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RELUAREA
LUCRĂRILOR 
ÎN PLENUL 
MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE

Biroul Marii Adunări Naționale anunță că 
lucrările în ședință plenară a sesiunii actuale 
a Marii Adunări Naționale se reiau marți, 26 
decembrie 1967, la orele 10 dimineața.

IN CINSTEA 
ANIVERSĂRII 
REPUBLICII

MOMENT OMAGIAL
CRAIOVA (de 1* corespondentul 

nostru)
Activele organizațiilor U.T.C. din 

Scoli din Craiova — întrunind peste 
500 de elevi — au invitat în mijlocul 
lor pe tovarășul Gheorghe Petrescu, 
prim secretar al Comitetului regional 
de partid Oltenia. Oaspetele a vorbit 
elevilor despre cucerirea puterii poli
tice de către clasa muncitoare, despre 
succesele remarcabile obținute în cele 
două decenii de Republică.

Adunarea s-a încheiat cu un mo
ment omagial. Elevi ai liceului „Nico- 
Jae Bălcescu" au prezentat un poem a- 
legoric de Ion Crînguleanu intitulat 
„Arcnl de triumf al tării"

ȘEZĂTOARE LITERARĂ
BRAȘOV (de la corespondentul 

nostru).
Poeții N. Stoian, Ana Blandiana, 

Marin Sorescu și prozatorul Romulus 
Rusan s-au întîlnit — în cadrul unei șe
zători organizate în cinstea aniversării 
Republicii — cu studenți și elevi din 
orașul Brașov. Invitații au citit din 
cele mai recente creații ale lor, au 
ascultat recitări din poeziile originale 
ale elevilor și studenților. Muzica n-a i 
lipsit nici ea din programul șezători
lor.

S U P R
M O N U

la vara aceasta, după ce 
umblasem vreo zece zile prin 
lanurile de grîu ale Dobro
gei, am coborît în Deltă. Por
nisem, de fapt, la un drum 
drept în Deltă, dar trecînd 
printre lanuri, îl amînasem 
mereu, mai zăbovind o zi și 
încă o zi, să pot umbla prin 
griul care începea să bată în 
auriu. In cele din urmă am 
plecat totuși în Deltă — dat 
abia intrat în labirinturile ei 
totdeauna pline de mister, de 
farmec, m-a cuprins părerea 
de rău că nu mai întîrziasem 
măcar o zi prin imensitățile 
de grîu lăsate în urmă. M-a 
cuprins o ciudată tristețe și 
părerea de rău — și am um
blat prin Deltă cu această 
nostalgie a imensităților de 
grîu și cu îngrijorarea că pînă 
mă voi întoarce eu din Deltă 
s-ar putea să se termine re
coltatul griului și să nu mai 
găsesc acea minune a lanuri
lor, care mi se pare că du
rează așa de puțin — minu-

nea lanurilor de grîu ale Do- 
brogei. Delta, a cărei frumu
sețe ne robește întotdeauna,
— ar fi putut fi geloasă : am 
simțit cum o frumusețe și o 
măreție nouă începe să o con
cureze, începe să o întreacă 
în farmec, în puterea de a- 
tracție. Jar această măreție și 
această putere de atracție a- 
parținea imensităților de grîu
— unei opere omenești. Atunci 
am simțit prima dată aripa, 
fiorul puternic al acestor o- 
pere socialiste monumentale
— fiorul monumentelor con
strucției socialiste. Am umblat 
prin Deltă, gîndindu-mă cu 
nostalgie la imensitățile de 
grîu neclintite în bătaia lu
nii, pe platourile, pe văile ne
sfârșite ale Dobrogei.

Delta este o minune prin
tre marile minuni ale naturii. 
Și am simțit cum această mi
nune a naturii, care va mai 
cuceri încă multe suflete — 
a început să pălească, a în
ceput să fie întrecută de mă-

Traian Coțovei

reția, de vraja și de minu
nea mîinilor și eforturilor o- 
menești: de minunea griu
lui. Am simțit cum opere ale 
eforturilor noastre încep să 
întreacă in puterea de atrac
ție, în frumusețe și măre
ție, operele naturii, monu
mentele naturii. Tuturor a- 
cestor mari opere ale epocii 
noastre care trezesc în noi 
mîndria de a le fi văzut — 
le-am spus monumente ale 
socialismului. Hidrocentrala 
Bicaz — este un monument 
al construcției socialiste ; Hi
drocentrala de pe Argeș — 
este un monument al con
strucției socialiste; Combi
natul Siderurgic — Galați — 
este un monument al construc
ției socialiste ; Rafinăria Brazi 
— este un monument al so
cialismului... Exemple sînt 
multe... Dacă Bucegii sînt un 
monument al naturii — pri-

E M 
ME

veliștea mirifică de constelații, 
cuprinsă din înălțimea lor, în 
toată țara Bîrsei, este un mo
nument al construcției socia
liste.

Un monument al naturii a- 
trage, emoționează, ne con
vinge prin proporțiile lui, 
prin măreția lui, prin trăinicia 
sau prin fragilitatea, prin far
mecul sau prin unicitatea lui; 
imensitățile de grîu ale Do
brogei sînt un monument al 
socialismului prin proporții, 
prin forța lor, prin măreția pe 
care o sugerează, prin puterea 
de atracție, prin efortul uman 
pe care îl sugerează, prin ge- 

i neroasa făgăduință a belșu
gului — adică prin finalitatea 
lor profund umană. Din mo
numentele naturii urcă spre 
noi fiorul forțelor naturii, fio
rul unei tenacități sau fiorul 
vitalității, al trăiniciei — dar 
și fiorul unei fragilități, al u- 
nui joc de forțe oarbe al în- 
tîmplării. S-ar fi putut să nu 
se realizeze așa ; s-ar putea ca

U L
N T
odată distrus — un monu
ment al naturii să nu se mai 
poată realiza, întîmplarea să 
nu-l mai ajute. Creat de în- 
tîmplare — un monument al 
naturii este expus tntîmplării, 
este neajutorat, neapărat. De 
aici și nevoia și datoria de a-l 
apăra, de a-l ocroti.

In imensitățile de grîu ale 
Dobrogei, în splendidele pod
gorii de la Sarica-Niculițe', de 
la Lipnița; în mijlocul pod
goriilor de la Murfatlar și 
Medgidia sau de la Ostrov 
sau în podgoria de la Como- 
rova - Mangalia — pe lingă 
fiorul cosmic, al imensității, 
al forțelor care le-au creat — 
simțim forța lucidă, efortul 
conștient, gîndirea, puterea 
de concepție, legile științei, 
efortul disciplinat condus de 
rațiune, de știință. Ceea ce 
ne impresionează și ne cuce
rește cel mai mult la aceste 
monumente ale socialismului 

(Continuare în pag. a IlI-a)

INDUSTRIA 
CAPITALEI 
RAPORTEAZĂ

Datele centralizate la Direcția de sta
tistică a orașului București arată că 
pînă în ziua de 20 decembrie pește 60 
de întreprinderi din Capitală și-au în
deplinit planul pe anul 1967.

Aplicarea soluțiilor și măsurilor ela
borate în vederea organizării științifice 
a producției și a muncii, utilizarea cu 
eficiență economică sporită a tuturor 
resurselor interne au făcut ca noul an 
să fie întîmpinat de colectivele acestor 
întreprinderi cu succese însemnate. De 
pildă, producția globală ce va fi reali
zată de Uzinele „Danubiana" peste plan 
în acest an va fi de aproape 40 mi
lioane lei. Ea se va materializa, prin
tre altele, în 14 000 de anvelope, 30 000 
camere auto, precum și într-o depășire 
a planului la export cu 25,9 la sută. 
La rîndul lor Uzinele „Republica" vor 
da peste plan mai bine de 4 500 tone 
de țevi finite, iar valoarea producției 
globale și marfă planificată va fi de
pășită cu 20 milioane lei. Fabrica de 
cabluri și materiale electroizolante va 
realiza pînă la sfîrșitul anului, în plus, 
o producție globală de peste 60 mi
lioane lei și un spor de 45 milioane lei 
la producția marfă, vîndută și încasată.

(Agerpres)

Echivalen
tul poetic 
al bunăstării

Prezentă la Festivalul cintecului și portului beiușan, ma
nifestare închinată sărbătoririi celor 20 de ani de la procla
marea Republicii, BRIGADA DE REPORTERI A ZIARULUI 
NOSTRU TRANSMITE :

• DEZBATERI PE MARGINEA MĂSURILOR PRIVIND: •

•MUNCA EDUCATIVĂ* 
•ÎN RÎNDUL TINERETULUI:

Din adîncurile tăinuite ale gân
durilor, sentimentelor acestor oa
meni s-au născut cîntece calde 
și duioase, în a căror mlădiere 
parcă freamătă toți codrii și toate 
izvoarele. Aici, în Apuseni, e un 
obicei străbun — păstrat, de alt
fel, pe toate meleagurile patriei 
noastre — ca bătrînii și tinerii, 
deopotrivă, să-și toarne visurile, 
speranțele, biruințele în formele 
trainice ale artei. Nu e vîrf de 
munte în tot cuprinsul acesta, nu 
e sat ori plai care să nu-și aibă 
povestea și cîntecul său. Cânte
cele, mai ales, sînt purtate de 
crainici vestiți, flăcăi și fete cu 
glasuri melodioase, pe la tradi
ționale festivaluri și serbări popu
lare. Ea o asemenea serbare par
ticipă acum tineretul din satele 
de la poalele munților Bihorului 
și din depresiunea Beiușului. Este 
vorba de „Festivalul cîntecului, 
dansului și portului beiușan" — 
manifestare artistică închinată a- 
niversării republicii... Două de
cenii de republică. Două decenii 
de prefaceri structurale, care au 
schimbat fața acestor locuri și

viața oamenilor. Tinerii au adus 
pe scena festivalului marile pro
bleme umane pe care le-a ridicat 
aici industrializarea, întregul pro
ces al schimbării unei stări, cu 
alta, superioară.

•k
Cu peste 30 de ani în urmă, 

Geo Bogza scria: „în Munții 
Apuseni nu sînt decît brazi, oa
meni, topoare și stînci... O țară 
de piatră unde și sărăcia e aspră 
și tare ca piatra"... „din născoci
rile civilizației moderne nu cu
nosc nici lumina electrică, nici 
cinematograful".

...Ce chipuri rumene și fru
moase au astăzi fetele din Mi- 
zieș I Cită mîndrie și demnitate 
e în portul lor, în glasul și miș
cările lor I Repertoriul grupului 
vocal din comună nu a abando
nat cîntecele străbunilor. Dar fe
tele din Mizieș știu să le dea

ADRIAN VASILESCU 
VIOREL RABA

(Continuare. în pag. a IlI-a)

—, Măsurile privind îmbunătăți-
9 rea muncii educative în rîndul 

tineretului ne-au îndemnat să 
reflectăm profund la întreaga 

A noastră activitate, să reconside- 
răm experiența noastră, colabo
rarea cu organizația U.T.C., să 

• supunem unei analize riguroase 
aspectele care au stimulat a- 
ceastă colaborare cît, mai ales, 

• pe acela care nu întotdeauna 
au condus-o spre rezultate op
time. Deci primul nostru gînd 
a fost acela de a cumpăni cît 

£ mai bine asupra activității vii-

unor rezultate bune în procesul 
de educație. Această colaborare 
nu a îmbrăcat, însă, nici în 
școala noastră, întotdeauna, 
formele cele mai adecvate, ră- 
mînînd uneori doar ca un 
principiu, ca un obiectiv de 
realizat. Din acest motiv, nu 
o dată am fost puși în situația 
de a constata paralelisme între 
activitatea școlii și cea a orga
nizației U.T.C., o parcelare a 
activității educative.

