți 
solemn in cadrul matei fami
lii alcătuită din toată sufla
rea poporului. E o gingășie...

Gingășia generațiilor ma
ture care în tumultul vieții 
noastre constructive, închină 
un zîmbet cald tinerilor.

Uneori cifrele pot să ca
pete sonoritate ca un imn sau 
ca o poezie. Peste douăsute- 
cincizeci de mii de tineri de-_ 
vin majori în anul care se 
încheie. Sînt sute de mii în

face parte dintr-un lanț, i 
cărui capăt ajunge pînă de
parte. Nimic’nu este gata, 
nimic nu se termină — nu 
ne așteaptă repausul, ci ca
lea largă a ; viitorului.

Tineri ■ și vîrstnici ai cre
mei noastre, aparținem vre
murilor care au să vină ; 
dacă spun astfel, am dovedit 
că tradițiile noi și-au cîștigat 
vechimea, prin prezumție și 
prin, credință în statornicia 
tuturor cuceririlor.
, A devenit tradiție < ca in

cei cîțiva ani care au trecut 
de la prima solemnitate, sute 
de mii care o așteaptă; cu 
toții alcătuiesc abia o gene
rație și după ea vin altele, 
fondul uman și garanția vii
torului pe care îl clădesc 
generațiile mature de astăzi.

Intr-un singur raion al 
Bucureștiului există, învață 
și muncesc aproape nouă
sprezece mii de tineri; din
tre aceștia, cincisute șaizeci 
ating acum vîrsta majoratu
lui. I-am văzut pe cea mai 
mare parte din ei într-o sală, 
parcă împodobită cu și mai

(Continuare in. pag. a lll-a)
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Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu
a tovarășului Paul Thomson

Țovai'ășul Paul Thomson, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al P.C. din Danemarca, 
al doilea redactor șef adjunct 
al ziarului „Land og Folk\ 
a făcut o vizită de 12 zile în 
țara noastră.

In ziua de 13 decembrie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., a primit pe tov. Paul 
Thomson, la cererea acestuia. 
Cu acest prilej a avut loc o 

• convorbire prietenească.

TELEGRAMA

Excelentei Sale, Domnului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

București
Doresc să exprim excelenței Voastre sincerele mele mulțu

miri pentru amabilul mesaj de felicitare 
independenței Finlandei.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă 
urări de fericire personală și de progres 
nuă pentru poporul român.

trimis cu ocazia zilei

adresa cele mai bune 
și prosperitate conti-

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

Timp de aproape 10 zile 
scena Casei de cultură a tine
retului din raionul Nicolae 
Bălcescu va găzdui faza fina
lă a întrecerii artistice de 
amatori „Slavă partidului“.

Luni, în prima zi, au evo
luat in fața juriului și a unui 
numeros public formații co
rale, brigăzi artistice de agi
tație, orchestre de muzică 
populară și ușoară, grupuri 
vocal-folclorice, precum, și 
numeroși soliști vocali, in
strumentiști și dansatori.

La această fază se vor în
trece aproape 200 de formații 
artistice de amatori din între
prinderile bucureștene, selec
ționate din peste 650 de for
mații participante la fazele 
anterioare.

(Agerpres)
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Tinerii gimnaști se afirmă, 
dar se pierd pe drum
a această ulti
mă lună a anu
lui s-a încheiat 

\ și activitatea 
competițională 
la gimnastica 
sportivă, prin 
două concursuri 
ce s-au desfă

șurat paralel la Cluj: campio
natul individual al maeștrilor și 
finala campionatului interregio
nal. în campionatul maeștrilor, 
la feminin, putem consemna re
tragerea tuturor „veteranelor“ 
din activitatea competițională, 
inclusiv a Soniei Iovan, care cu 
cîteva săptămîni în urmă de
monstrase în cadrul finalei cam
pionatului pe echipe că este încă 
cea mai virtuoasă și valoroasă

gimnastă a noastră. Deci lupta 
pentru titlul de campioană a ță
rii s-a dat în mod deschis între 
gimnastele generației noi, și mai 
ales între sportivele Apăteanu, 
Tutan, Ceampelea, Baizat, Do- 
boșan. Concurînd excepțional 
fără a rata exercițiile, Rodica 
Apăteanu a devenit campioană 
a țării.

în „sectorul“ gimnaștilor din 
„vechea generație“ s-a înregistrat 
retragerea lui Frederic Orendi, 
gimnastul care ani de-a rîndul a 
îmbrăcat tricoul de campion al 
țării, înscriindu-și numele în 
multe concursuri alături de ale 
marilor gimnaști ai continentu
lui nostru. Campionul anului 
1965 a devenit Gheorghe Tohă- 
neanu, care are deja maturitate

în acest sport și a ajuns la o 
bună experiență competițională.

Atît la maeștri cit și la maes
tre s-a consemnat din nou un 
număr mic de participanți. 
Dreptul de participare în acest 
campionat l-au obținut numai 
aceia care au îndeplinit, într-un 
concurs anterior, media generală 
de 8,50 puncte. Doar 8 gimnaști 
și 15 gimnaste au trecut peste 
această normă și, regretabil, ma
joritatea din ei în apropiere de 
limita inferioară. Aceste fapte 
dovedesc existența unui pluton 
redus al gimnaștilor de valoare 
din țara noastră. Este un fapt 
cunoscut că media de 8,50 în
tr-un concurs internațional este 
cu totul nesatisfăcătoare.

Referindu-ne la nivelul cali-

tativ al concursului putem a- 
precia că el se situează pe linia 
întrecerilor de gimnastică din 
ultimele săptămîni (finala cam
pionatului național pe echipe, 
campionatele internaționale ale 
României și concursul masculin 
cu Franța), adică un calificativ 
mediocru, evoluții modeste, mult 
prea departe de înaltele exigen
țe ale gimnasticii pe plan mon
dial. Aceleași exerciții vechi, cu 
aceleași erori sau părți pozitive 
(acestea prea puține), același ar
bitraj neunitar, părtinitor, uneo
ri cu discuții interminabile. 
Ochiul specialistului și al specta
torului mai versat a putut re
marca cu ușurință cum fiecare 
executant poartă pecetea „școlii“ 
antrenorului care l-a pregătit. 
Deci, în continuare lipsă de uni
tate în concepție, în metode, în 
mijloace, fiecare antrenor pre- 
gătindu-șl sportivii după con
cepții personale.

Al doilea concurs, cel interre
gional, desfășurat pentru prima 
oară la noi în țară în sistemul 
acesta, a întrunit „fruntea“ cate
goriilor inferioare din regiunile 
țării. S-au văzut din nou, ca și 
în anii trecuți multe talente au
tentice. Deci, din nou descope
riri de talente, al căror nume se 
consemnează în presă și despre 
care se fac pronosticuri, adesea

îndrăznețe. Anii trec însă, și o- 
dată cu ei și talentele dispar, 
pronosticurile nu mai adeve
resc. Dacă ar fi să scriem 
numele atîtor talente, cîte s-au 
afirmat la vîrsta junioratului, 
trecînd apoi în anonimat, ar 
trebui să umplem destule pa
gini. De ce ? Desigur nu sînt 
numai cei „dispăruți“ de vină. 
Cauza despre care s-a scris de 
atîtea ori revine din nou : pregă
tire defectuoasă. Subliniem: 
pregătire deficitară, organizare 
defectuoasă a pregătirii, metode 
și mijloace lipsite de eficiență, 
adesea eronate, lipsă de unitate 
în concepție, lipsă de „școală" 
în gimnastică, antrenori slabi 
pregătiți. Și toate acestea în de
trimentul gimnasticii noastre.

S-au făcut analize, s-au con
statat fapte, s-au făcut propuneri. 
Dar totul s-a oprit aici. Oare 
cînd se vor lua și măsuri, măsuri 
concrete, eficiente ? Trebuie 
doar să îndrăznim. Există ta
lente, se acordă condiții pentru 
pregătire. Incontestabil că mer- 
gînd pe altă cale rezultatele su
perioare nu vor întîrzia să ne 
ocolească.

prof. PETRE DUNGACIU 
antrenor de gimnastică

Baschetbalistele noastre anihi
lează un atac a) formației ma

ghiare
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(librăria centrală din piața „16 Februarie" din Ploiești are cum 
părători statornici x

Hocheiștii romàni 
învingători

în turneul de baraj

L
a sfirșitul săptămînii trecute Ca
pitala țării noastre a găzduit o 
importantă competiție sportivă: 
turneul de calificare pentru grupa 
B a campionatului mondial de 
hochei pe gheață După oum se 
știe această mare întrecere sportivă 
se dispută anual — cu excepția 
anilor cînd au loc ediții ale Jocu

rilor Olimpice de iarnă — pe trei grupe. Regu
lamentul acestei competiții prevede că dacă vreuna 
din formații absentează intr-țin an de la startul 
întrecerilor, atunci ea îfi pierde automat locul în 
grupa respectivă, urmînd să dispute un meci sau 
un turneu de baraj cu alte echipe care sînt în 
aceeași situație. Și cum la ultima ediție a cam
pionatului mondial, care a avut loc anul acesta 
la Tampere (Finlanda), reprezentativele României, 
Italiei și Franței nu au fost prezente la jocurile 
din cadrul grupei B, ele au fost nevoite să dispute 
un turneu de baraj pentru ocuparea unui loc în 
această grupă.

Victoria în acest turneu — desfășurat în zilele 
de 10, 11 și 12 decembrie la București — a 
revenit reprezentativei noastre, care în primul 
meci, disputat vineri seara, a învins cu 11—3 
(4—1, 4—1, 3—1), selecționata Franței și a dis
pus în ultima întîlnire a turneului, duminică seara 
de Italia cu 6—2 (0—0, 3—1, 3—1).

Firește, victoria selecționatei noastre era scon
tată, ținînd seama mai ales de ultimele rezultate 
obținute. Intr-adevăr, jucătorii români au întrecut 
în ultimii ani de 6 ori echipa Franței și au învins 
la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck Italia tot cu 6—2 (1—0. 3—1. 2—1). 
Deci ei au confirmat pronosticurile făcute înainte 
de începerea competiției, manifestînd în general

o formă bună. A plăcut în mod deosebit — fapt 
remarcat, de altfel, și de toți specialiștii prezenți 
cu acest prilej la București — rapiditatea și omo
genitatea acțiunilor ofensive ale echipei noastre. 
Schimbările derutante ale direcției de atac, pa
sele precise și tendința de a finaliza rapid, prin 
șuturi directe sînt caracteristici ale jocului mo
dem și ne bucură faptul că ele au caracterizat și 
jocul echipei noastre în acest turneu.

Dar hocheiștii români au arătat și unele slăbi
ciuni, evidente în special în organizarea apărării, 
capitol la care echipa noastră s-a dovedit uneori 
deficitară. Discutînd ou ing. Alexandru Teodores- 
cu, președintele colegiului de antrenori din cadrul 
federației noastre de specialitate, acesta ne-a 
spus: „Principala carență manifestată de selecțio
nata noastră în acest turneu este slabul randa
ment dat în apărare. Fundașii au avut deseori 
momente de slăbiciune, de lipsă de orientare, lă- 
sînd poarta neprotejată, iar dintre cei doi .portari 
folosiți cu acest prilej doar tînărul Dumitraș a 
corespuns. Principala sarcină a celor doi antrenori 
ai lotului (Mihai Flamaropol și Ion Tiron) este ca 
în viitor la antrenamente să insiste mai mult pe 
îmbunătățirea jocului în apărare“.

Dintre formațiile oaspe s-a detașat în mod evi
dent reprezentativa Italiei, o formație bine sudată, 
cu o apărare masivă și cu cîteva individualități 
de certă valoare ca : frații Giancarlo și Alberto 
Dorin, Crotti, Mastel, Verocai și portarul Viale. 
Hocheiștii italieni au dovedit multă siguranță în 
apărare, o bună tehnică în mînuirea pucului dar 
din păcate numai rareori (și atunci au făcut-o 
cu mult succes!) au încercat să joace colectiv.