Ponderea pe care o capătă 
acum ora de dirigenție în pro-

Dacă stăm să ne gândim bine, 
organizația U.T.C. a avut per
manent sarcina de a contribui la 
ridicarea calificării profesiona
le a tinerilor. Rămasă adeseori 
doar în postura de factor mobi
lizator ea n-a izbutit, din păcate, 
decît parțial să-și îndeplinească 
această înaltă îndatorire. Poate 
și pentru că principalele pîrghii 
de natură organizatorică nu sînt 
în atribuțiile organizației U.T.C. 
Dar astfel iese și mai bine în

pentru bunul mers al producției. 
Constatăm încă o dată că însuși
rea noilor tehnologii de fabricație 
ridică întotdeauna mai multe 
probleme tinerilor decît la cei 
cu experiență îndelungată. De 
aceea mi se pare posibil și ne
cesar ca organizația U.T.C. să 
nu se mai limiteze la o activitate 
teoretică, abstractă, să nu se 
mai mulțumească cu discutarea 
într-o adunare sau cu prezenta
rea unor materiale teoretice im-

TELEGRAMĂ
La telegrama trimisă de C.C. al P.C.R. Comitetului Central 

al P. C. din Cuba, în legătură cu moartea lui Ernesto Che 
Guevara s-a primit următoarea telegramă de răspuns :

„Comitetul Central al P.C. din Cuba vă exprimă cele mai 
profunde mulțumiri pentru atentul dumneavoastră mesaj de 
condoleanțe".

A

Intre diriginte și 
organizația U.T.C. 
o strinsă colaborare.

toare. în raport cu precizarea 
• făcută că rolul hotărîtor în pre

gătirea și educarea tineretului 
revine școlii, cadrelor didactice. 

• Pregătim în aceste zile un
consiliu pedagogic care se va 
desfășura la începutul vacanței 

• și la care vor participa și re
prezentanți ai organizației
U.T.C. din școală. Ne-am pro- 
pus să clarificăm cu a- 0 cest prilej care trebuie să
fie relația profesor și, îndeosebi, 
diriginte-organizația U.T.C. Ro- 

A Iul dirigintelui în munca edu- 
cativă, colaborarea acestuia cu 
organizația U.T.C. constituie, 

• așa cum precizează șl măsurile,
unul din factorii de bază, hotă
rîtor aș spune, în dobîndirea

cesul educației, faptul că ea ră- 
mîne cadrul principal de ana
liză și dezbatere a unor pro
bleme educative ne obligă să 
reconsiderăm conținutul și mij
loacele de realizare a orelor de 
dirigenție. Consiliul pedagogic 
va discuta de aceea în primul 
rînd ce trebuie să fie ora de 
dirigenție, ce tematică trebuie 
să abordeze. Secretara comite
tului U.T.C. pe școală, după o 
prealabilă consultare cu cei 
mai buni uteciști din diferite 
clase, va prezenta în consiliu

IULIAN UTO
director al Liceului „Mihail Sa- 

doveanu" București
(Continuare în pag. a Il-a)

A

In cultivarea pasiunii® 
iW pentru meserie, acțiuni« 
■^atractive, bine organizate *

Tornok Maria — elevă la Școala de construcții din Tg. Mu
reș, secția de arhitectură, își alătură gîndurile ei tuturor celor 

care sărbătoresc acum majoratul.

Sărbătoarea

MAI SÎNT

ZILE
PÎNĂ

LA

Grupul de folcloriști de 
la ansamblul „Ciocîrlia" a- 
duce, ca și ceilalți partici
pant! la serile noastre, nu
meroase surprize. Unele 
din ele, cu permisiunea in- 
vitaților noștri, vi le dezvă
luim dinainte. Altele însă... 
în seara spectacolului.
BENONE SINULESCU :

— Debutez Ia Serile

evidență elementul primordial, 
care i-a lipsit de cele mai multe 
ori — inițiativa. Pentru că exis
tă după părerea mea la îndemî- 
na organizației U.T.C. posibili
tăți largi, ca în spiritul măsurilor 
stabilite pentru îmbunătățirea 
muncii educative să desfășoare 
o bogată activitate de stimulare 
în rîndul tinerilor a dragostei 
pentru meserie, pentru profesiu
nea aleasă, de cultivare a dra
gostei de muncă și de întreprin
derea în care lucrează.

In uzina noastră, ca în orice 
uzină de altfel, periodic se asi
milează o serie de noi produse. 
Cunoașterea lor este hotărâtoare

portanța asimilării rapide a noi
lor produse, ci să treacă la ac
țiuni concrete, eficiente, să pro
pună, să solicite organizarea pe
riodică în faza asimilării a unor 
întîlniri între grupe de tineri și 
cadrele de specialitate, munci
tori cu înaltă calificare : la aces
te întîlniri să fie dezbătute toa
te problemele legate de noul 
produs de la destinația și condi-

HORIA LILIAC 
matriței

Uzinele „Electromagnetica" 
București

(Continuare în pag. a Il-a)

„Scînteii tineretului" și am 
ținut să pregătesc prieteni
lor mei un cîntec în primă 
audiție.

IRINA LOGHIN :
— Un debut realizez și 

eu. împreună cu Benone 
voi interpreta, in duet, cîn
tecul „într-o joi de primă
vară".

MARIA CIOBANU:
— Voi reprezenta Ia Se

rile „Scînteii tineretului" 
zona folclorică a Olteniei.

ION DRÂGOI :
— Iar eu zona Moldovei.
Programul prezentat de 

grupul folcloric al ansam
blului „Ciocîrlia" a fost al
cătuit și va fi condus de 
dirijorul GH. ZAMFIR.

SERILE „SCÎNTEII 
TINERETULUI"

majoratului
O singură propoziție com

primă în ea anii devenirii și, 
după cum este rostită, și pe 
cei ai afirmării. Înainte de 
18 ani am devenit strungar. 
„Am devenit frezor"... „Am 
devenit lăcătuș"... „Am deve
nit rectificator"... „Am deve
nit"...

Un refren repetat identic 
de cei 50 de tineri din sec
ția sculerie a Uzinei „Trac

torul" din Brașov. Un refren 
care parcă ar fi rostit de un 
singur om. Chiar și inginerul 
șef al secției vorbește despre 
ei tot ca despre un singur 
om.

— Cei care sărbătoresc a- 
cum majoratul — spunea el

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a 11-a)



FESTIVALUL MAȚIOMAL AL TEATRELOR DRAMATICE
TEATRUL

NAȚIONAL

DIN CRAIOVA:

„SUFLETE

TARI“

de CAMIL 
PETRESCU

Spectacolul Teatrului Na
țional din Craiova cu piesa 
lui Camil Petrescu Suflete 
tari, in regia Georgetei To- 
mescu, transmite convingător 
răspunsul dramaturgului la 
obsedanta temă a raportului 
dintre real și ideal. Sufletele 
„tari" se dovedesc a fi pină 
la urmă fragile, iar încerca
rea eroului principal, Andrei 
Pietrarii, fiu de țăran, de a 
atinge idealul prin dragostea 
'față de Ioana Boiu — des
cendenta unei vechi familii 
boierești — se lovește nu nu
mai ae conformismul social 
al epocii, dar și de propria 
sa formație sufletească, pulve- 
riAndu-se. Andrei este un în
setat de absolut ca alți eroi 
a' dramaturgului român, atît 
că el nu avea nici fermitatea 
morală a lui Danton, nici ca
pacitatea de a vedea idei a 
lui Gelu Ruscanu, nici măre
ția demnă a lui Petro Gratia. 
Fără a fi nesinceră, dragostea 
umilului bibliotecar, îngropat 
în arhive boierești, are în sine 
o mare doză de snobism și 
arivism social, ceea ce dă con
flictului tragic o notă de gro
tesc și introduce în compăti
mirea pe care o încearcă 
spectatorul față de prăbușirea 
unui ideal, o notă de dispreț.

Ne aflăm în fața unei ma
gistrale ilustrări a condiției 
sociale proprii unei anumite

0 STRÎNSĂ 

COLABORARE 
(Urmare din pag. I) 

propuneri pentru tematica ore
lor de dirigenție, precum și 
unele modalități ,de realizare. 
De pe acum se conturează unele 
propuneri. De pildă, se sugerea
ză ca tematica orelor de dirigen
ție pentru toate clasele — ră
mînînd ca diferențierea în 
funcție de vîrsta și situația din 
clase să se facă prin mijloace 
specifice de realizare — să ur
mărească cu precădere forma
rea personalității elevilor și e- 
ducarea lor moral-cetățenească. 
Găsesc foarte îndreptățite pro
punerile ca aceste ore de diri
genție să fie realizate nu numai 
de către diriginte printr-un re
ferat, ci, mai cu seamă de că
tre elevi prin pregătirea — sub 
îndrumarea dirigintelui — a 
unor simpozioane, a unor mon
taje și procese literare, e- 
tice, a unor colocvii, a unor 
dialoguri cu personalități din 
viata științifică și culturală, 
a unor întîlniri și vizite în 
întreprinderi, la muzee. In acest 
sens, școala noastră are o ex
periență bună pe care-și pro
pune s-o continue. Dirigintele 
are la dispoziție patru ore de 
dirigenție în fiecare lună. Una 
dintre acestea o poate folosi 
pentru informarea politică, iar 
celelalte pentru realizarea te
maticii din cadrul obiectivului 
general urmărit.

Avînd în vedere locul pe care 
11 ocupă dirigintele și ora de 
dirigenție în activitatea educa
tivă, cred, de asemenea, că ar fi 
deosebit de necesară găsirea 
unor modalități mai eficiente de 
răspîndire a experienței pozi
tive dobîndite în acest sens și, 
în primul rînd, efortul sporit al 
fiecărui diriginte de a-și îmbo
găți propria experiență. Fiindcă,

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Opera Română : ROMEO ȘI 
JULIETA, 19,30 ; Teatrul de 
Stat de operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO, 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
APUS DE SOARE (sala Co
media), 19,30 ; (sala Studio) 
JOCUL ADEVĂRULUI, 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RAȚOI, ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA, ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" ; 
HENRÎC IV, ora 19.30; Sala 
Studio : CIND LUNA E AL
BASTRA, ora 20 ; Teatrul E- 
vreesc de Stat : CĂUTĂTO
RII DE NOROACE, ora 20; 
Studioul I.Â.T.C. : FRAȚII KA
RAMAZOV, ora 20; Teatrul 
„Ton Creangă" : TOATE PÎN- 
ZELE SUS, ora 19,30 ;

UN BARBAT ȘI O FEMEIE

categorii de intelectuali ale 
căror aspirații, ciocnindu-se 
de barierele sociale, își pierd 
aparenta lor noblețe rămînînd 
simple ambiții nerealizate. 
Către un asemenea deznodă
mânt duc în mod firesc atît 
condițiile sociale și morale 
ale epocii in care trăiau eroii, 
cit și datele lor de caracter. 
Tot iluzia unui ideal absolut 
o conduce și pe Ioana, care 
acceptă dragostea lui Andrei 
in dorința romantică de în
fruntare a convențiilor, la 
fel cum făcuse o veche re
prezentantă a familiei, dar 
orgoliul, disprețul față de la
șitatea celui pe care îl con
fundase cu eroul o aduc la 
realitate, spulberîndu-i visu
rile.

Construit cu acuratețe, 
spectacolul nu are inegalități, 
dar tonalitatea sa este supă
rător de monotonă. In piesă 
există totuși un moment în 
care cei doi eroi principali se 
depășesc pe sine și trăiesc 
cu intensitate impresia că au 
reușit să atingă idealul către 
care năzuiau. Lui Petre 
Gheorghiu, interpretul talen
tat al lui Andrei Pietraru, îi 
lipsește tocmai în această 
scenă forța, trăirea autentică 
și febrilă a descoperirii unor 
resurse nebănuite pînă a- 
tunci, acelea care fac din 
erou un suflet tare, capabil 

în nici un caz, nu trebuie să 
așteptăm mereu indicații, in
strucțiuni și regulamente — re- 
țetare după care să organizăm 
munca dirigintelui, orele de di
rigenție. Stă în inițiativa fiecă
rei școli să-și elaboreze propria 
tematică, șă abordeze metodele 
specifice, să folosească expe
riența valoroasă a diriginților 
săi.

ACȚIUNI 

ATRACTIVE

(Urmare din pag. I)

țiile de exploatare pînă la exe
cuție și importanța în amănunt 
a oricărei piese componente. In 
acest fel organizația U.T.C. va fi 
pusă în situația de a urmări la 
modul concret, practic și nivelul 
pregătirii celor mai tineri munci
tori, de a-i putea ajuta în func
ție de cerințele fiecăruia să-și 
îmbogățească bagajul cunoștin
țelor. Tinerii vor putea să-și în
deplinească în condiții hune 
sarcinile de producție reușind 
să-și realizeze un cîștig corespun
zător.

In ultimul timp se organizea
ză în întreprinderi întreceri între 
tineri de aceeași profesie — 
olimpiadele pe meserii. Și la 
noi au avut loc astfel de acțiuni 
din inițiativa și în organizarea 
U.T.C. Cunoscînd îndeaproape 
modul cum se desfășoară, inte
resul stîrnit în rîndul tinerilor, 
sînt determinat să cred că olim
piadele pe meserii reprezintă o 
formă pe care organizația U.T.C. 
ai putea s-o folosească cu bune 
rezultate pe linia creșterii con
tribuției proprii la ridicarea ca
lificării tinerilor. La asemenea 
concursuri trebuie însă să asi

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

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Republică (orele
11,45; 14; 16,45; 19; 21;15),
București (orele 9; 11,15; 13,45;
16.15; 18.45; 2D.

O SUTĂ UNU DALMAȚIENl 
rulează la Luceafărul (orele
9- 11,15; 13,30; 16.15; 18,30;
20,45), Festival (orele 9; 11,15;
13.30: 16; 18.30: 2D.

ZOSIA — CEI DOI
rulează la Capitol (orele 9.30:
12.15; 20,30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Victoria (oțele 9;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21),
Feroviar (orele 8,30; 10,45;
13; 15,15; 17,45; 20.15), Excel
sior (orele 9.45; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15). Modern (orele 
9: 11.15; 13.30; 16; 18,30; 21).

FARAONUL — ambele serii - 
rulează la Lumina (orele 9— 
16 în continuare : 19,30).

PROGRAM PENTRU COPII —
rulează la Doina (orele 9—10) 

și PROFESORUL DISTRAT 
orele 11,30; 13,15; 16; 18,30;

21).
rulează la Dacia (orele 9—21 
în continuare).

SINDBAD MARINARUL
rulează la Union (orele 15,15; 
17,30; ; duminica ora 10). La 
ora 20 DESENE ANIMATE.

O FATA FERICITA
rulează la Giulești (orele 10;
15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 

să înfrunte orice pentru a-și 
atinge țelul. Interpreta Ioa
nei — Leni Pințea-Homeag 
— are ținuta solemnă și ma-^ 
iestuoasă a „jupîniței", dar 
s-ar părea că apropierea de 
incandescența absolutului nu 
i-a dat nici un fior. O com
poziție izbutită realizează 
Constantin Sassu în rolul bă- 
trînului boier Matei Boiu 
Dorcani unind orgoliul cu 
demnitatea, prejudecățile de ' 
castă cu dragostea de tată, 
într-un aliaj rezistent, rod al 
unei interpretări subtile și ; 
discrete. Ruxandra Sireteanu 
—• interpreta Elenei — și Re
mus Mărgineanu — al lui 
Culai Darie—- se integrează 
personajelor, deși atît stîngă- 
cia primei cit și degajarea 
afișată de cel de-al doilea 
sînt în unele momente oare
cum forțate. In nota specta- i 
colului, contribuind la reali
zarea unei atmosfere autenti
ce, sînt lancu Goanță (Șerban 
Șaru-Sinești), Titus Gurgules- 
cu (prințul Razii Șerban), 
Marina Ba.șta (Maria Șaru- 
Sinești). Scenografia semnată 
de V. Penișoară-Stegaru are 
același rol. In ansamblu un 
spectacol de reconstituire a 
unei epoci dar mai puțin de ■ 
relevare a unor sensuri gene
ral umane.

ION PASCADI

gurăm participarea unui număr 
cit mai mare de tineri. Poate că 
n-ar fi rău să-i dăm un caracter 
ciclic, reluîndu-l, în aceeași sec
ție, pentru aceeași meserie, la o 
anumită perioadă de timp. Folo
sind pretextul concursului — 
putem să obligăm pe tineri să 
învețe continuu, să-și perfecțio
neze mereu gradul de îndemî- 
nare. Organizarea concursurilor 
profesionale ar trebui să intre în 
tradiția fiecărei organizații care, 
din proprie inițiativă, fără a aș
tepta nu știu ce „indicații" de la 
organele superioare, să se axeze 
pe obiective concrete, sugerate 
de înseși locurile de muncă la 
care își desfășoară activitatea ti
nerii. Un rol aparte în reușita 
acestor forme, ținînd cont de 
vîrsta celor cărora ne adresăm, 
îl reprezintă cred sistemul sti
mulativ, importanta lui netrebu- 
ind neglijată. Pentru aceasta mi 
se pare necesar să se găsească 
soluții ca organizațiile U.T.C 
să-și poată crea mijloace pro
prii destinate popularizării con
cursului, stimulării cîștigătorilor.

Un mijloc important în lărgi
rea orizontului tehnico-științific 
îl constituie fără îndoială expo
zițiile industriale. In București 
sînt deschise în cursul anului 
un număr mare de asemenea 
expoziții, românești sau străine. 
Cit de instructive, de necesare 
sînt vizitele la asemenea expozi
ții nu este cazul să mai discu
tăm. Ai practic posibilitatea uni
că de a privi aparate, mașini, 
prospecte legate direct sau tan
gente profesiei tale. De vizitat 
se vizitează expozițiile respecti
ve și de către tineri. Dar am 
convingerea că eficiența vizitelor 
ar crește substanțial prin mobili
zarea unui număr cit mai mare 
de tineri care să vină să vadă, 
să asculte explicațiile care se 
dau. Vreau să spun că organiza
ția U.T.C. trebuie să facă per

(orele 15; 17.30; 20, duminica 
ora 11).

SPARTACUS — ambele serii — 
rulează la Buzești (orele 
15,30; 19).

PASĂREA PHONIX
rulează la Crîngași (orele
15,15 ; 18 ; 20,45).

LOANA
rulează la Grivlța (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,30; 18; 20,30),
Aurora (orele 8,30; 10.45; 13; 
15,30; 18; 20,30), Floreasca (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Bucegi (orele 9; 
11; 13; 16; 18,15: 20,30), Flacă
ra (orele 15.30: 18: 20.30).

REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF

rulează la Gloria (orele 9;
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Melodia
(orele 9; 11.15;13,30; 16; 18,30: 
20,45).

CINE VA DESCHIDE UȘA?
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Vitan (orele 15;
17,45; 20,30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Miorița (orele 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30).

OCOLUL
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30, duminica ora
10.30) .

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

Marele păcat al piesei lui 
Leonida Teodorescu, păcat pe 
care modalitatea regizorului 
Cristian Munteanu l-a făcut 
vizibil pînă la stridență, este 
deșertăciunea. Ambiții deșarte 
în materie de idei, morgă de
șartă în privința stilului.

Judecind după procedee, ai 
exagera teribil anvergura reală 
a problematicii. Sugestia unui 
simbolism cosmic (grindul, 
apa, vintul), materializarea 
datelor interioare — năluca 
Fetei Stufului, năluca morții, 
dedublarea lui Cristache, per
sonajele — prototip —■ Tînă- 
rul, Bătrînul, glasul din „off“ 
— un fel de lecție cosmică, 
sînt cîteva din excesele de 
grandilocventă ale autorului, 
pe care și le-a asumat întoc
mai și regizorul, recurgtnd la 
niște rarități spectaculare 
demne de „Cîntecul Nibelun- 
gilor" sau de „Parsifal", sau 
de cine știe ce altă mare și 
insolită partitură. Curentele 
de aer, urletul vîntului, tene
brele, fasciculele și spoturile 
de lumină fixînd o anume 
figură sau niște mîini, se cu
veneau strunite cu mai mult 
simț al proporțiilor reale ale 
textului. Pentru că despre ce

manent acest lucru — vizitarea 
în colectiv a expozițiilor indus
triale cu întreg efectivul. Iar 
pentru cei aflați în alte locali

SĂRBĂTOAREA
✓

MAJORATULUI
(Urmare din pag. I)

— reprezintă 10 la sută din 
colectivul nostru. Și dacă a- 
ce.st colectiv își îndeplinește 
cu răspundere sarcinile, în
seamnă că și „părticica" și-a 
făcut datoria.

Peste am, imaginea acestor 
tineri ne apare tot ca un re
fren, dar ridicat la putere, 
de timp și de ei.

— Cine «înteți dvs ?
— Eu sînt inginerul elec

tronist Viorel Baciu.
— Eu sînt constructorul

de avioane Mircea Matei.
— Eu sînt frezorul de

înaltă calificare Ion Pop.
— Eu sînt profesorul de 

matematică Vasile Seanță.
— Eu sînt ofițerul de ar

tilerie Ion Ciolan.
Răspunsurile ar putea fi 

socotite ca fanteziste. Insă 
ele nu sînt decît o anticipa
ție în timp, previzibilă și 
certă, bazată pe proiectele 
tinerilor. Aproape toți cei 50 
sînt elevi în clasa a X-a la 
liceul seral, iar răspunsurile 
de mai sus au fost date de 
fapt la întrebarea : „Ce pro
iecte aveți după terminarea 
liceului ?“ Sînt planuri realis
te, năzuințe firești pentru 
vîrsta lor, pentru generatul 
noastră.

LAL ROMULUS

rulează la Arta (orele 9—16 
în continuare, 18,15; 20,30),
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Munca (orele 16: 
18,15; 20,30). Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

AMPRENTA
rulează la Cosmos (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

OAMENI ÎN RULOTA
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Colentina (orele 
15.30; 17.45; 20)

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Volga (orele 10; 
12: 14; 16. în continuare 18.15:
20.30) .

SFIDAREA
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30. duminica ora 
11).

MON’DO CANE — ambele serii 
rulează la Lira (orele 16;
19.30) .

SORA CEA MARE
rulează la Rahova (orele 
15,30, duminica ora 10,30 
CANALIILE (orele 18 ; 20,30).