S. SPIREA

I CENTENAR
! SIBELIUS

„Asalt“ spectaculos din con
cursul de scrimă organizat 

duminică in Capitală

i O fază disputată din meciul 
România—Italia, desfășurat 
duminică seara pe patinoa

rul „23 August"

(Urmare din pag. I)

terminarea reparațiilor și încheierea 
cursurilor de iarnă, cu cei 67 proaspeți 
absolvenți s-a organizat un curs spe
cial de 12 zile. De dimineață pînă sea
ra ingineri, maiștri, cîțiva din cei mai 
buni șefi de brigadă le-au ținut „bobo
cilor“ prelegeri, au organizat cu ei dis
cuții și demonstrații practice, axate pe 
problemele constatate ca deficitare în 
pregătirea și comportarea lor în pri
mele luni de producție.

Repartizarea noilor mașini a prilejuit 
iarăși numeroase discuții. încâlcind ve
chea tradiție, noile tractoare și mașini 
au fost repartizate tinerilor mecaniza
tori. Directorul le-a argumentat „vete
ranilor“ motivele și principiile care au 
călăuzit conducerea în adoptarea acestei 
hotărîri.

„A continua vechea practică — spu
nea el — înseamnă a face două rele, 
întîi. Dacă repartizăm mașinile după 
criteriul celui mai vechi înseamnă 
să încurajăm cu bună știință lipsa 
de grijă față de mașini. Un trac
torist vechi își va putea îngădui să nu 
păstreze cu toată grija mașina ce i-a 
fost repartizată, știind că la anul sosesc 
altele noi și va primi și el una. Trac
toarele pe care lucrați au fost noi cînd 
le-ați luat în primire. Lucrați cu ele pînă 
cînd își vor face norma, le vom face 
apoi forme de casare, iar vouă vă vom 
da altele noi. Așa este bine. Apoi, 
dacă proaspeților absolvenți de la în
ceput le vom da mașini vechi, se vor 
descuraja nu vor prinde dragoste de 
meserie“.

Cu cea mai mare grijă s-a făcut apoi 
repartizarea noilor muncitori în brigăzi. 
S-a pornit de la principiul ca fiecare să 
lucreze în brigada de tractoare din co
muna natală O problemă mai complica
tă a constituit-o alcătuirea brigăzii ce a- 
vea să deservească cooperativa agricolă

din Comana. De ani de zile lucrările 
mergeau aici nu tocmai bine. Coopera
tiva avea o mare suprafață de pămînt, 
volumul lucrărilor ce trebuiau execu
tate mecanizat era și el foarte mare. 
Membrii brigăzii de tractoare nu erau 
însă oameni din sat. Din această cauză 
în rîndul mecanizatorilor din brigadă 
era o mare fluctuație care avea re
percusiuni asupra executării la timp și 
de bună calitate a lucrărilor. Acum se 
reușise ca în promoția de absolvenți 
din 1964 și cei care aveau să termine 
pește cîteva luni să fie și un număr de 
băieți din sat, din Comana. în alcătui
rea brigăzii conducerea se afla în fața 
a două alternative. Să repartizeze un

De la început însă încrederea în for
țele și priceperea celor mai tineri me
canizatori a fost un act de maturitate. 
Conducerea, organizația de partid, co
mitetul U.T.C. au prevăzut neajunsurile 
care puteau să se ivească și au luat din 
timp măsuri de prevenire.

Secretarul organizației U.T.C. a fost 
cooptat în comisia de repartizare în 
practică a elevilor din anul trei. El a 
dat un ajutor substanțial comisiei. Era 
doar persoana din S.M.T. care îi cu
noștea acum cel mai bine pe elevi, pe 
viitorii mecanizatori. Cei certați cu dis
ciplina au fost repartizați în brigăzile 
cu oameni vîrstnici, serioși, cei mai

Prezențe la

PE SCURT
• Ieri a părăsit Ca

pitala plecând la Mi
lano, echipa Dinamo 
București, care 
miercuri va întllni pe 
stadionul „San Siro" 
formația Internazionale 
in meci retur pentru 
„Cupa campionilor eu
ropeni' la fotbal.

Desfășurarea acestui 
interesant meci va fi 
transmisă integral ia 
posturile noastre de 
radio începînd de la 
ora 20,15 pe progra
mul I. Corespondentul 
Agerptes, I. Mărginea- 
nu, transmite : Înain
tea meciului retur cu 
Dinamo București din 
cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei cam
pionilor europeni“ Ia 
fotbal, echipa Interna
zionale din Milano a 
susținut partida sa de 
campionat, terminlnd 
la egalitate (0—0) cu 
Fiorentina. Din forma
ție a lipsit Suarez, 
care după toate pro
babilitățile va juca 
însă miercuri împotri
va lui Dinamo. După 
cum spunea antrenorul 
Herrera „echipa In
ternazionale privește 
cu toată seriozitatea 
partida cu Dinamo 
București. Ne așteptăm 
la o replică dlrză. As
tăzi avem In fată o 
altă echipă decît a- 
ceea pe care am în
vins-o anul trecut și 
tocmai de aceea, fi
nind seama și de în- 
frîngerea noastră la 
București vrem să evi
tăm de la bun Început 
orice surpriză. De ace
ea vom ataca conti
nuu'.

• Luni dimineața a 
plecat la Tirana re
prezentativa masculină 
de baschet a tării 
noastre. Baschetbaliș- 
tii români vor parti
cipa la jocurile celui 
de-al 7-lea campionat 
balcanic, care se vor 
desfășura în capitala 
Albaniei între 15 și

19 decembrie. 4u fă
cut deplasarea : Spiri- 
don, Albu, Demien, 
Novac, Popescu Cr., 
Savu, Ionescu, Țedula, 
Diaconescu, Iecheli, 
Dragomirescu și Pre- 
dulea.

* Intr-un meci con
țină pentru optimile 
de finală ale „Cupei 
campionilor europeni' 
Ia baschet (masculin), 
formația Siavia Praga 
a învins pe Honved 
Budapesta cu scorul 
de 100—62 (48—20).

• La Varese s-au 
desfășurat campiona
tele Italiei de gimnas
tică. Titlul de campion 
a revenit, pentru a 
patra oară consecutiv, 
campionului olimpic 
Franco Menichelli, 
care a totalizat 119,05 
puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat 
Luigi Comnaghi (113,50 
p) și Franceschetti 
(108,80 p).

• Aseară s-a în
cheiat meciul feminin 
de baraj pentru de
semnarea campioanei 
de șah a tării pe anul 
acesta. Titlul de cam
pioană a fost clștigat 
de Alexandra Nico- 
Iau, care ,a învins-o 
cu 2,5—1,5 puncte pe 
Elisabeta Polihronia- 
de.

• In cadrul prelimi
nariilor campionatului 
mondial de handbal, 
reprezentativa mascu
lină a Ungariei a în
trecut echipa Spaniei 
cu scorul de 24—15 
(10—7).

• In cadrul campio
natelor republicane de 
volei, seria I, s-au în
registrat următoarele 
rezultate : masculin ■■ 
Rapid București — 
Tractorul Brașov 3—0; 
Steaua — Știința Cluj 
3—0; Farul Constanta
— Dinamo București 
0—3; Știința Brașov
— Petrolul Ploiești 
3—1; Minerul Baia 
Mare — Constructorul 
Brăila 3—2; Știinla 
Timișoara — Știința 
Galați 1—3; feminin : 
Dinamo București — 
Metalul București 
3—0; Stiinfa Cluj — 
Rapid București 2—3; 
Farul Constanta — 
Partizanul Roșu Bra
șov 3—0; C.S.M. Si
biu — Penicilina lași 
3—1; Știinfa Craiova
— C. P. București 3—2.
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Igenaete meleagurilor scand. 

toată măreția și sălbăticia 
dului. Sibelius continuă i

s ărbătorim în a- 
ceste zile Cente
narul nașterii 
marelui artist al 
Finlandei, com
pozitorul care 
alături de nor
vegianul Grieg, 
a turnat în dese- 

portativelor crîmpeie dinntd 1 ' _...
luptele și aspirațiile unei zbuciu
mate istorii pentru viață și drep
tate, farmecul oamenilor nordu
lui.

De decenii, numele lui Jan 
Sibelius s-a identificat cu cultu
ra Finlandei, a devenit simbo
lul comorilor artistice făurite de 
poporul țării celor „o mie de 
lacuri“.

Fiu al unei familii de muzici
eni, Jan Sibelius a început de 
mic strălucite studii muzicale. 
La Helsinki și mai tîrziu la 
Berlin și Viena — Vegelius, 
Bussoni, Fuks, Goldmark îi în
drumă pașii spre marile izvoare 
ale clasicismului și romantismu
lui muzical. In 1892, prima au
diție a Simfoniei 
Kullevo, în care 
răzbate toată for
ța epopeei națio
nale Kallevalla 
îi deschide dru
mul spre marea 
artă a epocii.

Finlandezii gă
sesc în ea spiri
tul vechilor cîn- 
tece populare, le
gendele meleagurilor scandinave,

i nor- 
------ Sibelius continuă acum, 

■ opunîndu-se oricăror opreliști, 
drumul unei creații naționale, in
spirate din viața, istoria și visu
rile poporului finlandez.

Intonațiile caracteristice fol
clorului nordic vor răsuna în în
treaga sa creație. „Sibelius — 
scria în 1916, profesorul său 
Bussoni — s-a dezvoltat repede 
și sigur pe tărîmul artei popu
lare finlandeze, tărîm pe care 
nu l-a părăsit, afară de cazul 
cînd în mod trecător, s-a adăpat 
la izvorul ceaikovskian. El nu s-a 
lăsat însă înrîurit decît pentru 
ca — mai limpede și mai ma
tur — să reintre spre a se afirma 
pe făgașul său propriu. Sibelius 
poate fi numit un Schubert fin- 

s și cîntecul țării sale curge 
din inimă, prin pană...“. Kullevo

muzica!

I
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I poate : 

landez 
din ini

Ia fost urmată de multe alte lu
crări simfonice. Catalogul creați
ei sale numără peste 400 de lu- 
Icrări printre care 7 simfonii, 8 
concerte instrumentale, 4 legende 
pentru orchestră și multe poe- 

Ime simfonice (printre ele celebra 
Finlandiă, Lebăda din Tuonela, 
întoarcerea lui Lemminkainen,

Saga, Fata lui Pohjola) care per- 
mițîndu-i traducerea muzicală a 
unui program literar, inspirat 
din viața poporului finlandez — 
au rămas genul său preferat.

Întreaga creație a lui Jan Si
belius, de la primele Cinci cîn- 
tece pe versuri de Topelius și 
Joukaihainen, pînă la ultimul său 
opus Trei piese pentru vioară și 
pian, cuprinde sute de lucrări de 
o adâncă concepție, iar o mică 
statistică poate demonstra că pu
ține lucrări moderne pot sta ală
turi de ele în ceea ce privește 
frecvența audițiilor în marile 
săli de concert.

Muzica lui Sibelius, pătrunsă 
de adinei cugetări filozofice, de 
măreție epică, de puternic dra
matism, de un larg suflu liric, 
muzica în care plutește nedeslu
șit, dar palpitant întreaga atmos
feră a Finlandei, este de mult 
cunoscută în România, prima 
audiție a Lebedei din Tuonela 
fiind ascultată încă în 1906. (Si
belius prețuia nespus, de altfel, 
muzica românească, creația enes- 

ciană — „Nu 
l-am cunoscut 
personal pe 
George Enescu 
—• scria el revis
tei „Contempo
ranul“ în 1956, 
cu un an înain
tea morții — 
dar el mi-a 
transmis adeseori 
saluturile sale 

prin diferiți artiști care ne-au vi
zitat și lucrul acesta mi-a produs 
întotdeauna o mare bucurie. E- 
nescu a fost un excelent și ex
trem de talentat muzician. Am 

să-i
trem de talentat muzician, 
avut adeseori posibilitatea 
apreciez măiestria, ascultîndu-1 la 
radio și pe discuri...“).

Festivalul Sibelius organizat 
de Comitetul Național pentru A- 
pararea Păcii, Comitetul de Ra
dio și Televiziune, Comisia Na
țională U.N.E.S.C.O., Uniunea 
Compozitorilor, a reprezentat un 
impunător omagiu pe care muzi
ca românească l-a închinat ge
nialului rapsod finlandez.

Sub bagheta dirijorului Ema- 
nuel Elenescu, trei dintre cele 
mai semnificative creații ale lui 
Sibelius — Simfonia a V-a, Con
certul pentru vioară (solistă Cor
nelia Bronzettif poemul simfonic 
Tapiolla — interpretate de or
chestra Radioteleviziunii — ne-au 
permis să .pătrundem -cfteva ore 

_ spre izvoarele eposului sibelian, 
în' universul unui prof und com
pozitor național, unui original 
reprezentant al istoriei muzicii 
universale.

(Agerpreș)

re mobile. S-au stabilit 6 trasee care 
zilnic, din zori și pînă noaptea tîrziu, 
au fost străbătute de cele 6 ateliere 
mobile. Lucrurile au fost astfel orga
nizate îneît pe fiecare mașină era un 
tovarăș din conducerea stațiunii sau 
din biroul organizației de partid sau 
U.T.C. Dacă într-o zi, de exemplu, era 
nevoie în două locuri de intervenția 
sudorului Ion Herma, locțiitorul secre
tarului U.T.C., el cerea și se ducea la 
brigada unde nu mai fusese de cîteva 
zile nimeni din comitetul organizației 
U.T.C. Și practic, la fiecare deplasare, 
membrii comitetului ajutau grupele 
U.T.C. în munca de educație pe care o 
desfășurau acestea.

IOSIF SAVA

U. T. C. a organizat o adunare ge
nerală deschisă la care au fost in
vitați tovarăși din conducerea stațiunii 
și biroul organizației de partid, mun
citori vîrstnici. Tinerii mecanizatori 
au primit flori, directorul stațiunii le-a 
adresat un cald îndemn, muncitorii în 
vîrstă le-au vorbit despre experiența 
lor de viață, de muncă. A doua zi, co
mitetul organizației U.T.C. a prezentat 
în fața lor cîteva expuneri, le-a ex
plicat sarcinile și îndatoririle care le 
revin ca muncitori în brigăzile de trac
toare. Le-au fost explicate deopotrivă 
sarcinile de producție ale S.M.T., ale 
brigăzii, sarcinile lor ca membri ai 
Uniunii Tineretului Comunist, li s-a

poarta meseriei :

ÎNCREDEREA, exigența, ajutorul
număr de proaspeți absolvenți pentru 
a lucra o bucată de timp — un an- 
doi — alături de vîrstnicii din brigadă 
și apoi rtndurile lor să fie completate 
tot cu tineri din sat. Era o soluție, dar 
nu cea mai bună. A doua alternativă 
era să se creeze chiar de la început o 
brigadă numai din tineri din sat, absol
venți și viitori absolvenți. Dincolo de 
riscurile experimentului, măsura con
stituia un puternic imbold dat tineri
lor, o manifestare concretă a încrederii 
ce li se acorda. A fost adoptată cea de 
a doua. Brigada de la Comana a fost 
alcătuită din 10 absolvenți din 1964 și 
1965. Șef de brigadă a fost numit Ale
xandru Elekes, absolvent din anul 1963.

slăbuți în ale meseriei pe lîngă cei mai 
pricepuți. Repartizarea a avut un ca
racter foarte precis. Fiecare elev a fost 
dat în răspunderea unui mecanizator 
mai vechi. Comitetul organizației U.T.C. 
a purtat apoi discuția cu toți aceștia, 
le-a făcut cunoscute calitățile și minu
surile din pregătirea și conduita învăță
ceilor, le-a explicat sarcinile și răspun
derile care le revin în calitate de îndru
mători. Și bine înțeles, toate raportate 
la situația în care se găsea stațiunea 
— cu plan de producție mare pe care 
trebuiau să-l realizeze mai mult de ju
mătate cu începători în meserie.

Toate camioanele stațiunii și chiar și 
ale școlii au fost transformate în atelie-

Cu aceeași grijă și seriozitate s-a o- 
cupat comitetul U.T.C. de condițiile de 
trai ale tinerilor mecanizatori, de modul 
în care își petrec timpul liber. în toa
te brigăzile au fost organizate biblio
teci volante. Comitetul U.T.C. a luat le
gătura cu organizațiile și căminele cul
turale din comune, a ajutat la inițierea 
unor activități dedicate tinerilor meca
nizatori. La Dăișoara, de exemplu, ia 
terminarea recoltării păioaselor a fost 
organizată la căminul cultural o seară 
închinată mecanizatorilor.

în vară primirea proaspeților absol
venți s-a transformat într-o sărbătoare 
a întregului colectiv, cu largi ecouri în 
inimile noilor mecanizatori. Comitetul

vorbit despre felul în care trebuie să 
se comporte în comunele în care vor fi 
repartizați.

Dar, educarea, formarea tinerilor 
mecanizatori a fost și a rămas tot 
timpul o treabă complexă, de cea mai 
mare importanță în care nu s-au fo
losit scheme, tipare rigide. îndrumarea 
primilor pași în viață a cerut tuturor 
celor care s-au ocupat de ei, tact, răb
dare, înțelegere, căldură sufletească 
pentru a le cîștiga încrederea. Ingine
rul Gheorghe Predescu directorul sta
țiunii, de exemplu, a rămas odată două 
zile în brigada de la Fișer. în repeta
tele sale discuții cu tinerii mecaniza
tori, sesizase un fapt mărunt la prima

vedere. Mulți dintre proaspeții absol
venți socoteau că retribuția, salariza
rea ținea seamă înainte de toate, de 
vîrstă, de vechimea în S.M.T. Do, i 
zile a rămas directorul în brigada de 
la Fișer pentru a-i explica lui Eme- 
rich Covacs legislația muncii, metode
le de normare și retribuire a muncii 
în S.M.T. Intervenția sa nu a rămas 
fără urmări. De lă 500 - 600 de lei cit 
cîștiga pînă atunci Covacs, în luha ur
mătoare salariul lui a depășit 2 000 
de lei. Atent, receptiv, comitetul U.T.C. 
a folosit această împrejurare. Pe mar
ginea ei s-au purtat discuții în toate 
brigăzile cu prilejul consfătuirilor lu
nare de producție. Efectul acestor dez
bateri s-a făcut repede simțit. A cres
cut productivitatea muncii, a crescut 
și cîștigul realizat de tineri, ajungînd în 
medie la 1100 lei pe lună

, S-a încheiat un an de muncă. Un an 
rodnic care pentru toți a însemnat un 
mare examen. Vă amintiți, S.M.T. Ru
pea avea de executat cu 200 de meca
nizatori, dintre care 129 proaspeți ab
solvenți, lucrări agricole echivalente cu 
90 000 de hectare arătură normală. La 
3 decembrie realizase deja lucrări echi
valente cu 103 211 hectare arătură nor
mală. Planul tuturor campaniilor fu
sese împlinit și depășit. Depășite erau 
și prevederile pe feluri de lucrări. Bri
gada de la Comana a ocupat locul 3 
din 24. La ușă bate noul an cu sarci-' 
nile sale sporite. în curînd vor sosi 40 
de tractoare noi, iar peste cîteva luni 
încă 60 de proaspeți absolvenți. La 
Hălchiu, la cursurile de șefi de bri
gadă au plecat 6 dintre „bobocii“ din 
vară. Examenul cel mare a fost însă 
trecut. „Copiii“ au cîștigat încrederea 
tovarășilor lor mai vechi în meserie. Și 
n-au cîștigat numai ei. Cu migală și 
trudă conducerea stațiunii, organizația 
U.T.C. au acumulat o experiență va
loroasă.
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la Consiliul de Miniștri
INFORMAȚII

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni la amiază delegația 
Ăcâdemiei Naționale de Științe 
din S.U.A., compusă din prof. 
Frederick Rossini, decanul cole- 
ghflui de științe al Universi
tății „Notre Dame“, prof. 
George Palade, de la Institutul 
de cercetări medicale al Funda
ție? Roekefeller, și prof. Marvin 
Ghodorow, de la Universitatea

■
1

din Stanford, care ne vizitează 
țara la invitația Academiei Re
publicii Socialiste România.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej au participat 
acad. Ilie Murgulescu, președin
tele Academiei, George 
vescu, adjunct al 
afacerilor externe, și 
ron Nicolescu.

Maco- 
ministrului 
acad. Mi

(Agerpres)

Memorandum de înțelegere asupra cooperării științifice

intre Academia Republicii Socialiste Romania

și Academia Națională de Științe din S. y. A.

La 13 decembrie, ministrul 
afacerilor externe Comeliu Mă- 
nescu, a primit în audiență pe 
Richard H. Davis, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Statelor Unite ale Americii la 
București, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

★

Ager-SUCEAVA 13 (coresp. Ager
pres). — Aniversarea a 30 de ani 
de la nașterea poetului Nicolae 
Labiș a fost marcată, la. Suceava, 
prin apariția unei culegeri oma
giale editate de comitetul regio
nal de cultură și artă și ziarulnai de cultură 
„Zori Noi“.

★

Ilini seara de la

în cadrul Aranjamentului de 
schimburi în domeniile culturii, 
educației, științei și tehnicii în
cheiat între guvernele Republi
cii Socialiste România și State
lor Unite ale Americii pe pe
rioadă 1965—1966, la 13 decem
brie a fost parafat la București 
Memorandumul de înțelegere a- 
supra cooperării științifice între 
Academia Republicii

* România și Academia 
, de Științe din S.U.A.
1 ‘ Memorandumul de 
prevede dezvoltarea 
între cele două Academii 
vizite 
știință și cercetători pentru spe
cializare și documentare, pentru 
cercetări științifice și conferin
țe de specialitate, schimburi de 

’ publicații și informații științifice 
etc.

Au semnat acad. Miron Nico
lescu, directorul Institutului de 
matematică al Academiei Repu
blicii

Socialiste
Națională

înțelegere 
colaborării 

prin 
reciproce de oameni de

Socialiste România și prof.
------»_—

A-Frederick Rossini, membru al 
cademiei Naționale de Științe 
din S.U.A., decanul colegiului de 
științe al Universității „Notre 
Dame“.

La solemnitate au fost pre
zenți membrii celor două dele
gații care au participat la trata
tive și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

★
Seara, Prezidiul Academiei a 

oferit o masă în cinstea oaspe
ților. la Casa oamenilor de 
știință.

(Agerpres)

Premiera de 
cinematograiul ,,Republica" a pri
lejuit o întîlnire în cinema cu 
universul lui Ion Creangă. „A- 
mintiri din copilărie", Ulm reali
zat de Elisabeta Bostan, este o 
adaptare liberă, concepută și reali
zată după opera marelui povesti
tor. In distribuție : Șteian Cio- 
botărașu (ion Creangă), ion Bo- 
cancea (Nică a lui Ștefan a Pe
tri), Corina Constantinescu (Sma- 
randa), Emanoil Petrul (Ștefan), 
Nicolae Veniaș (David Creangă) 
și Mircea Constantinescu. Costa- 
che Sava, Eliza Petrăchescu, Zoe 
Anghel-Stanca etc.

La spectacolul, la care au parti
cipat oameni de artă și cultură 
și un. nùrileros public, au fost pre
zentați principalii realizatori ai 
noii producții a studioului „Bucu
rești".