TEATRUL

DE STAT

DIN BRĂILA:

„CRIVATUL

DEASEAR^ 

de LEONIDA 
TEODORESCU

e vorba de fapt în această 
piesă cu zîne, spectre și 
vrăji ? Un grup de oameni -— 
cu nimic teșiți din comun, 
izolați pe un șantier îndepăr
tat, participă la niște eveni
mente cumva deosebite : cu
nosc o fată frumoasă și o 
iubesc „în bloc" și dezbat 
atitudinea pe care trebuie s-o 
ia față de bucătăreasa lor — 
fostă patroană de bordel. Cris
tache e un dezamăgit, Gri- 
guță un inocent, Sebastian un 
descurajat, Lina — o femeie 
bună pare-se, dar needificată 
asupra viciului. Poate că tra
tată cu modestie și simplitate, 

1 situația n-ar fi fost lipsită de 
anume interes, rezultînd din 

1 diversitatea oamenilor, din 
coexistența și singurătatea lor. 
Nu s-ar mai fi produs nici 
discordanța dintre jocul acto
rilor — măsurat, decent. (Pe
tre Simionescu — Cristache, 
Nicolae Ivănescu — Sebas
tian, Marilena Negru — Lela), 
sau chiar nuanțat (Bujor Ma- 
crin — Griguță) și efectele 
spectaculare, care in actuala 
formulă rămîn — eufemistic 
vorbind — extravagante.

ILINA GRIGOROVICI 

tăți, poate că televiziunea ar 
trebui să transmită întotdeauna 
aspecte de conținut de la expo
zițiile deschise la București.

Intr-un cadru festiv au fost 
declarați majori și felicitați 
sute de elevi din școlile teh 
nice, profesionale, licee și li
cee de specialitate din Tg. 
Mureș. Fiecare aplauda pen
tru ceilalți și fiecare primea 
aplauzele celorlalți. Aplauzele 
erau pentru Steluța Moraru. 
Ioan Marton, Elisabeta Ma
nea, Rostas Emilia, Constan
tin Cenan, Pop Ștefan Carol, 
Pop Etelka, pentru sutele de 
tineri români, maghiari și 
germani, înfrățiți și la sărbă
toarea majoratului ca pretu
tindeni în viață.

Vitraliile și oglinzile pala
tului îmbrățișau în lumina 
lor o vîrstă a frumuseții, a 
tăspunderilot și a generozită
ții. A definit-o în cuvîntul ei 
Maria Popa, elevă fruntașă 
la învățătură : „Am împlinit 
vîrsta majoratului în preajma 
zilelor cînd Republica împli
nește 20 de am și cred că ex
prim sentimentul tuturor co
legilor dacă afirm că de azi 
înainte pașii noștri în muncă, 
la învățătură, în viața socia
lă, vor merge în cadență cu 
pașii țării".

CORNEL POGACEANU

CINE CĂLĂREȘTE UN TI
GRU ?

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

JOE LIMONADA
rulează la Ferentari (orele
15,30; 18; 20,30).

PANTERA NEAGRA
rulează la Clubul Uzinelor 
Republica sîmbăta și dumi
nica.

18,00 Spectacol festiv prezen
tat de formațiile laureate și pre
miate la finala concursului al 
VTII-lea al artiștilor amatori de la 
orașe și sate, organizat în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a pro
clamării Republicii. Transmisiu
ne de la Sala Palatului ; 20,00 
Telejurnalul de seară ; 20,15 A- 
genda dv. Buletin meteorologic ; 
20,20 Mult e dulce și frumoasă, 
emisiune de limbă română ; 
20,50 Box ; România—Franța. 
Transmisiune de la Sala Floreas
ca ; 21,30 Studioul mic : Un a- 
numit fel de singurătate, de Vic
tor Bîrlădeanu ; 22,00 Turneul 
melodiilor ; 22,30 De la Giotto la 
Brâncuși; 22,50 Telejurnalul de 
noapte.

SCRIEȚI-I LUI ELIANE!
Serviciul de radiocomu 

nicații al Aeroportului Bă 
neasa din București a re
cepționat miercuri dimi
neața următorul mesaj a- 
dresat oamenilor de pe în
tregul glob din partea unei 
fetițe de cinci ani din Bel
gia, bolnavă de leucemie, 
în mesaj se spune : „Me

ACCESCBII PENTRU OCAZII

Monografii 
discografice

Pe șantierul „Electrecord"- 
ului se află cîteva imprimări 
care ne vor oferi reale mo
nografii ale unora dintre cei 
mai prestigioși artiști instru
mentiști români. Vor apare 
astfel discuri închinate lui 
Radu Aldulescu (cuprinzînd 
Concertele pentru violoncel 
de Bocherini și Haydn), Va
lentin Gheorghiu (un recital 
cuprinzînd citeva din „Cîn- 
tecele fără cuvinte" ale lui 
Mendelssohn-Bartholdy și 
„Intermezzo" de Brahms) si 
Dan Iordăchescu cu arii din 
„Nunta lui Figaro". „Flau
tul fermecat", „Traviata", 
„Trubadurul". „Bal Mascat", 
„Don Carlos" și „Othello".

ASTĂZI
ÎN LIBRĂRII

Colecția „Luceafărul" pre
zintă cititorilor o culegere 
de nuvele și povestiri de 
Viorel Stîrbu intitulată „Un 
septembrie frumos" și un vo
lum de Doezii „Ninge la Iz
voare" de Marius Robescit

Marile personalități ale 
culturii universale constituie 
unul dintre cele mai intere
sante și mai instructive su
biecte pentru imaginile măr
cilor poștale. Iată de ce co
lecțiile filatelice alcătuite pe 
o astfel de tematică se bucu
ră de un tot mai mare suc
ces. Sfătuindu-vă să vă în
tocmiți și voi o astfel de co
lecție. avem în vedere posi
bilitatea pe care v-o creați 
de a vă îmbogăți cunoștin
țele de cultură generală, de 
a face instructive călătorii 
în istoria civilizației. Iată 
acum și cîteva din cele mai 
noi mărci poștale, emise în 
acest an, și care-și găsesc lo
cul într-o astfel de colecție.

— Posta română a pus în 
circulație o serie de 6 valori 
intitulată „Mari aniversări

TEMPERATURA

PE JUPITER

Datorită unui bolometru 
cu germaniu răcit cu ajuto
rul heliului lichid, inventat 
în 1960 și perfecționat recent 
de către F. J. Low, de la 
Universitatea din Tucson 
(Arizona) s-au putut face 
măsurători precise ale raze
lor infraroșii de la Jupiter. 
Astfel temperatura de pe 
Jupiter a fost evaluată 
la —143° Celsius, ceea ce în
seamnă 25 de grade mai mult 
decît ar fi trebuit să fie dacă 

planeta n-ar primi o parte 
din căldura emisă de soare.

CAMPION LA
„MERSUL PE JOS"

Un crab, vestit pentru se
dentarismul său, a parcurs 
pe jos o sută de kilometri 
în opt luni. Faptul a fost 
constatat de un echipaj de 
marinari care l-au pescuit 

dicii spun că Crăciunul și 
Anul Nou vor fi ultimele 
sărbători pentru Eliane, o 
fetiță în vîrstă de cinci ani, 
care se află in spital, fiind 
bolnavă de leucemie. După 
părerea medicilor, ea mai 
are două săptămîni de 
trăit. Eliane dorește să pri
mească cit mai multe ilus

Accesoriile sînt pentru ți
nuta de ocazie tot atît de 
importante ca și rochia in 
sine ; ele subliniază carac
terul festiv al vestimenta
ției, în concordantă cu mo
mentul respectiv. Și cum 

MODA 
revelionul se apropie, astăzi 
vă dăm citeva sugestii de 
accesorii festive de îmbrăcă
minte, iar mîine vă propu
nem citeva pieptănături cu 
ornamentații adecvate pen
tru sărbătoarea noului an.

„Taina sfinxului de pe Mar
te" e ultimul volum semnat 
de Viorica Huber în Editura 
tineretului. „Biblioteca pen
tru toți" oferă de data a- 
ceasta o cunoscută carte a 
literaturii olandeze din se
colul trecut, „Max Havelar" 
de Multatuli ; Colecția ști- 
ințifico-fantastică — „Scara
beul lui Rașid" de C. Dudu 
și „Povestiri ciudate" de Vic
tor Kernbach ; colecția „Ma
eștrii artei universale" din 
Editura Meridiane — „Re
noir" de I. Horga și „Picas
so" de A. Vallentin. Cu pri
lejul comemorării centena
rului marelui poet francez 
Charles Baudelaire, în cu- 
rind va apare într-o nouă 
ediție „Florile răului".

Ștafeta talentelor
Intîmpinînd cea de-a XX-a 

aniversare a Republicii cu 
multiple și interesante ac
țiuni închinate marii sărbă
tori, peste 15 000 de elevi din 
liceele, școlile tehnice și pro
fesionale din regiunea Olte
nia sînt antrenați într-o am
plă întrecere pe scene și te
renurile de sport, întrecere 
pe care organizatorii, comi
tetul regional U.T.C. Oltenia 
au denumit-o ștafeta cultu- 

culturale 1967“ din desenele 
cărora recunoaștem figurile 
pianistului Dinu Llpatti 
(1917—1950). arhitectului Al. 
Orăscu (1817—1894), savantu
lui naturalist Gr. Antipa 
(1867—1944). scriitorului Jo
nathan Swift (1667—17451 și 
savantei Maria Sklodowska- 
Curie (1867—1934).

— Părintele lui Guliver 
este comemorat și de poșta 
irlandeză în imaginile a 2 
timbre.

— Poșta poloneză consacră 
o serie de 3 valori savantei 
Maria Sklodowska-Curie, 
prezentîndu-i portretul, mo
numentul ridicat la Varșovia 
Si diploma premiului Nobel.

Alte emisiuni poștale con
sacrate unor mari personali
tăți au fost anunțate în 
cursul anului, astfel că sem- 

în apele Pacificului la 3 a- 
prilie 1967 și care i-au scris 
pe spate numele „Jean de la 
Lune“ și data. Crabul a fost 
de curînd pescuit din nou Ia 
distanta mai sus amintită.

Ultrasunetele 
„lipesc" retina...
După cinci ani de încercări 

Ș» experiențe efectuate la în
ceput pe animale, dr. Edward 
Purnell de la Universitatea 
Cleveland din Ohio, a reușit 
să pună la punct o nouă teh
nică de „sudură" a retinei 
dezlipite. Pentru această ope
rație de mare finețe medicii 
americani folosesc un genera
tor de ultrasunete :

Ultrasunetele produse sînt 
focalizate cu ajutorul unei 
lentile de polistiren direct pe 
retina ochiului bolnav. Acea
sta este repusă apoi treptat 
la loc cu ajutorul unei emi
sii ultrasonore de mică inten
sitate — 0,1 pînă la 2 wați 
pe centimetrul pătrat. Toată 
operația nu durează de cit 

trate cu putință din întrea
ga lume. Cine va trimite o 
ilustrată acestei fetițe, cu 
citeva cuvinte de afecțiune 
și salutări amabile ? Să-i 
facem o ultimă bucurie ■- 
cestei fetițe ! Adresa este : 
Eliane de Feyter, Spitalul 
Aufsthkans, Mariastraat, 
Brugge, Belgia".

ral-artisticl și sportivă ,,T» 
slăvim Republică iubită". 
Cadrele didactice de specia
litate din școli, în colabora
re cu organizațiile U.T.C., au 
instituit îndrumători compe
tent! ai elevilor în pregăti
rea și desfășurarea acestei 
„Ștafete" pentru a-i asigura 
reușita.