(Agerpres)

Urare vîrstei de aur
(Urmare din pag. I)

Cu 
de

prilejul zilei
13 Decembrie

semn de cinstire a meaio-în
riei luptătorilor pentru libertate, 
pace, democrație și o viață mai 
bună, asasinați mișelește la 13 
decembrie 1918 delegații de oa
meni ai muncii din Capitală au 
depus, luni dimineață coroane 
de flori la placa comemorativă 
din Piața Teatrului Național.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Consiliului local 
a! sindicatelor din orașul Bucu
rești, participanți la demonstra
ția din Piața Teatrului Național, 
carpeni ăi muncii din întreprin
derile bucureștene pionieri.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în amintirea 
celor căzhți.

multă grijă decît. altădată, ascul
tând prima „lecție juridică a ma
turității“ ; e în tradiția acestei 
sărbători, care durează mai multe 
zile, să li se explice tinerilor 
drepturile și îndatoririle lor, după 
Constituție, legea fundamentală a 
țării. Desigur ei o cunosc, și 
n-ar fi nevoie să le-o explice ni
meni, dar prelegerea are caracte
rul unei investituri solemne. Iar 
dacă sala unde i-am văzut pe 
acești tineri deunăzi mi s-a părut, 
mai frumos împodobită decît în 
alte ocazii, îmi dau seama că po
doaba adevărată, peste rechizite 
strălucitoare, este vîrsta lor tî- 
nără, ceea ce nu-i doar o 
gine.

In cuprinsul acelorași 
sărbătoarea se desfășoară, 
tinzîndu-se, în instituții ș 
întreprinderi, în cooperative agri
cole de producție, în fabrici și în 
uzine, pretutindeni unde sînt ti
neri... Iartă-mi-se stângăcia : unde 
nu sînt tineri ?

Participă, cu îndemnurile lor

tma-

și cu , felicitările, reprezentanți ai 
sfaturilor populare, ai organiza
țiilor U.Ț.C., părinții, întregind 
marea. familie. Nu lipsesc nici 
cei foarte tineri, pionierii, ve- 
niți parcă spre a vedea, cu ani 
mai devreme, care o să le fie 
drumul. Aflu că se distribuie 
sărbătoriților chiar „o diplomă“, 
care este nu un certificat de 
maturitate pe acela 
școala și apoi viața — ci 
într-o formulă caldă și 
nantă. Deoarece viața e 
grav, o astfel de floare

îl dă 
o urare 
emoțio- 
un act 
oferită 

celor ce o vor înfrunta cu serio
zitate, mi se pare încă o gingă
șie. li sfătuiesc pe posesorii ei 
s-o păstreze, deasupra tuturor 
amintirilor: va fi un reper la ca
re să se refere ori de cîte ori își 
vor analiza viața.

Tineri sărbătoriți, păstrați do
cumentul intrării în maturitate 
și gîndiți-vă Că nimic nu poate 
fi mai de preț pe lume, <’ 
vîrsta de astăzi. N-o risipiți 
darnic, fiindcă nu se mai 
toarce. Cîștigați-vă dreptul ca 
odată, la alte trepte ale vieții, să 
puteți privi în urmă cu 
mire și seninătate.

decît
za-
ìn-

mulțu-

CINEMATOGRAFE
OLD SATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic 

rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la București (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
18,45; 21 — Completare — 

r „Revelion") Excelsior (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16;

- i=._18l15; 20,30), Tonus (orele 
9, 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Feroviar (orele 8; 10,15;

; .12,30: 14,45; 17; 19,15;
21.30) .

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Republica (orele 
10; 12: 14; 17; 19; 21).

FATA LUI BUBE
rulează la Luceafărul (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Flamura
11,30; 13,45;
20.30) .

IN COMPANIA 
LINDER

rulează 
9;
21), 
12; 14;

EXPRESUL 
CHEN — 
mai sus”

: rulează
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Grivita (orele 10; 12; 
14: 16: 18.15; 20,30), Modern 
(orele 10: 12; 14.15;
18,45: 21).

CINEVA ACOLO SUS 
IUBITE

rulează la Victoria 
10: 12,30; 15; 17,45;

I

(orele 9,15; 
16; 18.15;

MJI MAX

(orele
16; 18,30

la Capitol
11,15; 13,30;

Floreasca (orele 10; 
16; 18,15; 20.30).
PARIS —MÜN- 

Completare „Tot

Ia Festival (orele

16.30:

MÄ

(orele
20,30).

NEAMUL ȘOIM ĂREȘTILOR 
— cinemascop — (ambele se
rii) —

rulează la Central (orele 
9,45; 13; 16,15; 19,30).

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează Ia Lumina (orele 10;
12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Giulești (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Bucegi 
10; 12; 14; 16; 18,15; 
Melodia (orele 9,15; 
13,45; 16; 18,15;
Lira (orele 10,30; 15; 17; 
19; 21 — Completare „Pio- 
nierla“).

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Union (orele 
15,30; 18, 20,30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE

(orele 
20,30),
11,30;

20,30),

la Doina (orele 
13,45; 16; 18,15;
Cosmos (orele 16;

rulează
11,30; 
20,30), 
18; 20).

WINNETOU
rulează
16; 18,15; 20.30).

DINCOLO DE BARIERĂ
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20), Arta (orele 10; 
12,15; 16; *

BOCCELUȚA
rulează la 
10,30; 16,

DULCEA PASĂRE 
REȚII

rulează la Dacia . 
—14 (în continuare) 16,15; 
18,45; 21).

DUMINICA
rulează
11,15; 
20,30),
15,30; 18; 20,30).

FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
BABĂ

rulează la Flacăra (orele 
15,30; 17,45; 20). Miorița
(orele 9,30; 11,45: 14; 16,15- 
18,45; 21),

— cinemascop — 
la Crîngași (orele

18,15; 20,30).

Cultural 
18,15;

(orele 
20,30).
A TINE-

LA NEW YORK 
la Buzești (orele 9;
13,30; 16; 18,15;
Viitorul (orele 11 ;

A 
O

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Vitan (orele 11; 
16; 18,15; 20,30).

UN SURÏS IN PLINĂ VARĂ 
rulează la Munca (orele 
10,30; 16,30; 18,30; 20,30).

ULTIMA VACANȚĂ 
rulează la Unirea 
18,15; 20,30).

MISTERELE PARISULUI 
rulează la 1 
10,30; 16; 18,__._____

UN LUCRU FĂCUT LA TIMP

profil propriu și îmbunătățirii 
■ continue a programelor. In acea

stă ordine de idei, vorbitorul a . 
»subliniat forța și influența consi- 

Iderabilă a actualelor mijloace de 
informare, rolul pe care poate să-l. 
joace presa și radioteleviziunea 
pentru înțelegerea între popoare.

Vincenzo Bettiza, care repre
zintă direcția ziarului italian 
„Corriere della Serra“, a adresat 
ziariștilor români un cordial sa
lut și mulțumiri pentru spiritul 
de organizare și modul în care 
au știut să creeze această posi
bilitate de lărgire a cadrului de . 
colaborare și a contactelor.

In continuare, ziaristul italian 
s-a referit la unele aspecte ale 
relațiilor țării sale cu țări și po
poare din Balcani, la contactele 
tot mai intense în sectoarele e- 
conomic și cultural. In legătură 
cu aceasta, el a vorbit despre 
importanța unei mai mari „circu
lații a faptelor, a persoanelor, a 
ziarelor“.

El a subliniat în încheiere în
semnătatea actualei Întâlniri, me
nite să constituie un punct, de 
plecare pentru colaborarea per
manentă între ziariștii din acea
stă parte a Europei.

Faptul că ne găsim aici la 
București, întruniți pentru a dis
cuta problemele noastre, este 
semnificativ — a spus Tadeo 
Conca, reprezentant al direcției 
ziarului „Unita“. Prezența noa
stră aici are importantă și pen
tru a sublima dorință arzătoare 
de a găsi, prin intermediul unor 
schimburi de opinii, puncte de 
contact care pot fi utile muncii 
noastre. Participarea la această 
întîlnire este prin ea însăși o con
tribuție la accelerarea acelui pro
ces care duce . popoarele. către 
înțelegere reciprocă și către co
existență pașnică. .

Referindu-se la alte aspecte ale 
acestei întâlniri, ziaristul italian a 
subliniat că ea reprezintă tot
odată un pas serios pe calea de
pășirii anumitor bariere, în vede
rea găsirii „unei platforme co
mune care să ne permită să a- 

' ’-o zi o organizație inter- 
i a ziariștilor într-adevăr 

unitară și mondială“.
Exprimîndu-și acordul cu. pro

punerile prezentate de alte dele
gații, vorbitorul a formulat do
rința ca întilnirea de la Bucu
rești „să nu se termine aici, să 
fie primul act al unei . serii de 
inițiative... pentru, că lucrările să 
aibă acea dezvoltare pe care noi 
toți ne-o dorim“. In continuare, el 
a prezentat unele deziderate ale 
presei din țara sa, interesată să 
primească prompt informații des
pre ceea ce se întâmplă în acea
stă parte a lumii.

Încheind, vorbitorul a spus: 
Ceea oe s-a făcut aici, la această 
primă întâlnire a noastră, într-un 
dialog simplu, constituie o bază 

avea alte asemenea în-
! nu numai pentru 

munca noastră, dar mai ales pen
tru înțelegerea reciprocă- între 
popoare.

utilițaea acestei întâlniri a gaze
tarilor dintr-o regiune geogra
fică care are atâtea lucruri co
mune din punct de vedere isto
ric și cultural. In continuare, el 
s-a referit 
prezentate 
întâlnire, 
cooperării 
bui să ne 
intensificării vizitelor de ziariști 
între țările noastre, atît pentru 
transmiterea de știri cît și pen
tru stabilirea de contacte. Ziariș
tii din Atena au avut ocazia, să 
facă asemenea vizite la colegii 
lor din România și Bulgaria, să 
cunoască țările lor. Pronunțîndu- 
se pentru schimburi mai frec
vențe intre gazetari, vorbitorul 
a arătat că deși actuala reuniune 
este o primă întîlnire, bună
voința care se dovedește din 
toate părțile trasează bune pers
pective pentru viitoarele întâlniri.

Dacă acest spirit de înțelegere 
care domnește în întâlnirea noas
tră; a spus Iraclis Tzathas, repre
zentant al ziarului „Avghi“, îl 
vom transpune în ziarele noastre, 
aceasta va fi o contribuție foarte 
importanță pentru cunoașterea 
popoarelor noastre. Pe noi, zia
riștii, ne desparte limba, care 
este, diferită, dar ne unesc multe 
lucruri comune și, in special, 
dorința de a milita pentru un 
viitor mai bun. Succesele orică
rei țări din zona noastră să fie 
relatate în coloanele ziarelor

la unele propuneri 
de participanta la 

in scopul promovării 
profesionale. Va tre- 
străduim în vederea

riștilor din Cipru, < 
scurtă intervenție s-a 
acord cu un număr 
neri făcute în cadrul

★

In ședința de dupăAimiază, 
Cavit Tanuici, redactorul șef al 
ziarului „Adalet“ din Turcia, a 
mulțumit, în numele colegilor săi 
participanți la Întâlnire, pentru 
posibilitatea oferită de ziariștii 
români de a se întâlni la Bucu- 

,Cred că este unanim sen- 
vom 

întâlniri tot atît de 
sincere — a spus vorbitorul. Spe
răm să vă vedem și în țara noas
tră și vă asigurăm că vă vom 
primi cu aceeași sinceră priete
nie cum ne-ați primit, dv. aici 
la București“

Luînd cuvîntul Georges Fra
dier, șeful diviziei de presă din 
U.N.E.S.C.O., a făcut aprecieri 
elogioase asupra spiritului cons
tructiv al Întâlnirii, arătând că a 
fost impresionat de „Înalta ți
nută a lucrărilor Întâlnirii, care 
va avea, cu siguranță, o mare 
importanță în viitor. Părăsesc 
țara dumneavoastră cu o minu
nată amintire despre România, 
cu certitudinea unei prietenii 
de neuitat“ —- a spus vorbitorul.

In încheiere, a fost adoptat în 
unanimitate un Comunicat cu 
privire la Întâlnirea ziariștilor 
din țările balcanice și ale zonei

care ìntr-o 
declarat de 
de propu- 

l Intilnirii.

rești. „i
timentul că în viitor noi 
avea alte

binele tuturor și, în general, 
al țărilor noastre. „Avem 
datoria să găsim acest teren, 
precum Și modalitățile prac
tice cele mai bune pentru va
lorificarea Iui“. El a făcut 
apoi din partea organizației 
sale cîteva sugestii menite să 
contribuie la realizarea sco
purilor întîlnirii, la. lărgirea 
colaborării ziariștilor din a- 
ceastă parte a lumii.

în cuvîntul său, Miodrag 
Avramovici, secretar general 
al Federației ziariștilor din 
Iugoslavia, a spus printre al
tele : „Apreciem mult hotă
rî rea tuturor organizațiilor 
de ziariști invitate la această 
întîlnire de a-și trimite repre
zentanții la acest prim-schimb 
regional de păreri de acest 
fel în această parte a lumii. 
Avem convingerea că expri
măm părerea tuturor partici
panților la această întîlnire 
atunci cînd afirmăm că cola
borarea gazetarilor constituie 
o cohtribuție la consolidarea 
păcii în regiunea noastră și, 
deci, în 
lume“. .

După 
aspecte 
ției zariștilor din Iugoslavia 
în vederea dezvoltării relațiilor 
bilaterale cu ziariștii din țările 
acestei zone, vorbitorul a 
spus: „Considerăm că ele-

Europa și în întreaga

ce a prezentat unele 
ale activității Federa-

C O M U N I C 1 T
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I Poporul
— a spus

Îneral al Uniunii ziariștilor 
R. P. Albania — au fost.

I întotdeauna printr-o pi' 
tradițională de poporul și 
tii români. El a amintit i

I
I
i

! albanez și ziariștii săi 
, i la începutul cuvîntării 

sale Afet Simixhiu, secretar ge- 
' ' din

... ------------- — au fost legați
prietenie 
și ziariș- 

amintit că pri
mele publicații albaneze, înce- 
pînd din secolul al XlX-lea și-au 
avut începuturile lor și în 
România.

Noi apreciem scopurile bune 
ale Uniunii Ziariștilor din Româ
nia și inițiativa de a convoca a- 
ceastă întîlnire care, prin inter
mediul schimbului de experiență 
profesională, trebuie să serveas
că obținerii unei bune înțelegeri 
între ziariștii din această zonă. 
Vorbitorul a subliniat că R. P. 
Albania, Uniunea Ziariștilor din 
această țară au fost și sînt inte
resate într-o înțelegere adevă
rată, fără discriminări, bazată pe 
normele cunoscute care regle
mentează relațiile internaționale. 
El a prezentat apoi unele aspec
te ale activității Uniunii Ziariș
tilor din Albania, ale presei al
baneze.

„Delegația noastră este de pă
rere că ziariștii zonei Balcanilor 
și Adriaticei au o înaltă misiune, 
aceea de a-și pune pana în ser
viciul popoarelor lor, în serviciul 
bunei înțelegeri și prieteniei în
tre statele noastre. Noi știm din 
istorie că între popoarele balca
nice a existat întotdeauna o co
laborare în lupta împotriva duș
manilor comuni. Ziariștii progre
siști și patrioți din acel timp au 
dus o muncă nobilă pentru prie
tenia Și buna înțelegere dintre 
popoarele balcanice. Noi, ziariș
tii albanezi, vom continua și în 
viitor să ne aducem contribuția 
la crearea bazelor pentru bună 
înțelegere între ziariștii și statele

I
(orele 16;

-mioUjum „
Popular (orele I
8,15h 20,30).

--------- ------ ----  A --O---- -------- ™.„. -y... y.
rulează Ia Colentina (orele | din zona Balcanilor și Adriaticei, 
15,30; 17,45; 20). S deoarece aceasta este dorința

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- I 
LAN — cinemascop —

rulează la 1 
12; 14,15; 16, 
Pacea (orele 11; 14; 16; 18; 
20).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
Moșilor (orele 
18; 20,30). Dru- 
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11; 15,30; 
mul Sării 
17,30- 20).

CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii —

rulează la Rahova 
15,30: 19).

FURTUNĂ DEASUPRA
EI

rulează la Cotroceni 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

RUNDA 6
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18: 20301.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGF, — cine
mascop —

rulează la Proqresul (orele | 
15,30; 18; 20,30).

DIAVOLII — SURORILE 
PRESS — NĂTCĂ — PIONIE- 
RIA — DE LA PESCARI 
ADUNATE. PI,ANTE ACVA
TICE

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare), i

(orele

(orele

poporului nostru“.
Redactorul șef 

„Messimvrini“ din Grecia, 
xander Filippopoulos, a 
printre altele ; Transmit felicitări 
călduroase pentru ideea pe care 
au avut-o ziariștii români să or
ganizeze această întîlnire a zia
riștilor din țările vecine nouă și 
subliniez buna organizare și 
ospitalitatea caldă. Mențio- 
nînd că țelurile întîlnirii — 
întărirea colaborării între ziariștii 
din această parte a Europei — 
au găsit deplinul acord al parti
cipanților la întîlnire, vorbitorul 
a spus : „Se pot face multe lu
cruri pe acest tărîm. Fiecare 
dintre noi poate să ajute în a- 
ceastă direcție. Personal, declar 
că voi contribui la. continuarea 
și întărirea colaborării permanen
te dintre ziariștii acestei regiuni. 
Propunerile care au fost făcute 
în această întâlnire sînt o contri 
biiție spre acest țel“.

A luat apoi cuvîntul Grigoris 
Gerassimos, membru in Consi
liul de conducere al Uniunii re
dactorilor presei ateniene. La 
începutul intervenției sale, vor- 

, biterul a relevat importanța și

al ziarului 
Ale-

spus,

O.I.Z. susține — se spun« 
în salut — eforturile ziariști
lor care tind la apropierea 
reciprocă prin discuții, fie 
sub formă bilaterală, fie pe 
scară regională și internațio
nală.

Amintind că ziariștii parti
cipă activ la formarea opiniei 
publice, că ei pot influența 
opinia publică, salutul subli
niază : „Această trăsătură 
particulară a profesiunii noa
stre impune fiecărui ziarist o 
înaltă răspundere. Există po
sibilități de apropiere recipro
că pe care trebuie să le ex
ploatăm din plin prin discuții 
comune. Sîntem convinși că 
întîlnirea ziariștilor din țări
le balcanice și din regiunea 
Adriaticii își propune aseme
nea scopuri și iată de ce urăm 
tuturor 
succes 
lor“.

La 
sale,

participanților un 
deplin în dezbaterile

populos, redactor șef al ziarului „Messimvrini", 
Ekaterini Scordialos de la revista „Pantheon“, 
Marc Marceau Pobanz, editor al revistei „Eu
rope Sud-Est" ; Italia — Vincenzo Bettiza, re- 
prezentînd direcția ziarului „Corriere della 
Serra“, Tadeo Conca, reprezentând direcția 
ziarului „L’Unita“, Renzo Farinelli, reprezen- 
tînd direcția ziarului „Avânți", Paolo Pardo, 
reprezentînd direcția ziarului „Paese Sera", 
Paulo Valenti, reprezentant al Radiodifuziunii 
italiene ; Iugoslavia — Bojidar Novak, președin
tele Federației ziariștilor, directorul ziarului 
„Vjesnik", Jașa Almuli, șef de redacție la agenția 
Tanjug, Miodrag Avramovici, secretar general 
al Federației ziariștilor, Branislav Dadici, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor din Serbia, redac
tor șef la radio Belgrad, Alexandar Javornik 
de la ziarul „Delo“, Iosif Iankulovski, redactor 
șef la radio Skoplje, Slobodan Glumac, redac
tor șef al ziarului „Vecernje Novosti", Vojis- 
lav Dukici, de la ziarul „Politika", Dejan Lukici 
de la ziarul „Oslobodjenje" ; Turcia — Ilharni 
Soysal, vicepreședinte al Asociației ziariștilor 
din Ankara, Cavit Yamaci, redactor șef al zia
rului „Adalet“, Dervișoglu Ruhi, vicedirector 
al Agenției de presă Anatolia, Muammer Ya- 
■șar Bostanei de la radio Ankara, Cenap Ceti- 
nel Yalcin de la ziarul „Ulus", Abali Aii de la 
ziarul „Cumhuriyet", Mete Akyol și Kohen 
Sami de la ziarul „Milliet" ; România — Nes
tor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor, 
George Ivașcu, vicepreședinte al Uniunii Zia
riștilor, Andrei Vela, director general al Agen
ției Române de Presă „Agerpres“, George Io- 
nescu, vicepreședinte al Radioteleviziunii, 
Nicolae Corbu, redactor șef adjunct al ziaru
lui „Scînteia", Mircea Rădulescu, redactor șef 
al ziarului „România liberă“, Dezideriu Szi- 
lăgyi, redactor șef al ziarului „ElOre”, Gheor
ghe Dolgu, redactor șef adjunct al revistei 
„Viața economică", Ernest Breitenstein, redac
tor șef adjunct la ziarul „Neuer Weg", Aure-

lian Nestor, secretar general al Uniunii Zia
riștilor.

Au fost prezenți George Fradier, șeful divi
ziei de presă, reprezentant al directorului ge
neral al U.N.E.S.C.O., și Sepp Fischer, secretar 
general a] Organizației Internaționale a Zia
riștilor.

Desfășurată într-o atmosferă colegială, întîl- 
nirea a prilejuit un larg și fructuos schimb de 
opinii consacrat dezvoltării cooperării profe
sionale a ziariștilor din țările balcanice și ale 
zonei Mării Adriatice.

în dorința de a contribui la cunoașterea mai 
temeinică a popoarelor din această parte a 
lumii printr-o informare obiectivă, participanții 
au făcut numeroase propuneri și sugestii pri
vind îmbogățirea mijloacelor de informare a 
opiniei publice prin stabilirea și dezvoltarea 
de contacte directe între ziariști, între asocia
țiile profesionale, ziare, agenții de presă și 
instituții de radioteleviziune, prin schimburi 
periodice de vizite, organizarea unor seminarii 
sau simpozioane pe diferite teme de specia
litate.

Apreciind însemnătatea acestei prime întil- 
niri a ziariștilor din țările balcanice și ale zo
nei Mării Adriatice, participanții și-au expri
mat încrederea că. astfel de reuniuni, menite 
să lărgească legăturile de colaborare între zia
riști, vor contribui la promovarea ideii de coo
perare internațională, în interesul cunoașterii 
și bunei înțelegeri între popoarele din această 
parte a lumii.

Cu privire la viitoarea întîlnire, delegația 
Uniunii Ziariștilor din R. P. Bulgaria a propus 
ca ea să aibă loc, în 1967, la Sofia.

Participanții la întâlnire au exprimat mulțu
miri Uniunii Ziariștilor din România pentru 
inițiativa sa, pentru ospitalitate și buna orga
nizare a Întîlnirii ziariștilor din țările balcanice 
și ale zonei Mării Adriatice,

București 13 decembrie 1965.

noastre fără prejudecăți. Preju
decata este un element de îna
poiere, este un obstacol pentru 
progresul unei țări, este o dena
turare a dorințelor sale pentru 
un viitor mai bun. Datoria zia
ristului este să facă cunoscute 
succesele în toate domeniile de 
activitate. Cred că întîlnirea 
noastră evidențiază, un drum 
just și nouă ne revine datoria să 
transpunem în viață ceea ce con
statăm aici că ne unește. Dato
ria noastră este să slujim omu
lui și vom face acest lucru.

„Aș ciori să subliniez că rela
țiile de prietenie dintre greci și 
români sînt foarte profunde — 
a spus în încheiere vorbitorul, 
in timpul luptei pentru indepen
dență, poporul român a ajutat 
poporul nostru. Tradiția priete
niei cu România 
simbol care 
nostru pentru întărirea pe mai 
departe a legăturilor dintre po
poarele noastre, pentru o cunoaș
tere și o înțelegere și mai de
plina“.

Phedon Valsamakis, redactor 
politic al ziarului grec „Anendo- 
tos“, a făcut unele propuneri 
care se adaugă la cele făcute de 
colegii săi.