Iată cîteva etape ale - taf*-- 
tei : Dăbuleni — dansatori 
laureați, corul de 120 per
soane, soliști de muzică 
populară deveniți nume cu
noscute, la care s-au adău
gat numeroși tineri artiști 
amatori, dedică aniversă
rii Republicii un program 
bogat în cîntece și jocuri. 
Calafat — „Cupa 30 De
cembrie". întreceri spor
tive ale celor 600 de e- 
levi la volei, handbal, sah, 
tenis de masă. schi. Cra
iova — aproape în fie
care seară formații ar
tistice și sportive își dis
pută în sălile craiovene 
întîietatea pentru dreptul de 
participant la faza pe regiu
ne a ștafetei. Căci pe 24 de
cembrie vor sosi aici, din 
toate colturile regiunii, me
sajele ștafetelor purtate de 
cei mai buni concurenți, 
care și-au închinat forțele și 
talentul sărbătoririi marei a- 
niversări.

TMlE
nalăm in continuare cititori
lor noștri cîteva din noută
țile filatelice ale lunii de
cembrie : Picturi rupestre în 
Sahara, o serie de 3 valori 
din Republica Ciad ; Valori t 
artistice naționale, seria de
3 valori emisă de poșta ja- 
poneză ; Papagali, serie de
4 valori imprimate într-o po
licromie amețitoare anunțată 
de poșta din Noua Guinee ; 
„Pro Juventute", tradiționala 
emisiune a poștei elvețiene 
pentru sfîrsit de an, are de 
data aceasta 4 valori ce aduc 
în desenele lor monumente 
ale faunei Alpilor ; Amira
lul Bligh. celebru! coman
dant al legendarei corăbii 
Bounthy, intrat în istoria 
navigației datorită răscoalei 
echipajului său. este come
morat prin emiterea unor 
noi mărci poștale în insulele’ 
Norfolk, Pitcair și Fiji.

cîteva fracțiuni de secundă.
Medicii americani consideră 

că această tehnică va putea 
înlocui cu succes tratamentul 
dificil de lipire a retinei cu 
ajutorul laserilor, deoarece 
folosirea utrasunetelor prezin
tă avantajul că acestea ’ pot 
trece pmi obstacolele opace 
din interiorul ochiului bol
nav.

TAI... ETC.

Există în insula Vanua 
Levu, din Fidji, un cetățean 
ce dă mari dureri de cap 
funcționarilor publici, deoa
rece are un nume care tra
dus in graiul local înseam
nă : „Regele brizei orientale 
din Golful Netewa. care su
flă în diminețile liniștite. în- 
mirezmînd aerul cu un par- 
fum de flori primăvăratice". 
In dialect local ei se scrie 
astfel : „Taimudrennicagito- 

kalauenonatobakonatewae- 
nanoskotimirolasomsomame- 
lakivianailvoyana". De pro

nunțat, pronunță fiecare cum 
poate.



FELICITĂRI ADRESATE 

TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, a primit telegrame de felici
tare, cu ocazia alegerii in funcția de președinte al Consiliului 
de Stat, din partea șefului statului Republicii Arabe Siriene, 
dr. Nureddin Atassi, și a președintelui Consiliului Suprem 
de Stat al Republicii Sudan, Ismail El Azhari.

(Agerpres)

INFORMAȚII • INFORMAȚII
TOVARĂȘUL GHEORGHE RĂDULESCU S-A ÎNAPOIAT 

ÎN CAPITALĂ
Miercuri la amiază s-a înapo

iat în Capitală tovarășul Gheor- 
» ghe Rădulescu, vicepreședinte 
W al Consiliului de Miniștri, repre

zentantul permanent al Republicii 
• Socialiste România în C.A.E.R., 

care a participat la lucrările celei 
de-a 21-a sesiuni a Consiliului de 

• Ajutor Economic Reciproc și la 
a 32-a ședință a Comitetului E- 
xecutiv al C.A.E.R., desfășurate 

£ la Budapesta.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. erau prezenți tovarășii 
Janos Fazekaș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai conducerii unor ministere ș> 
instituții centrale economice, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

A fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București.

DELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ S-A ÎNAPOIAT

DIN IZRAEL

De la Comisia electorală centrală
pentru alegerea unui deputat

in Marea Adunare Națională
In vederea alegerii unui de

putat în Marea Adunare Na
țională, în circumscripția elec
torală nr. 7 dfn orașul Foc
șani, regiunea Galați, care va 
avea loc la 14 ianuarie 1968, 
a fost depusă, din partea 
Frontului Democrației Popu
lare, candidatura tovarășului 
ing. Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini.

Nefiind contestată, candida
tura a rămas definitivă.

LA BRĂILA

Al 22-lea complex fluvial

Miercun seara s-a înapoiat în 
• Capitală, venind de la Tel Aviv, 

delegația guvernamentală română 
condusă de Gheorghe Cioară, 

A ministrul comerțului exterior, 
care a participat la lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei mixte gu-

româno-izraeliene. 
aeroportul Bănea- 

ai

vernamentale 
La sosire, pe
sa, au fost prezenți membri 
conducerii Ministerului Comerțu
lui Exterior, precum și Eliezet 
Doron, ministrul Izraelului la 
București, și membri ai legației.

Miercuri seara a părăsit Ca
pitala tovarășul Duie Katici, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Croația, lector 
al C.C. al U.C.I.

ISUPREMUL

MONUMENT
. .....................    ■■■■■I.— »>■ ............. ...

(Urmare din pag. 1)

La Brăila a fost lansat cel 
de-al 22-lea complex fluvial, ul
timul cuprins în planul pe acest 
an al constructorilor de nave 
din această localitate. Datorită 
mai bunei folosiri a capacități
lor de producție și aplicării 
metodei lucrului în serie, ei au

reușit să scurteze timpul de fa
bricație a navelor în medie cu 
5 zile. Cele 22 de complexe flu
viale construite anul acesta la 
Brăila au o capacitate totală de 
circa 20 000 tone.

(Agerpres)

A Vll-a aniversare a creării F. N. E. din Vietnamul de sud

• SOLIDARI CU LUPTA EROICĂ 
.A POPORULUI VIETNAMEZ

COMUNICAT •
cu privire la cea de-a treizeci și doua șe
dință a Comitetului Executiv al Consiliului •

de Ajutor Economic Reciproc
între 15 și 19 decembrie a 

avut loc la Budapesta cea de-a 
32-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședință au participat : 
T. Țolov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria. F. Krajcir, 
vicepreședinte al guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
G. Weiss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, D. Gom- 
bojav, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, Z. Nowak, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Gh. Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Soci sie- România, 
A. Apro, vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Mimcito- 
resc-Țărănesc Ungai, M. Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

In conformitate cu convenția 
dintre C.A.E.R. și guvernul Re
publicii Socialiste Federative Iu- 
g 'slavia, la ședința Comitetului 
1 xecțitiv a participat A. Grlici- 
kov, membru al Vecei Executive 
Federale.

Cea de-a 32-a ședință a Comi
tetului Executiv a fost prezidată 
de F. Krajcir, reprezentantul 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, vicepreședinte al guver
nului R. S. Cehoslovace.

Comitetul Executiv a examinat 
sarcinile care decurg din hotărî- 
rile Sesiunii a XXI-a a Consiliului, 
a adoptat recomandări corespun
zătoare și. de asemenea, a apro
bat planul său de lucru pe anul 
1968. Potrivit acestui plan, Co

mitetul Executiv prevede să exa
mineze în cursul anului 1968 pro
bleme concrete ale colaborării 
dintre țările membre ale 
C.A.E.R., legate de mersul coor
donării planurilor de dezvoltare 
a economiei naționale ale țărilor 
membre ale Consiliului pe peri
oada 1971—1975, probleme pri
vind specializarea și cooperarea 
celor mai importante cercetări 
tehnico-științifice, care prezintă 
interes reciproc pentru țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I., 
precum și alte probleme ale co
laborării economice și tehnico- 
științifice. Se prevede ca în anul 
1968 să se prezinte Comitetului 
Executiv rapoartele unor comisii 
permanente ale C.A.E.R. cu pri
vire la activitatea desfășurată și 
direcțiile de viitor ale activității 
acestora.

Comitetul Executiv a examinat 
activitatea desfășurată de Comi
sia permanentă C.A.E.R. pentru 
construcții de mașini în legătură 
cu unele sisteme de control, re
glare și dirijare automată a pro
ceselor de producție.

Comitetul executiv a examinat 
probleme legate de cea de-a Il-a 
Conferință O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare. S-a adoptat o ho- 
tărîre cu privire la participarea 
unei delegații a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc ia 
lucrările Conferinței și a fost 
aprobată componența acestei de
legații.

La ședința Comitetului Execu
tiv a fost aprobat bugetul Secre
tariatului Consiliului pe anul 
1968.

Examinarea problemelor în șe
dința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

La Casa de cultură a studen
ților din Capitală a avut loc 
ieri seară, într-o atmosferă sărbă
torească, de solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, o 
adunare festivă organizată de 
C.C. al U.T.C. prilejuită de cea 
de a 7-a aniversare a înființării 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. în sală 
se aflau sute de muncitori, stu- 
denți și elevi, studenți vietnamezi 
precum și tineri din alte țări care 
studiază în țara noastră. Erau 
prezenți, de asemenea, membri ai 
Ambasadei R. D. Vietnam la 
București.

Luînd cqvîntul, tovarășul MIR
CEA ANGELESCU, secretar 
al C.C. al U.T.C.. președinte al 
Consiliului U.A.S.R., a arătat că 
aniversarea a 7 ani de la crea
rea Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud pe 
care poporul și tineretul român o 
sărbătoresc împreună cu forțele 
progresiste din întreaga lume are 
loc în condițiile în care forțele 
patriotice însuflețite de noul Pro
gram politic al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud. (al cărui text a fost di
fuzat în urmă cu cîteva zile 
delegațiilor statelor membre la 
O.N.U. prin delegația României 
la ac'.uala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.) obțin noi și 
importante succese în lupta împo

triva trupelor americane și sate
lite, pentru libertatea, indepen
dența și integritatea teritorială a 
patriei lor. După ce a făcut un 
scurt istoric al victoriilor obți
nute de Frontul Național de Eli
berare, realizate atît pe frontu
rile de luptă cit și în regiunile 
eliberate, vorbitorul a relexat că 
nesocotind aspirațiile și voința 
fermă a poporului vietnamez de 
a fi singur stăpîn pe soarta sa, 
S.U.A. intensifică agresiunea lor 
în Vietnam, dezlânțuiesc distru
gătoare atacuri de aviație asu
pra Hanoiului, săvârșesc noi pași 
primejdioși pe calea escaladării 
războiului de agresiune împotriva 
R. D. Vietnam.

Alături de opinia publică mon
dială, tineretul român ca și în
tregul nostru popor — a spus în 
continuare vorbitorul — înfierea
ză și condamnă cu cea mai mare 
tărie noile crime ale agresorilor 
americani și cere eu fermitate 
încetarea imediată și necondițio
nată a bombardamentelor și ce
lorlalte acte de război ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam — stat 
socialist, independent și suve
ran, încetarea agresiunii în Viet
nam, retragerea tuturor forțelor 
americane și a celorlalte trune 
satelite din Vietnamul de sud, 
aplicarea acordurilor de la Ge
neva, respectarea dreptului im
prescriptibil al ^poporului viet

namez de a-și făuri singur vii
torul. potrivit voinței și aspira
țiilor sale naționale.

în încheiere, tovarășul Mircea 
Angelescu a exprimat încrede
rea deplină a tineretului și po
porului nostru în victoria finală 
a cauzei drepte a poporului 
vietnamez.