Luînd cuvîntul, Paulo Valenti, 
reprezentant al Radiodifuziunii 
italiene, a spus printre altele: 
Multă vreme s-a discutat dacă 
și cum se introduce ziaristica în 
radio și televiziune. Nu există 
nici o îndoială asupra importan
ței pe care o au serviciile gaze
tărești ale radioului și televiziu
nii, atît din punct de vedere teh
nic, cîi și al unei mai bune înțe
legeri. Radio și televiziunea și-au 
început activitatea lor ca mijloa
ce de difuzare a spectacolelor, și 
numai în mod secundar din 
punctul de vedere al informa
ției. Acum constatăm că în toate 
țările radio și televiziunea sînt 
considerate, din ce în ce mai 
mult, mijloace principale de co
municare a informațiilor, al cău
tării adevărului. In orice pro
gram se dau știri. Noi am dis
tribuit echipele noastre aproape 
peste tot, pentru a înlesni fiecă
rui cetățean, fiecărui om, un 
contact cu realitatea, cu adevă
rul. Această experiență încercăm 
s-o împărtășim și altora, să or
ganizăm transmisiuni care 
mit acest lucru, 
ziaristul italian 
buna desfășurare 
de la București 
create ziariștilor participanți.

In încheierea ședinței a luat, 
'cuvîntul Andreas Kannauros, 
vicepreședinte al Asociației zia-

ri devenit un 
va lumina gîndul

per
la încheiere, 
a evidențiat 
a

și
Întâlnirii

condițiile

Mării Adriatice. Participanții au 
salutat cu aplauze adoptarea 
Comunicatului.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor din Repu
blica Socialistă România, care, 
în numele ziariștilor români, a 
mulțumit călduros tuturor parti
cipanților la întâlnire, tuturor ce
lor care au luat cuvîntul pentru 
contribuția adusă la reușita lu
crărilor, prin numeroase propu
neri interesante pentru lărgirea 
cooperării profesionale a ziariș
tilor din țările balcanice și ale 
zonei Mării Adriatice Relevînd 
că întreaga desfășurare a lucră
rilor a scos în evidență și mai 
mult necesitatea cooperării zia
riștilor, vorbitond a subliniat 
totodată spiritul de adevărată 
colaborare colegială care a. ca
racterizat Întîlnirea, contribuție 
la promovarea păcii, prieteniei și 
solidarității între țările și popoa
rele balcanice și din zona Mării 
Adriatice.

Ziua a ll-a
a lucrărilor

în cea de-a doua zi a lucră
rilor întîlnirii ziariștilor din ță
rile balcanice și ale zonei Mă
rii Adriatice au continuat dis
cuțiile asupra unor modalități 
de promovare a cooperării 
profesionale a gazetarilor din 
această regiune geografică.

Luînd cuvîntul, Andreas 
Kannauros, vicepreședinte al 
Asociației ziariștilor din Ci
pru, a arătat printre altele că 
organizația sa este de acord 
cu țelurile acestei reuniuni, 
așa cum au fost prezentate de 
organizatori. „însuși faptul că 
ne-a fost dată posibilitatea de 
a ne întîlni în aceste zile în 
jurul aceleiași mese consti
tuie, fără îndoială, un succes. 
Acest contact contribuie la 
cunoașterea reciprocă 
popoarele noastre, la 
lirea de relații între 
zațiile profesionale,
noașterea problemelor care 
preocupă pe ziariști în fiecare 
din țările noastre. Provenim 
din țări diferite, din organi
zații și de la ziare diferite, 
dar sîntem cu toții ziariști, 
trăim cu toții în aceeași zonă 
geografică și în fața noastră 
stau multe probleme profe
sionale comune“. Vorbitorul 
a arătat că există destul te
ren pentru colaborare spre

mentul fundamental al cola
borării noastre rezidă în ho- 
tărîrea de a scrie mai mult 
unii despre ceilalți".

Reprezentantul delegației 
iugoslave a formulat apoi o 
serie de propuneri în vederea 
unei mai strînse colaborări în 
viitor între ziariștii din acea
stă parte a lumii. Nu există o 
sarcină mai nobilă pentru un 
ziarist, a spus în încheiere 
vorbitorul, decît să fie, în li
mita posibilităților sale, purtă
torul de cuvînt al forțelor so
ciale, care doresc pacea, cola
borarea pașnică, rezolvarea pe 
cale pașnică a tuturor proble
melor litigioase pe baza ega
lității în drepturi, a neameste
cului și a celei mai mari în
țelegeri posibile.

într-o scurtă intervenție, 
Husrev Suleyman, din partea 
ziarului „Halkin Sesi“ din Ci
pru, și-a exprimat satisfacția 
față de unele sugestii formu
late în cursul discuțiilor.

Sepp Fischer, secretar gene
ral al Organizației Interna
ționale a Ziariștilor, a trans
mis salutul acestei organiza
ții, care urează întîlnirii succes 
deplin.

începutul cuvîntării 
Gheorghi Bokov, pre

ședintele Uniunii ziariștilor 
din Bulgaria, redactor șef al 
ziarului „Rabotnicesko Delo“, 
a spus: „împrejurarea că 
noi ne aflăm aici stă 
mărturie schimbărilor favora
bile care s-<au petrecut în a- 
ceastă parte a lumii, dovedeș
te încălzirea climatului politic 
dintre țările noastre, indepen
dent de regimul lor social“.

Amintind că în decursul ani
lor, în ciuda deosebirilor exis
tente, popoarele din această 
parte a lumii au trăit alături, 
au colaborat, vorbitorul a 
spus: „Acest lucru a avut loc 
în multe domenii ale econo
miei, culturii și activității so
ciale ; așa a fost și în dome
niul presei și informării“.

Vorbitorul a scos în eviden
tă apoi legăturile vechi exis
tente între presa bulgară și 
cea din țările participante la 
întîlnirea actuală. Printre al
tele, el a amintit faptul 
multe ‘ ‘ "
bulgari pentru libertate 
progres 
București, Brăila, Giurgiu.

„Noi — a spus el — trebuie 
să dezvoltăm bunele tradiții, 
să căutăm în mod deschis și 
conștiincios ceea ce este po
zitiv, ceea ce este constructiv. 
După părerea noastră, sîntem 
datori să folosim întreaga 
forță a presei, radioului și te
leviziunii pentru a îmbunătăți 
atmosfera, pentru a apropia 
popoarele noastre“.

în continuarea lucrărilor, 
secretarul general al Uniunii 
ziariștilor din țara noastră, 
Nestor Aurelian,, a dat citire 
mesajului Comitetului inter
național pentru colaborarea 
ziariștilor adresat întîlnirii.

„De fiecare dată cînd are 
loc o întîlnire, un colocviu 
sau o conferință — se spune 
în mesaj — în cadrul cărora 
ziariștii discută probleme pri- 
yind profesiunea noastră și își 
împărtășesc din experiența 
lor, cum este cazul și acum, 
se întărește colaborarea în 
sînul marii noastre familii. 
Vă adresăm, în numele Secre
tariatului Comitetului ‘ inter
național pentru colaborarea 
ziariștilor, cele mai bune 
urări pentru o muncă rodnică, 
și afectuoase salutări“.

Mesajul este semnat de 
J. A. Mesple (Brazilia) și Dan
te Cruicchi (Italia).

Directorul general al Agen
ției Române de Presă „Ager
pres“, Andrei Vela, s-a referit 
la unele modalități de conlu
crare între agențiile de presă 
și radioteleviziunea din țările 
acestei zone geografice, în ve
derea unei mai bune, informări 
reciproce, care să corespundă 
cerințelor crescînde ale presei.

că 
ziare ale luptătorilor

Și 
au fost editate la

"ir

Intîlnirea 
balcanice 
Adriatice

Participanții la 
ziariștilor din țările 
și ale zonei Mării 
au vizitat duminică orașul
București — monumente arhi
tectonice, noi cartiere ale ora
șului.

După-amiază, oaspeții au a- 
sistat la o gală de filme docu
mentare românești.

Seara, Uniunea Ziariștilor 
din România a oferit la restau
rantul Athenée Palace o re
cepție în cinstea ziariștilor 
participanți la întîlnire.

(Agerpres)

Recepție în cinstea
participanților

între 
stabi- 

organi- 
la cu-

Președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei, Ion Cosma, a oferit luni 
seara, în saloanele Casei Cen
trale a Armatei, o recepție în 
cinstea participanților îa Întîl
nirea ziariștilor din țările balca
nice și ale zonei Mării 
tice.

La recepție au luat
Eduard Mezincescu și Gheorghe 
Pele, adjuncți ai ministrului afa
cerilor externe, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului ro
mân pentru relații culturale cu 
străinătate, academicieni și alte 
personalități ale vieții științifice, 
artistice și culturale, redactori șefi 
ai ziarelor centrale și ai unor 
ziare regionale, publiciști. Au luat 
parte, de asemenea, ambasadorii 
R. P. Albania,- R. P. Bulgaria, 
Greciei. Italiei, R.S.F. Iugoslavia. 
Turciei, atașați de presă și cores-

balca- 
Adria-

parte

pondenți ai presei străine acre
ditați la București.

Salutîndu-i pe oaspeți, pre
ședintele Comitetului Executiv 
ăl Sfatului Popular al Capitalei 
a spus, printre altele :

Este îmbucurător faptul că 
opinia publică din țările noastre 
poate să constate lărgirea și a- 
dîncirea unor legături prietenești, 
tradiționale, care materializează 
dorința lor de colaborare și apro
piere. Medicii și matematicienii, 
istoricii și etnografii, artiștii și 
sportivii, reprezentanți ai vieții 
publice, culturale și științifice, 
iar acum ziariștii, prin întîlniri- 
le și contactele lor, aduc o con
tribuție valoroasă la construirea 
unui edificiu trainic al priete
niei și colaborării în zona noa
stră geografică.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpre»)



Atmosfera încordată
la Saigon

Corespondenții agențiilor occi
dentale de presă anunță că în ca
pitala sud-vietnameză domnește 
o atmosferă încordată. Duminică 
noaptea detașamentele poliției 
guvernamentale și americane au 
patrulat pe străzile orașului. Co
respondentul agenției Reuter re
levă că aceste măsuri de secu
ritate au fost luate de teama u- 
nor noi acțiuni ale patrioților 
sud-vietnamezi împotriva obiec
tivelor militare americane din o- 
raș. Totuși luni doi patrioți au 
aruncat supra sediului poliției 
dintr-un cartier de la periferia 
Saigonului, o legătură de mai 
multe grenade.

Agențiile de presă anunță că în 
delta fluviului Mekong, la nu
mai 55 km sud de Saigon conti
nuă să se desfășoare lupte grele 
la care iau parte însemnate forțe 
de patrioți. Aviația americană în
soțește trupele guvernamentale, 
șupunînd regiunea unor intense 
bombardamente.