Au mai luat apoi cuvîntul 
muncitorul ȘTEFAN BUCUR de 
la Uzina „Vulcan" și eleva MO
NICA STRĂUȚ de la Liceul 
„Matei Basarab". Tinerii vorbi
tori și-au exprimat caldele senti
mente față de lupta eroică a po
porului vietnamez și au condam
nat actele războinice ale S.U.A. 
în Vietnam. Luînd cuvîntul din 
partea Asociației studenților viet
namezi în Republica Socialistă 
România, studentul PHAM VAN 
MINH a exprimat „mulțumiri 
sincere partidului, guvernului și 
poporului frate român pentru 
sprijinul și ajutonil prețios și 
eficace acordat luptei poporului 
vietnamez".

Participanții la această mani
festare au vizionat apoi un do
cumentar inspirat din lupta eroi
că a poporului sud-vi'etnamez.

I. T.
★

Mitinguri asemănătoare au mai 
avut loc la Uzinele „Grivița Ro
șie" din București și la Casa Uni
versitarilor din Cluj.-,

(Urmare din pag. I)

înțelesuri noi, necunoscute pînă 
acum.

„...Fecioreasca de la Izbuc , 
dansul flăcăilor de moți, capătă 
și el sensuri noi, desprinse din 
bunăstarea instalată confortabil 
în casele de cărămidă, multe cu 
eti". ale moților, din măiestria cu 
care își cioplesc flăcăii fluierul 
dt doinit, din felul cum știu oa
menii din sat să-și împodobească 
portul, încăperile de locuit...

Li se recunoșteau acestor me
leaguri trei mari podoabe : mun
ții, pădurile și apele, Li s-a a- 
dăugat a patra, cea mai impor
tantă, care constituie azi elemen
tul hotărîtor al emancipării mo
ților : industrializarea. Trăsătură 
esențială a îmbunătățirii condiției 
umane... La Beiuș se organizează

ECHIVALENTUL POETIC AL BUNĂSTĂRII
tîrguri tradiționale. Vin țăranii 
din zeci de sate din jur. Aici ve
neau multă vreme oameni înstă
riți să cumpere mină de lucru. 
Din primăvară și pină toamna 
tîrziti, bărbați, bătrîni, tineri, fe
mei ți copii se angajau sim- 
hriași în cîmpie. Valorificarea bo
gățiilor acestor locuri, imperativ 
al industrializării socialiste, a im
pus „chemarea la vatră" a mo
ților. Te hartă au apărut orașe 
noi: Nucet, Petru Groza,... din 
carierele de la Urvi.ș, Cărpinet, 
Chișcani, însemnate cantități de 
marmură și calcar au început să 
ia drumul șantierelor de con

strucții. La Beiuș și la Lunca 
Vașcăului și-au deschis porțile 
două mari întreprinderi fores
tiere. Ridicarea unei întreprinderi 
de interes republican, Uzina de 
utilaj minier, a fost imediat ur
mată de Fabrica de binale, de 
Fabrica de canistre, de Coopera
tiva „Muncitorul", cu peste 60 de 
ateliere, în care lucrează sute de 
muncitori calificați. Un freamăt 
și un zor de viață nouă străbate 
de la uri capăt la altul localitățile 
așezate la poalele munților Biho
rului și în depresiunea Beiușului. 
Oameni mituiri, gata să lupte 
morțiș pentru ceea ce cred ei

că-i dreptate, hihorenii și beiu- 
șenii au chhoscut odată cu mun
ca în fabrică, odată cu bună
starea. nevoia unor noi relații so
ciale și morale, unor noi forme 
de organizare socială. Revoluția 
industrială s-a dovedit a fi o 
forță care le-a pus în mișcare 
toate energiile creatoare. Această 
mare forță a schimbat viața ora
șelor și a satelor. Spitale moderne, 
școli cu clase spațioase, cinema
tografe. construcții destina
te culturii, toate acestea evi
dențiază dinamismul dezvoltării 
civilizației. Acolo unde ăpamemi 
nu cunoșteau • lumina electrică", 
mii de aparate de radio și tele

viziune au făcut cunosiute docu
mentele Conferinței Naționale, 
fast program care* antrenează 
toate energiile națiunii și pentru 
a cărui înfăptuire oamenii aces
tor locuri vor munci — rum se 
exprima un cooperator din Jo
seni, Dumitru Blaj — cu toată 
dăruirea.

*
Nu e vîrf de munte în tot cu

prinsul acesta, nu e sat ori plai 
care să nu-și aibă povestea și 
cintecul său. La „Festivalul cîn- 
tecului, dansului și portului heiu- 
șan", închinat aniversării Republi
cii, coriștii din Lunca, Cîțnpeni 
și Mizleș, dansatorii din Pietroasa, 
din CăBeștt. din Băhăjgriht^din' 
Izbuc, ceilalți tineri artiști ama
tori șe Jac solii prefacerilor pe 
care le cunosc irieleagurile lor 
natale.

■— este investiția de eforturi 
umane pe care le ihfuim, de

1 care sîntem tot timpul con- 
știenfi atunci cînd le contem
plăm. Ne emoțione^iză și ne

1 atrage investiția de-’gindire, de 
îndrăzneală, de teipicitate, de

. competență a eforturilor 0- 
menești. Pe chipul luminos al 
acestor monumente alefsAia-

I lismului strălucește geniul o- 
menesc, lumina spiritaiAu,! lu
mina voinței și a eforturilor 
omenești; lumina unor înde-

I lungi pregătiri conștiente și a 
gîndirii creatoare, inspirate ; 
ne emoționează pe fața a-

I cestor monumente ale socia
lismului perfecțiunea, disci
plina, precizia, severitatea 

' care caracterizează marile ac
țiuni creatoare. Monumentele 

. naturii — ca spre exemplu 
Delta — ne farmecă, ne cu
ceresc, ne bucură, dar în. a- 

. celași timp ne furișează fragi
litatea lor, simțim că dacă 
s-ar prăbuși ar fi ceva irepa-

I rahil, așa cum vlntul ar scu
tura promoroaca, sau poleiul 
care împodobește o pădure.

I In timp ce aceste monumente 
ale socialismului trezesc.: în 
noi admirația pentru creatorii 

! lor și sentimentul durabilității, 
al continuității pe trepte tot 
mai înalte. Monumentele na
turii — iarăși exemplu Delta 
■— se realizează de cele mai

I multe ori cu o uriașă înceti
neală și cu o amețitoare ri-

I sipă, pierdere de energii și de 
materiale — pentru că torid 
decurge după jocul întîmplă- 
rii. Lanurile de grîu ale Do- 
br.ogei — ale torit întregi —- 
podgoriile de la Murfaflat sau

1 de la Comnrova, de la Lip- 
nița; grădinile de piersici

I din mijlocul Dobrogei, Lito
ralul Mangalia-Mamaia, — 
opere monumentale realizate 
în douăzeci de ani, au ajuns 
să întreacă în farmec, în fru- 

' musețe, în măreție. în pute
rea de atracție opere ale na-

I furii adunate, plăsmuite in 
sute și în mii de ani.

Fără să ignore nici o clipă 
natura, oamenii Dobrogei își 
caută fără încetare forțe de 
sprijin, resurse în ei înșiși, 
primesc sprijinul material al 
întregii țări și reușesc treptat 
să creeze o a doua natură a 
acestor pămînttiri.

Se poate spune, cu o me
taforă, că binevoitoarea, dar 
capricioasa Ceres, zeița tim
purilor, lucrează competentă 
și devotată în Complexul de 
cercetări științifice de la Palas 
și Valul liit Traian și în 'nu
meroase laboratoare de cer
cetări agricole și zootehnice 
răspîndite în regiune; Ceres, 
înțeleaptă, predă lecții la zeci 
de mii de țărani, la cursurile 
agrozootehnice și lucrează cot 
la cot cu fetele pe terenurile 
experimentale și în loturile 
demonstrative din toată Do- 
brogea. Astfel — marii zei 
năbădăioși și brutali în jocu
rile lor de odinioară sînt a- 
duși și calificați în munci gre
le, la locul de producție — 
la Cimentul Păcii, la Uzina de 
utilaje din Medgidia, la Com
binatul chimic Năvodari, 
Termocentrala Ocidiu, 
Combinatul de celuloză 
hîrtie și încă în zeci de între- 

A prinderi. Aceiași zei și ora- 
* ' cole îngrijesc- mari turme de 

porci, pregătesc furaje —• iar 
™ zeițele lor, la fel, prin labo

ratoare, prin crescătorii, la 
9 fermele de vaci, în combina

I

la 
la 
Si

tele avicole, la fabrica de sto
fe, și fabricile de conserve. 
Vestiții și temuții sorbi ai le
gendelor — acei care sorbeau 
într-o clipă o haltă întreagă și 
o vărsau apoi asupra unor 
sate, la întîmplare — au de
venit iscusiți constructori de 
rețele pentru irigații, înalte 
turnuri și castele de apă, sta
ții de pompare în marele sis- 

r’ ” tem de irigații de-a lungul 
Dunării, de-a curmezișul Do- 

- î brogtri în sus rn podiș —■ iar 
paparudele jucăușe fac irigații 
în grădinării, prășesc și culeg 
ardei și pătlăgele și piersici 
pe toată valea Carasu.

Peste peisajul ruinat, aspru 
și dezolant, oamenii au creat 
priveliștile roditoare și lumi
noase de astăzi. Aceste pri
veliști cărora le spunem mo
numente ale socialismului. Am 
putea spune că, ajutați de 
țara întreagă, conduși și tn- 
suflețiți de partid — oamenii 
Dobrogei au pus atita suflet, 
atîfa căldură și forță și pri
cepere pină cînd toate acele 
întinderi de piatră au început 
să prindă viață, să înverzească, 
să se trezească la viață, să se 
transforme tn splendide la
nuri, în generoase grădini și 
podgorii. Din martor pasiv al 
dezlănțuirilor naturii —■ cum 
fusese cîndvo ■— omul a de
venit miraculosul creator al 
unei naturi noi, al unei lumi
noase geneze pornită din min
tea și din mîmile lui, dirijată 
de rațiunea lui.

Marele Brâncuși a nuri știut 
să sufle atita foc din el și să 
iubească piatra pină să smul
gă' din ea sfînta căldură a 
vierii și veșnicia.

Partidul ■— titanul, în cău
tarea unui bloc de marmură 
și de granit, mai mare și sub 
o zare mor largă, geniul ace
sta al popondui. s-a instalat 
cu uneltele lui de foc pe blo
cul acesta uriaș care-i pă- 
mîntul patriei noastre, cea ve
cină cu marea — ciocanele 
înroșite de cioplit să și le ră
corească în mare și în fluviu

Incredință ajutoarelor și 
învățăceilor lui încrederi și 
sarcini pe care nu le-au mai 
avut decît zeii străvechi; îi 
îrrvăță pe meșterii lui și pe u- 
cenicii lui secrete și miracole 
și să-și descopere singuri pu
teri și daruri pe care nu și 
le hănuiseră ; nu numai să 
cioplească și să sape — ci 
să-nvieze piatra și fiecărei aș
chii să-i dea o strălucire ; să 
den ramuri și să-nflorească 
și să cînte fiecare piatră.

Si sapă în piatră, pină cînd 
izbucni din miezul somnoros 
lumina fulgerelor și pină se 
înălțară pe temelii de stîncă 
puternice întrupări industri
ale care trebuia să-l ajute pe 
marele sculptor în opera lui, 
mai departe.