Potrivit agenției France Presse, 
detașamentele de patrioți au ata
cat postul guvernamental de la 
Cai Trai localitate situată în re
giunea muntoasă, unde tot luni, 
după cum anunța un purtător de 
cuvînt al comandamentului forțe
lor armate americane, trupele gu
vernamentale și cele americane au 
desfășurat acțiuni „de anver
gură“. Este vorba de operațiunea

Mobutu relevă
dificultățile 

economiei congoleze
LEOPOLDVILLE 13 (Ager

pres). — „Totul merge prost“, 
a afirmat noul președinte 
congolez, generalul Mobutu, 
în al doilea discurs public 
rostit duminică după-amiază 
la o adunare organizată pe 
stadionul din Leopoldville. 
Referindu-se la situația eco
nomică din țară, el a spus că 
în timp ce producția a scăzut, 
cheltuielile au crescut, iar de 
la începutul anului și pînă în 
noiembrie, statul a înregistrat 
un deficit de 20 miliarde 
franci congolezi. Acuzînd de 
această situație vechile echi
pe de civili care au condus 
pînă la venirea sa în țară, pre
ședintele a arătat că „guver
nul este hotărlt să pună capăt 
corupției și ineficientei eco
nomice din Congo“. Mobutu 
a adus la cunoștință partici- 
panților la 
turile vor 
„pregătirea 
ci ani care 
în practică 
1968“. Generalul Mobutu nu 
spune însă ce se va întîmpla 
pînă în 1968 și nici care sînt 
metodele ce vor duce la re
dresarea economică a Con- 
goului.

lansată de pușcașii marini a- 
mericaiu în regiunea muntoasă, 
fără să fi reușit însă să ia con
tact cu patrioții. Din surse mili
tare americane s-a aflat că ata
cul denumit „operațiunea luna 
recoltei“, a fost declanșat pe baza 
unor informații potrivit cărora ar
mata de eliberare intenționează 
să întreprindă noi atacuri împo
triva bazelor americane de la 
Da Nang și Chu Lai. Agenția 
France Presse, anunță că avioa
ne strategice americane de tipul 
„B-52“ au bombardat luni dimi
neața provincia Quang Tin, situa
tă la nord-est de Saigon, unde 
se pare că ar exista poziții întă
rite și efective mari de patrioți.

★.
Comisia pentru relații externe 

a Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud a dat 
publicității un comunicat în 
care condamnă vehement impe
rialismul american pentru acțiu
nile de „escaladare“, deosebit 
de periculoase. întreprinse cu 
scopul de a extinde războiul în 
Vietnam și întreaga Peninsulă 
Indochineză. în comunicat se 
arată că în ultimele patru luni 
imperialismul S.U.A. înregis- 
trînd tot mai multe înfrângeri în 
Vietnamul de sud și-a sporit 
corpul expediționar la 160 000 
oameni. Guvernul S.U.A. dotea
ză, de asemenea, armata sa din 
Vietnamul de sud cu noi tipuri 
de arme și armamente. în comu
nicat se condamnă totodată și 
actele agresive americane între
prinse în Laos. Frontul Național 
de Eliberare și poporul sud- 
vietnamez, se spune în comuni
cat, cer S.U.A. să treacă la în
deplinirea acordurilor de la Ge
neva din 1954, privind Indochi- 
na, să pună capăt agresiunii din 
Vietnam, să-și retragă trupele și 
să desființeze bazele lor militare 
din Vietnamul de sud, Laos și 
Tailanda.

Interviul nostru

adunare că efor- 
fi îndreptate spre 
unui plan de cin- 
ar urma să fie pus 
începînd din anul

„Un tineret care pășește sigur 
spre viitor“

Oaspeți mexicani despre vizita lor 
în România
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LAOS: Ciocniri armate

în regiunea Phu Kut
Trupele Neo-La,o Haksat 

resping repetatele atacuri lan
sate de forțele militare de 
dreapta din Laos, provocîn- 
du-le mari pierderi în regiu
nea Phu Kut (Laosul supe
rior). Agenția vietnameză de 
informații (V.N.A.), referin
du-se la postul de radio „Vo
cea Laosului“, anunță că în
tre 11 noiembrie și 2 decem
brie, forțele Neo-Lao Haksat 
au doborît 18 avioane inamice, 
și au scos din luptă 150 de sol
dați.

Aceeași agenție subliniază că 
postul de radio „Vocea Laosu-

lui“ a transmis la 11 decem
brie o declarație de protest 
împotriva acțiunilor pe care 
le întreprind avioanele ame
ricane, bombardînd regiunile 
eliberate din centrul și sudul 
țării. începînd de la 14 noiem
brie escadrile de avioane a- 
mericane, provenite de la ba
zele militare din Tailanda ' și 
Vietnamul de sud, bombar
dează zilnic punctele populate, 
situate de o parte și de alta a 
șoselei nr. 9 din regiunea 
muntoasă din regiunea Savan- 
naket.

VIETNAMUL DE SUD. Locui
torii din zonele eliberate spriji
nă ostașii forțelor patriotice 

prin trimiterea de alimente

Protestul studenților 
peruvieni

Poliția din capitala peruvia
ni a intervenit din nou dumi
nică pentru a împrăștia o ma
nifestație a studenților împo
triva arestării a trei lideri ai 
studenților săptămîna trecută. 
Federația studenților din San 
Marcos a dat publicității o de
clarație de protest împotriva 
samavolniciilor poliției față de 
mișcarea studențească. In'de
clarație se arată că liderul 
studenților din San Marcos, 
Aurelio Saavedra Serrano, a 
fost arestat după ce polițiștii 
i-au devastat locuința. Aure
lio Saavedra a fost transpor
tat apoi la o închisoare din lo
calitate,

Pe scud
Vizita in R. P. Bulgaria a delegației 

G C. al U. T. G

• CU OCAZIA vizitei in R. P. Bulgaria a dele
gației C.C, al U.T.C. condusă de Elena Poparad, 
secretar al C.C. al U.T.C.. ambasadorul României 
la Sofia, Ioan Beldean; a oferit sîmbătă un cocteil, 
la care au participat Gheorghi Atanasov. prim-se- 
cretar al C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist, și alți activiști ai C.C. al U.T.C.D., func
ționari superiori din M.A.B. și ai unor instifutii 
centrale.

• DUMINICĂ seara, la teatrul Champs Elysees 
din Paris, s-a Încheiat cel de al 111-lea Festival 
internațional de dans. După ultimul spectacol, pe 
marea scenă a teatrului au luat loc membrii ju
riului festivalului, președintele Consiliului munici
pal al orașului Paris, Chavanac, reprezentanți ai 
unor ministere, ambasadori sau consilieri cultu
rali ai celor cinci țări participante la iesiival, pre
cum și laureații festivalului, printre care Magda
lena Popa, laureată a festivalului, care a interpre
tat rolul principal din Giselle.

Președintele juriului, academician Pierre Gaxotte, 
a înmlnat apoi laureatilcr premiile juriului.

• TELEVIZIUNEA franceză a transmis duminică 
seara o convorbire cu regizorul René Claire, reali
zatorul filmului „Serbările galante", 
franco-română turnat în România.
timp, au fost prezentate secvențe din 
ce va rula marți Ia Paris în premieră.

• DUPĂ O VIZITĂ oficială de două zile in R. P. 
Bulgaria și semnarea noului acord 
termen lung intre Bulgaria și Italia, 
tarella, ministrul comerțului exterior 
părăsit Republica Populară Bulgaria.
nunță B.T.A., înainte de plecare, ministrul italian 
și-a exprimat satisfacția în legătură cu acordul sem
nat care prevede o creștere a schimbului de măr
furi dintre cele două tari cu 20 la sută, și în legă
tură cu intenția exprimată de partea bulgară de a 
lărgi considerabil, în următorii clfiva ani, legătu
rile cu multe state europene, inclusiv cu Italia.

coproducție 
în același 
acest film

comercial pe 
Bernardo Ma
rri Italiei, a 
După cum a-

Contract norvegiano-polonez

• AGENȚIA P.A.P. relatează că între Organi
zația pentru comerț exterior „Centromor" din 
R.P. Polonă și o firmă norvegiană din Sandviken, 
a fost semnat un contract potrivit căruia Polonia 
va livra o serie de nave maritime cu un depla
sament de 2 300 tone. Primele . nave din această 
serie vor fi livrate Norvegiei 
1967. Termenul de valabilitate 
putea fi prelungit pînă în anul

la începutul lui 
a contractului va 
1969.

în șapte republici• AGENȚIA TASS anunță că
ale U.R.S.S. — Ucraina, Bielorusia, Azerbaidjan, 
R.S.S. Moldovenească, Letonia, Kirghizia și Turkme
nia a avut Ioc duminică alegerea judecătorilor pen
tru tribunalele populare.

In R.S.F.S.R. și în celelalte șapte republici ale
gerile judecătorilor în tribunalele populare vor avea 
loc duminică 19 decembrie.

• LA CAIRO au luat sfirșit lucrările Consiliului 
economic al Ligii arabe. A fost dată publicității o 
rezoluție in care se menționează că țările arabe au 
hotărlt sâ instituie un boicot economic complet îm
potriva Rhodesiei. Rezoluția subliniază, de aseme
nea, că Statele membre ale Ligii arabe preconizea
ză o stringere a legăturilor cu țările Africii.

Pe scurt

PARIS 13 (Agerpres). — 
Luni seara, în cadrul campa
niei electorale pentru cel 
de-al doilea tur de scrutin al 
alegerilor prezidențiale din 
Franța, cei doi candidați — 
generalul de Gaulle și Fran-

cois Mitterrand — au luat 
cuvîntul la televiziune. De 
Gaulle a răspuns cu acest pri
lej la întrebările puse de re- 
dactorul-șef al ziarului „Fi
garo Littéraire“, Michel Droit.

Oră matinală, cînd orașul mal pare 
Încă somnolent. Ceața deasă ca o cor
tină impenetrabilă a învăluit Bucureș- 
tiul. Avioanele se odihnesc pe pista de 
decolare și sfertul de oră promis pentru 
o scurtă declarație se prelungește per- 
mițîndu-ne o convorbire de aproape 
două ore. Interlocutorii noștri sînt 
membrii delegației Tineretului Comu
nist din Mexic care, la invitația C.C. al 
U.T.C., ne-a vizitat țara.

Cuvintarea lui Todor Jivkov
Presa bulgară a publicat cuvân

tarea rostită de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria,-la se
siunea a 11-a a Adunării • Popu
lare a Republicii Populare Bulga
ria. Vorbitorul s-a oprit asupra 
unor principii fundamentale ale 
planului de stat și bugetului. El 
a arătat că proiectul de plan pen
tru anul 1966 prevede o creștere 
a venitului național cu 9,5 la șută 
față de anul 1965. Vorbitorul s-a 
referit la dezvoltarea bazei ener
getice, de materii prime, la dez
voltarea agriculturii, a transportu
rilor, la problemele ridicării nive
lului de trai.

T. Jivkov s-a oprit apoi asupra 
unor probleme ale situației inter
naționale și, în special, asupra 
relațiilor Republicii Populare Bul
garia cu alte țări.

Referindu-se în continuare la 
relațiile Bulgariei cu țări socia
liste din Europa, vorbitorul a a- 
rătat că ele se dezvoltă și se în
tăresc 
lupta 
Jivkov 
gar se 
partea 
lupta sa pentru lichidarea agre
siunii imperialiste americane. 
Vorbind despre eforturile depuse 
de Republica Populară Bulgaria 
pentru întărirea păcii și prieteniei 
între popoarele din Balcani, T. 
Jivkov a arătat că Partidul Co
munist Bulgar și guvernul bulgar 
își îndreaptă atenția spre dezvol
tarea cpntipuă a. prieteniei fră
țești și a colaborării reciproce cu 
țările socialiste din Balcani, iar 
în relațiile cu Grecia și Turcia, 
Bulgaria se călăuzește după prin
cipiile coexistenței pașnice între 
statele cu orînduiri sociale dife-

Vorbind despre vizita delega
ției de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist Ro
mân, din luna septembrie a.c., 
Todor Jivkov a subliniat că at
mosfera prietenească stabilită și 
rezultatele rodnice ale tratativelor 
creează condiții și mai favorabile 
pentru activizarea, dezvoltarea și 
adîncirea relațiilor multilaterale 
între cele două țări, pentru dez
voltarea în continuare a prieteniei 
bulgaro-romàne.

Bulgaria va sprijini și pe viitor 
toate inițiativele și măsurile în
dreptate spre dezvoltarea continuă 
a relațiilor de bună vecinătate și 
de colaborare între popoarele 

pentru transformarea 
și a Adriaticei într-o 
păcii și prieteniei sin- 
popoâre.

Dialogul debutează cu 
o întrebare clasică în ase
menea împrejurări: im
presia cea mai puternică 
din România. Vincente Vil- 
lamar, un tînăr cu profil 
de efigie aztecă replică :

— Greu de răspuns... Ce este 
mai eroic : să reconstruiești Hu
nedoara sau să înalti hidrocen
trala de pe Argeș ? Să domini 
tehnica ca Tripșa, Eroul Muncii 
Socialiste, sau să pătrunzi sute 
de metri în măruntaiele pămin- 
tului ? Am văzut în România lu
cruri extraordinare, manifestări 
ale eroismului unei epoci pașni
ce, de nobile strădanii.