Și-nconjurat de reflectoare, 
ciopli mai departe; de la plu
gul tras de-un cal și-o vacă — 
la coloana de tractoare și 
combine ; de la turta de orz 
și de la ciorba de știr — In 
plinea ca soarele, de la învă
țătura luată cîndva pe furate 

■— la F.minescu și la toate ca
podoperele lumii : de la lipsa 
luminii în casă — la antena 
de televizor ; de la crîșma mi
zerabilă — la căminul cultu
ral modern, la cinematograf ; 
de la descîntecul cu păr de 
lup — la dispensarul bine în
zestrat, la radiologie și labo
rator : de la rugăciunea pen
tru ploaie — la studiul pasio
nat al agricultorilor și la de
monstrațiile din cîmpurile ex

perimentale ; de la orzul 
sfrijit, amestecat cu tăciune 
— la griul a cărui frumusețe
e-n stare să înfurie zeii.

Și iarăși schimbă un rînd 
de unelte și mașini grele și 
dublă uzinele și mai înălță 
uri rînd de școli — și ciopli 
mai departe ; de la apa strin- 
să din băltoace — la castelul
de apă, la robinetul de la 
poartă; de la căruța înotind 
prin .glod —■ la autobuze, pe 
șosele asfaltate, împodobite 
cu șiruri de pomi; de la boj
deuca întunecoasă — la
școala cu etaj, la munți de 
cărți împărțite gratuit; de la 
periferiile din paiantă '— la 
cartierele semețe, cu zeci de 
etaje; de la ulițele înguste, 
pline cu negustori — la cen
trele strălucitoare și demne 
ale orașelor; de lo atelierul 
îmhîcsit și mizer — la fabrici 
și ateliere moderne, la maga
zine elegante ; de la coamele 
plugului — la mașini compli
cate. la tdH de comandă și 
la platforma mstalațiilor de 
la țărmul pustiu — la coroa
na de lumini înalte pe frun
tea mării; de la portul mărunt 
și cu o lume de hamali hăr- 
tuiți — la portul larg, lumi
nos, cu sute de macarale și 
catarge și cu o lume de do
cheri demni și studioși trăind
ca Intr-un mare centru uni
versitar ; de la ripile șt bă
lăriile cartierelor — la puter
nice centuri industriale mm
derne, în jurul orașelor; de 
la prăpăstii, și nisipuri și în
tinderi sterpe — la imense 
amfiteatre de podgorii, la un
duirea liniștitoare și hună a 
lanurilor.

Și ciopli mai departe, pină 
ce se întoarseră căprioarele 
și toate păsările cîntătoare în 
raiul lor adine și verde, în 
nesfirșirea de grădini. Și se 
întoarseră șt în inima oame
nilor niște căprioare sfioase 
și niște cîrduri de iezi; senti
mentele oamenilor, libertatea 
lor, demnitatea și încrederea 
lor, seninătatea lor, omenia 
și gingășia lor.

Cei care, la Oridiu, au 
smuls din stîncă fulgere și 
constelații fără sfîrșit au aprins 
și în sufletul lor constelații. 
Cei care modelară cu indîrji- 
rea și patima lui Brâncuși 
dealuri și prăpăstit întineriră 
propria lor existență.

Și sapă moi departe, tnsu- 
flețiitdu-și voinicii, meșterii, 
flăcări; ciopli și caută în 
adîncime, pînă cînd văzduhul 
se umplu cu parfum de pier
sici — și ceea ce era căutat 
cel mai mult izbucni din mie
zul de stîncă fierbinte și din 
izvorul adine ; gingașa și mi
nunata pasăre măiastră — 
capodopera fundamentală, 
OMUL. In arbori și în cîrn- 
puri șt pe fața orașelor lu
mina străluci și mai puternic,

Săgetă din pâmînt, din 
piatră și din foc; din adîrici-. 
mea lanurilor și prin valul 
mării pasărea măiastră a a- 
cestor pămînturi — omtii <u 
nesfîrșite stele strălucind pe 
chipul lui, omul rn/reg la 
suflet, ca o podgorie, ca un 
lan, omul cu lumină multă 
în el, cu grădini multe în 
sufletul lui; cu sufletul lui 
cu păsări cîntătoare în fie
care ram, cu izvoare limpezi 
și cu fîntini adinei. Omul 
r&sfrîngind în el lumini și 
grădini și orttșe. Tot ce S-a 
dăltuit și s-a zidit deasupra 
apare acum adine răsfrînt în 
el, în spiritul lui, înnobi- 
lîndu-l: năzuință nesfîrșită si 
la nesfîrșit putere de înălțare.

OLIMPIADA ALBA
Interviu cu ION BALAȘ 

vicepreședinte al Comitetului 

Olimpic Român

„Olimpiada albă" va avea 
loc la Grenoble, în Fratțța, 
peste mai puțin de două I
luni: 6—18 februarie 1968. I

L-am rugat pe tovarășul J
ION BALAȘ, vicepreședinte 
al Comitetului Olimpic Ro
mân, să ne vorbească despre 
participarea noastră la aceas
tă competiție.

Deși pare paradoxal, pregă
tirile au început încă din 
vară, la cluburi. Beneficiind

de faptul că majoritatea com- 
poneriților loturilm de schi, 
bob, hiatlon și chiar hochei 
provin din cîteva cluburi 
specializate : A.S.A. și Dina
mo Brașov, Clubul orășenesc 
Sinaia etc s-a lucrat mult 
la pregătirea fizică multilate
rală și specială. Fiind handi
capați de faptul că țările al
pine au privilegiul mai multor 
luni pe an cu zăpadă, dispun 
de mijloace mecanice ce faci
litează antrenamentele, antre
norii noștri — Marcel Stupa- 
tu la hiatlon și Hariton Pa- 
șovschi la bob — in condiții 
climatice diferite au căutat și 
au găsit mijloace adecvate 
pentru a-și pregăti spor
tivii și în lunile de vară 
cit mai aproape de cele spe
cifice sezonului alb. Astfel, 
bobeurii au folosit cartingul, 
mersul pe motocicletă și 
chiar zborurile cu avioane de

acrobație efectuate la aero
portul Clinceni. Biatloniștii, 
de asemenea, in afara alergă
rilor pe teren variat au folo
sit schiurile pe rotile. In ul
timul timp, odată cu venirea 
iernii s-a trecut la pregătiri 
în mediul natural, deci pe 
zăpadă, la Poiana Brașov. In 
momentul de față, așa cum 
se știe, reprezentativa noas
tră de hochei se află Intr-un 
lung turneu In Canada. Aș 
mai vrea să arăt, în legătură 
cu hoherii, că ei se află în 
pregătire la Sinaia: aici a 
fost îmbunătățită pîrtia, s-a 
prelungit traseul și s-au adus 
unele amenajări virajelor în 
scopul de a crea condiții si
milare cu cele de la marile 
concursuri. Ei vor pleca în 
următoarele zile — echipajul 
de două persoane — în El
veția, la Saint Moritz, unde se 
vor antrena, în continuare, 
pînă în ajunul începerii cam

pionatelor europene : 15—21 
ianuarie 1968 la care vor 
participa și probabil că nici 
nu se vor mai întoarce, ei 
plecînd de aici lo Grenoble.

Recent s-a analizat, în ca
drul unei ședințe a biroului 
C.N.E.F.S., problemele par
ticipării țării noastre la Jocu
rile Olimpice de la Grenoble 
și avîndu-se în vedere clasa 
mediocră, nivelul scăzut al 
schiului, patinajului etc s-a 
hotărît ca la această probă să 
nu participăm.

Ce șanse avem F In gene
ral, olimpiadele albe sînt do
minate la probele de fond, 
hiatlon, patinaj viteză și să
rituri, de la începutul istoriei 
lor, de nordici și de sovietici, 
care beneficiază de condiții 
de lucru naturale, deosebite, 
iar probele alpine, de schi, 
sînt dominate de francezi, 
austrieci, într-o măsură mai 
mică de elvețieni și italieni.

In acest context este evident 
că lotului nostru de hiatlon h 
revine o sarcină dificilă, as
censiunea lor valorică ne în
găduie să privim cu încrede
re și cu speranțe comporta
rea lor la cea de a X-a edi
ție a Olimpiadei albe. In mod 
cert se vor clasa între primii 
șase. Bobul, privit tot prin 
prizma rezultatelor anterioa
re șl prin pregătirile intense 
efectuate în ultimul timp; 
sperăm ca cel puțin unu! din 
echipaje să urce pe podium 
Ck privește hocheiul, în ma
rele competiții internaționale 
noi înfruntăm reprezentative
le unor țări care dispun fie 
de condiții climatice favora
bile (Canada, U.R.S.S., Fin
landa, Suedia etc) fie că dis
pun de o tradiție și de o pu
ternică bază materială: pati
noare artificiale — Cehoslo
vacia. Polonia, Austria etc. 
Avînd in vedere baza noastră

materială care se reduce la 
un singur patinoar, și acela 
neacoperit, numărul mic de 
jucători, considerăm rezulta
tele obținute de hocheiștii 
noștri în ultimii «nt (locul Ii 
în grupa B la ultimul campi- 
tmat mrmr/iril de la Vienal cu 
mulțumitoare. Am învins re
cent Elveția oare are 52 de 

’ patmorde și O puterntcă tra
diție. Noi întîlnim intr-un 

! Singur meci de baraj selec- 
t ționata R.D.G., la 3 februarie, 

care va decide in ce. grupă 
vom juca la Grenoble : în A 
în caz de victorie, in B în caz 
de infringere. Indife-ent de 
acest rezultat valoarea actua
lă a hocheiului românesc ne 
îndreptățește să sperăm în o- 
cuparea unui loc între pri
mele 8—10 echipe din lume.

Interviu lunt de
VASILE CABULEA

Victorie
la Aachen

Ionescu a înscris
3 goluri

AACHEN 20 (Agerpres). — 
Peste 8 #90 de spectatori au 
urmărit aseară în nocturnă 
li Aachen, meciul interna
țional de fotbal dintre o se
lecționată divizionară din 
România și echipa locală 
Alemannia. Fotbaliștii ro
mâni au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (2—0) prin
punctele marcate de Ionescu 
(3), în minutele 7. 19. 47 și 
Constantin în minutul 50. 
Gazdele au înscris prin Klo- 
stermann (2) în minutele 62 
ș: 6G.

La Marsilia, în meci am: 
cal de fotbal, selecționata 0- 
limpică a Bulgariei a învins 
cu scorul de 2—0 (1—P) e- 
chipa de tineret a Franței. 
Ambele goluri au fost înscri
se de Jekov.
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Manifestări consacrate 
celei de a XX-a aniversări 

a Republicii Socialiste 
România

Ambasadorul Republicii Socia
liste România la Belgrad, Aurel 
Mălnășan, a ținut o conferință de 
presă cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a proclamării Republi
cii. Ambasadorul român a vorbit 
despre semnificația zilei de 30 
Decembrie și despre principiile 
politicii externe a partidului și 
statului nostru.

Cu prilejul celei de-a 20-a a- 
niversări a proclamării Republi
cii, la ambasada Republicii So
cialiste România din Roma a 
avut loc o conferință de presă în 
cadrul căteia ambasadorul ro
mân, Cornel Burtică, a vorbit 
despre semnificația acestui im
portant eveniment in viața po
porului român.

DIN VIATA TINERETULUI LUMII
9

„BARIERA PECUNIARA"
începutul lui decembrie a fost marcat în universitățile cana

diene printr-o recrudescență a acțiunilor revendicative studențești 
sub lozinca : „înghețarea taxelor universitare".