— Privirea călătorului a 
reținut, desigur, imaginile 
cele mai semnificative...

— Firește... Noua instalație de 
foraj pe care am cunoscut-o la 
uzina din Ploiești ne-a atras 
atenția pentru că și noi avem pe
trol dar această bogăție nu ne

strează că în țara voastră nu se 
construiește doar o economie 
modernă, ci și oameni demni de 
epoca pe care o trăiesc.

In discuție intervine 
José Enrique Rojas :

— Din întâlnirile cu tineretul 
român, ne-a rămas puternic înti
părit în memorie simțul de res
ponsabilitate pe care îl vădește 
generația voastră tînără în înde
plinirea sarcinilor ce-i revin în 
opera de construcție socialistă, 
sarcini exprimate la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Oaspeții noștri ne-au 
vorbit, apoi, despre orga
nizația comunistă de tine
ret din Mexic, despre dez
voltarea ei.

— Partidul në-'a chemat să or
ganizăm pe cei zece milioane de 
tineri din țara noastră într-un 
puternic front patriotic care să

continuu. Vorbind despre 
poporului vietnamez, T. 
a arătat că poporul bul- 
situează cu hotărîre de 
poporului vietnamez în

balcanice, 
Balcanilor 
regiune a 
cere între

In încheiere, T. Jivkov, a vor
bit despre măsurile ce vor fi luate 
pentru dezvoltarea, în continuare, 
cu succes, a Bulgariei pe calea 
socialismului, pentru dezvoltarea 
bazei sale tehnice materiale, pen
tru perfecționarea planificării și 
conducerii economiei naționale, 
pentru dezvoltarea culturală a ță
rii și pentru continuarea liniei 
sale în ceea ce privește politica 
externă.

------------•

Evoluția 
navei cosmice 

„Gemini-7“

REPUBLICA TANZANIA. Aspect din 
unei demonstrații de la Dar Es Salam, 
drul căreia s-a cerut Marii Britanii să 
suri energice împotriva guvernului 

Salisbury

timpul Y
în ca
ia ma
de la înaintea deschiderii

Situatili din Indonezia
Intr-o cuvântare 

rostită în seara zilei 
de 11 decembrie la 
încheierea conferinței 
secretariatului mixt 
al grupurilor de lu
cru ale Frontului 
Național, președin
tele Sukarno a con
damnat acele cercuri 
din Indonezia care 
ațîță campania anti
comunistă. El a spus 
că principiile „Pan- 
cea-Sila“, „includ și 
elemente ale comu
nismului, iar comu
nismul, în acest sens, 
este o ideologie care 
urmărește 
rea. unei 
echitabile, 
progresiste 
luționare“.

Totodată, 
ziarului 
„Sinarharaen“ gene
ralul Nasution, în
tr-o serie de cuvîn-

Partidului

sesiunii N.A.T.O

Nava cosmică „Gemini-7“, 
vînd Ia bord pe cosmonauții 
Frank Borman și James Lovell, își 
continuă zborul. Luni, la ora 
15,00 G.M.T. ea efectuase cea 
de-a 133-a rotație în jurul Pă- 
mîntului. De la centrul spațial 
din Houston, cosmonauții au 
primit autorizația de a-și conti
nua zborul încă 24 de ore. A- 
ceasta este autorizația pe care 
cosmonauții o primesc, în mod 
obișnuit, înaintea unei noi zile 
de zbor. în cursul zborului de 
luni s-au constatat dificultăți la 
sistemul de aprovizionare cu 
energie electrică a cabinei „Ge
mini-7“. într-o radiogramă, trans
misă stațiilor de pe Pămînt, 
Frank Borman menționează, de 
asemenea, că deși, în general, 
cei doi cosmonauți se simt 
bine, se constată o scădere în 
greutatea lor. Se anunță că vor 
fi reluate încercările de reali
zare a legăturilor prin raze las- 
ser cu stațiile de urmărire. A- 
genția U.P.I. menționează că 
încercările anterioare în această 
privință au eșuat.

Pe de altă parte, pe poligonul 
de la Cape Kennedy continuă 
pregătirile în vederea lansării 
navei cosmice „Gemini-6“. Po
trivit unui purtător de cuvînt al 
N.A.S.A., o nouă dificultate teh
nică, a cărei natură încă nu se 
cunoaște, a apărut în diminea
ța de luni la racheta „Titan-II“, 
care urmează să lanseze miercuri 
nava cosmică, avînd la bord pe 
cosmonauții Walter Schirra și 
Tom Stafford. După cum se 
știe, aceeași rachetă „Titan-II“ 
s-a defectat duminică, pricinuind 
amînarea — pentru a doua oară 
— a lansării navei cosmice 
„Gemini-6“.

a-

aparține : companiile străine au 
acaparat-o. Am înregistrat cu 
viu interes viața universitară : 
atît înaltul nivel științific al ac
tivității didactice, cit și condițiile 
pe care tineretul studențesc le 
are la dispoziție. Construcțiile 
pentru studenți pe care le-am 
vizitat la București reflectă o 
grijă deosebită pentru intelec
tualitatea de mîine.

— La prima întîlnire cu 
România care vi se pare 
nota definitorie a peisaju
lui nostru urban ?

— Pădurea de noi edificii în 
toate orașele, în toate regiunile. 
Amploarea construcțiilor este ca
racteristică nu numai pentru 
București, ci pentru întreaga 
Românie...

— Ce părere aveți des
pre tineretul român ?

-— Important a fost pentru noi 
nu numai ceea ce se vede. Am 
încercat să ne croim drum către 
sufletul tînărului vostru. Nu
meroasele întâlniri ne-au permis 
să-i cunoaștem pe tineri în dife
rite posturi: în școală, în uzină, 
la țară. Omul tînăr al României 
socialiste pășește sigur spre vii
tor, fără a fi împovărat de grija 
zilei de mîine, de nesiguranța 
care macină energiile. Aveți un 
tineret conștient că munca sa li
beră, părticică din munca între
gului popor, duce la dezvoltarea 
țării, ceea ce se reflectă în ulti
mă instanță în viața lor. într-o 
țară în care, odinioară, au exis
tat palate ca cel de la Peleș și 
închisori ca cea de la Doftana, 
poporul a trebuit să lupte din 
greu, cu prețul unor mari jertfe, 
pentru a obține viața de astăzi. 
La școala acestor tradiții revolu
ționare s-a format tineretul ro
mân căruia îi sînt proprii o mare 
hotărâre în muncă, dragoste de 
patrie, devotament față de partid. 
Iubindu-și cu ardoare patria, ti
neretul român își manifestă 
profundul său internaționalism, 
solidaritatea cu toți cei care 
luptă pentru -pace și progres so
cial. Trăsăturile înaintate ale ti
nerilor din România ne demon-

contribuie la lupta populară îm
potriva imperialismului, pentru 
deplina independență a țării și 
progres social. La plenara C.C. 
din 29—30 octombrie a.c., s-au 
stabilit măsuri concrete pentru a 
transforma Tineretul Comunist 
într-o influentă organizație de 
masă, recrutînd mii și mii de noi 
membri. Dar paralel cu creșterea 
propriilor noastre forțe, ne preo
cupă dezvoltarea unității de ac
țiune a tineretului pe o platformă 
largă, democratică. Urmărim cu 
mult interes reorganizarea mișcă
rii studențești, procesul de crea
re a Centralei studenților demo-. 
erați. Pregătirile pentru Festival, 
activitatea comitetului pregătitor, 
ne-au permis colaborarea cu im
portante organizații de tineret 
care cu ani în urmă nu ar fi 
mers împreună cu noi. Să amin
tim de Federația națională a stu
denților tehnici, Federația stu
denților țărani socialiști (din șco
lile normale rurale), Federația 
studenților agronomi, sectorul de 
tineret din Federația sindicatelor 
salariaților din instituțiile de stat, 
Tineretul socialist-popular etc. 
Condamnarea agresiunii america
ne din Republica Dominicană a 
prilejuit puternice acțiuni unita
re ale generației tinere. La Ciu- 
dad de Mexico 80 000 de tineri 
au condamnat agresivitatea impe
rialistă. Sprijinim lupta eroică a 
poporului vietnamez prin forme 
variate — de la manifestații de 
stradă și pînă la donații de sîn-
ge.

. Vincente Villamar. în
cheie convorbirea, expri- 
mîndu-și dorința, de a sa
luta tineretul român prin 
intermediul ziarului nos
tru :

— Înainte de a urca scara 
avionului, vrem să vă asigurăm 
că vom purta ■ mereu în sufletul 
nostru imaginea României. în 
succesele voastre am văzut re
flectată, în modul cel mai convin
gător, marea forță a socialismu
lui.

EUGENIU OBREA

construi- 
societăți 

prospere, 
și revo-

potrivit 
indonezian

țări rostite. în ulti
mul timp a proferat 
grave amenințări la 
adresa
Comunist din Indo
nezia și 
forțelor democrati
ce din această țară.

Agenția Antara a- 
nunță că, potrivit 
Buletinului forțelor 
armate 
președintele 
no 
pe 
to, 
pe 
ai 
cări de la 30 
tembrie“ 
mească 
tribunalului 
va judeca, 
surse din Djakarta, 
agenția U.P.I. rela
tează că a fost în
ființată o așa-numi- 
tă „gardă de apăra
re internă“

a tuturor

indoneziene, 
Sukar- 

1-a împuternicit 
generalul Suhar- 

. să-i .. desemneze 
autorii principali 

așa-numitei „miș- 
sep- 

și să nu- 
componența 

care-i 
Citind

Luni au plecat spre Paris 
pe calea aerului pentru a par
ticipa la sesiunea ministerială 
a Consiliului N.A.T.O. mi
nistrul de externe al R.F.G., 
Schroder și ministrul apărării 
von Hassei. In componența de
legației vest-germane intră, de 
asemenea și Inspectorul Gene
ral al Bundeswehrului, Heinz 
Trettner .și, secretarul de Stat 
la Ministerul de Externe, 
Carstens. Actuala sesiune 
ministerială a Consiliului 
N.A.T.O. este privită la Bonn 
ca un nou prilej în „lanțul 
eforturilor“ depuse de R.F.G. 
în vederea participării la pro
blemele nucleare ale N.A.T.O. 
După cum subliniază ziarul 
„Die Welt“ din partea R.F.G. 
„nu poate fi vorba de renun
țarea la crearea forțelor nu
cleare multilaterale“. Din 
contră afirmă „Frankfurter 
Allgemeine“, Schroder va cere 
și la Paris o reformă a 
N.A.T.O., care să-i asigure 
„egalitatea cu puterile atomi
ce“ și Bonnul lasă să se înțe
leagă că este dispus să cadă

de acord cu „orice formă de 
egalitate nucleară“. „Die Welt“ 
amintește în legătură cu a- 
ceasta propunerile lui Schro- 
der care prevăd crearea unei 
flote alcătuită din 10 subma
rine americane și engleze cu 
echipaj mixt, incluzind și 
marinari vest-germani. Ele 
preconizează și includerea a- 
viatorilor vest-germani 
echipajele bombardierelor cu 
reacție ale N.A.T.O.

Totuși la Bonn se subli
niază ideea că sesiunea se 
va desfășura într-o atmosfe
ră „neprielnică pentru adop
tarea unor hotărîri concrete“, 
favorabile Bonnului, întrucît 
între participanții apropiate
lor convorbiri există serioa
se disensiuni. O serie de ziare 
subliniază, în legătură cu a- 
ceasta, că discutarea proble
melor nucleare ale N.A.T.O. 
vor . ocupa locul hotărâtor și 
în timpul vizitelor viitoare 
ale primului ministru englez, 
Harold Wilson și cancelarului 
vesț-german Erhard la Wa
shington.
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