Prima parte a lucrărilor 
nării Generale a O.N.U. a 
marți spre miercuri.

celei de-a 22-a sesiuni a Adu- 
luat sfîrșit în cursul nopții de

înainte de încheierea lucră
rilor au urcat la tribună șe
ful delegației Franței, A. Be
rard, șeful delegației Somaliei, 
A. Farah, președintele grupu
lui țărilor africane, șeful de
legației Ungariei. K. Csator- 
day, care a vorbit in numele 
țărilor socialiste, șeful delega
ției Iranului, M. Vakil, care a 
vorbit și in numele Turciei 
și Pakistanului, reprezentan
tul permanent adjunct al Li
banului, Souheil Chammas. 
care a vorbit in calitate de 
președinte al grupului asiatic, 
șeful delegației Ecuadorului. 
L. Benites, președintele gru
pului țărilor latino-americane. 
șeful delegației Sudanului, 
Mohamed Fahred-Din, care o 
vorbit în numele țărilor ara-

be, reprezentantul permanent 
adjunct al Izraelului, S. Ro- 
senne, șeful delegației S.U.A. 
A. Goldberg, șeful delegației 
Islandei. Hannes Kjartansson. 
care a vorbit în numele țărilor 
vest-europene și a altor dele
gații. care au dat 
prețuire spiritului 
parțialitate cu care 
prezidate lucrările 
consultărilor permanente 
reprezentanții tuturor grupu
rilor regionale, cu întreaga 
Adunare in 
desfășurări 
crări, ceea

o înaltă 
de im
an fost 

Adunării 
cu

putut stinjeni activitatea A- 
dunării. Exprimîndu-și pre
țuirea pentru modul în care 
președintele Adunării și-a în
deplinit înalta răspundere 
care i-a fost încredințată, vor
bitorii au omagiat în același 
timp politica externă de pace 
și înțelegere intre popoare 
promovată de România și 
și-au exprimat satisfacția față 
de relațiile bune existente în
tre țările lor și Republica So
cialistă România.

în încheiere a luat cuvîntul 
președintele Adunării Gene
rale, Corneliu Mănescu.

vederea bunei 
a acestor lu
ce a determi ■ 

nat absența — pentru prima 
oară în istoria O.N.U. — a 
oricăror dezbateri în proble
mele de procedură care ar fi

Președintele Adunării Gene
rale a O.N.U., Corneliu Mă
nescu, a oferit un dejun la care 
au participat secretarul general 
al O.N.U., U Thant, vicepre
ședinții Adunării Generale, pre
ședinții comitetelor principale 
ale Adunării, precum și înalț! 
funcționari ai Națiunilor Unite.

I

al Combinatului minier din El Cristo, studenții se familiari
zează cu noul utilaj

CUBA. — Intr-un laborator

ACORDURI

Cuvlntarea președintelui Adunării Generale,

Corneliu Mănescu
Astăzi, la încheierea a trei 

luni de activitate, cred că este 
de datoria mea să înfățișez 
Adunării Generale 
exactă a lucrărilor 
XXII-a Sesiuni a 
Generale.

Pe ordinea de zi i 
probleme complexe 
pacea și securitatea 
progresul ei economic și social. 
Printr-un efort susținut. Adu
narea Generală a reușit să e- 
xamineze punctele de pe a- 
gendă, dînd multora dintre 
ele soluții de substanță.

Desfășurarea lucrărilor noas
tre — a arătat în continuare 
Corneliu Mănescu — oferă o 
mărturie în plus că discuțiile 
duse cu răbdare și perseve
rență, într-un spirit construc
tiv, responsabil, constituie ca
lea cea mai sigură de abordare 
eficientă a problemelor păcii 
.și securității omenirii, de pro
movare și încurajare a apro
pierii și înțelegerii în rapor
turile dintre state.

In intervalul acestei sesiuni, 
folosirea metodelor consacrate 
în Cartă și-a găsit o elocventă 
ilustrare în adoptarea în una
nimitate de către Consiliul de 
Securitate a rezoluției privind 
situația din Orientul Mijlociu, 
hotărîre de natură să favori
zeze ieșirea din impas într-o 
problemă majoră a vieții in
ternaționale.

Adunarea Generală a acordat 
atenția cuvenită problemelor 
dezarmării, în centrul preocu
părilor aflîndu-se în continu
are necesitatea intensificării 
eforturilor în vederea îndepăr
tării spectrului amenințării 
nucleare. în acest spirit. Adu
narea Generală a adoptat 
hotărîrea de a continua 
examinarea chestiunii inter
zicerii folosirii armelor nu
cleare și a încheierii unei 
convenții internaționale co
respunzătoare și a salutat cu 
satisfacție realizarea Tratatu
lui menit să asigure Americii 
Latine statutul unei zone de- 
nuclearizate. Rezoluția referi
toare la continuarea negocie
rilor asupra dezarmării gene
rale, ca și cele cu privire la 
neproliferarea armelor nucle
are, interzicerea tuturor expe
riențelor cu asemenea arme, 
lichidarea bazelor militare 
străine din țările Africii, Asiei 
și Americii Latine și la con
vocarea conferinței țărilor 
nenucleare sînt expresii ale 
dorinței Adunării Generale de 
a contribui la găsirea unor so
luții cerespunzătoare interese
lor tuturor statelor, întăririi 
păcii și securității în lume.

Vădind preocuparea comuni
tății internaționale pentru pre
venirea și reprimarea actelor 
de încălcare a păcii, Adunarea 
Generală s-a pronunțat pentru 
accelerarea eforturilor în ve
derea elaborării unei definiții 
a agresiunii.

După ce a relevat hotârîrile 
importante ale sesiunii în di-

situația 
celei de-a 
Adunării

au figurat 
privind 

lumii.

recția promovării cooperării 
industriale și științifice între 
state, precum și în direcția 
lichidării vestigiilor sistemu
lui colonial, vorbitorul a amin
tit că anul 1968 va fi un an 
bogat în reuniuni internațio
nale a căror convocare a fost 
hotărîtă sau pregătită la 
această sesiune a Adunării 
Generale (o a doua conferință 
de comerț și dezvoltare se va 
deschide la New Delhi la 1 
februarie ; o conferință pen • 
tru dreptul tratatelor este con
vocată la Viena ; prima confe
rință mondială în problemele 
spațiale se va ține în august ; 
aproximativ în aceeași peri
oadă va avea loc conferința 
țărilor nenucleare. Anul 1968. 
care marchează cea de-a două- 
zecea aniversare a Declarației 
universale a drepturilor umane 
a fost proclamat Anul inter
național al drepturilor omu
lui).

Cea de-a XXII-a sesiune a 
Adunării Generale — a arătat 
în continuare C. Mănescu ~ 
s-a desfășurat în condiții in
ternaționale care nu au fost de 
natură să favorizeze lucrările 
sale.

Continuarea războiului din 
Vietnam, intensificarea bom
bardamentelor împotriva R.D. 
Vietnam comportă în momen
tul de față cel mai grav peri
col pentru pace și constituie 
principalul obstacol în calea 
îmbunătățirii climatului inter
național, a normalizării rela
țiilor dintre state. Interesele 
păcii generale cer să se pună 
capăt acestui război, să se res
pecte dreptul inalienabil al 
poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta.

Situația din Orientul Mijlo
ciu a constituit, de asemenea, 
un factor de tensiune în rela
țiile internaționale în această 
perioadă.

Este necesară concentrarea 
eforturilor statelor și în pri
mul rînd ale statelor direct in
teresate în vederea găsirii unei 
soluții pe calea tratativelor 
care să pună bazele unei păci 
durabile în Orientul Mijlociu, 
cu respectarea intereselor le
gitime ale tuturor popoarelor 
din această regiune și renun
țarea la orice pretenții de a 
obține anexiuni teritoriale de 
pe urma operațiunilor mili
tare.

Pentru ca Organizația Na
țiunilor Unite să-și îndepli
nească în mod eficient rolul 
în promovarea destinderii in-, 
ternaționale, în soluționarea 
problemelor litigioase și dez
voltarea colaborării între țări,’ 
ea trebuie să reflecte pe deplin 
realitățile existente astăzi în 
lume și, în primul rînd, să 
devină o organizație 
sală.

Ei îi revine înalta 
de a crea un cadru 
dezvoltării personalității fiecă
rui stat membru, de a oferi

univer-

misiune 
prielnic

posibilități largi de afirmare 
și inițiativă tuturor statelor, 
mari sau mici. Realitatea de
monstrează că soluționarea 
litigiilor internaționale depin
de în zilele noastre de coope
rarea 
nități 
țările 
un rol de seamă în’ 
politicii mondiale, pot 
ența în măsură considerabilă 
evoluția evenimentelor, con
tribuind la salvgardarea păcii 
și securității în lume.

Din cele 99 de puncte ale 
ordinei de zi, trei rămîn în 
continuare in atenția noastră, 
și anume : punctul 28 — „Ne- 
proliferarea armelor nucleare" 
punctul 64 — „Problema
Africii de Sud-Vest", și punc
tul 94 — „Situația din Orien
tul Mijlociu".

în problema neproliferării 
— a arătat vorbitorul — Adu
narea a adoptat astăzi rezolu
ția care cere Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare 
să-și continue urgent lucră
rile, ținînd seama în mod co
respunzător și de părerile ex
primate de statele membre în 
cursul celei de-ă XXII-a se
siuni a Adunării Generale și 
să prezinte un raport complet 
la sau înainte de 15 martie 
1968.

Ca expresie a preocupării 
continue față de situația din 
Africa de Sud-Vest, Adunarea 
generală a hotărit ca punctul 
64 „Problema Africii de Sud- 
Vest" să fie menținut pe ordi
nea de zi.

După cum am menționat, 
punctul 94 — intitulat „Situa
ția din Orientul Mijlociu", că
ruia a-dunarea i-a acordat 
prioritate, nu a fost dezbătut 
la sesiunea actuală. De aceea, 
Adunarea nu a epuizat acest 
punct care se află în continua
re pe ordinea de zi. In acest 
fel am terminat dezbaterea tu
turor punctelor de pe ordinea 
de zi a celei de-a XXII-a se
siuni, cu excepția celor 3 
puncte menționate.

După ce a cerut și a obținut 
acordul Adunării ca sesiunea 
să poată fi reluată atunci cînd 
președintele, după consultări 
cu statele membre, precum și 
cu secretarul general, va con
stata că sînt întrunite cerin
țele pentru examinarea unuia 
din punctele menționate, 
Corneliu Mănescu a spus :

Permiteți-mi, în încheiere, 
să vă adresez mulțumirile 
mele sincere pentru spiritul 
de cooperare și înțelegere pe 
care l-ați manifestat constant, 
pentru sprijinul și încrederea 
ce mi le-ați acordat 

’ cursul .acestor luni 
tate comună.

Vă datorez, de 
recunoștință pentru 
preciere exprimată 
țării, mele, Republica Socia
listă România, a politicii sale 
consecvente de pace și coope
rare cu toate țările.

activă a întregii comu- 
internaționale 

mici și mijlocii pot juca 
arena 
influ-

și că

în de- 
de activi-

asemenea, 
înalta a- 

la adresa

ROMÂNO- 
IZRAEEIENE

TEL AVIV 20 (Agerpres). — 
Intre 13 și 19 decembrie 1967, 
în Izrael a avut loc prima sesiu
ne a Comisiei mixte româno-iz- 
raeliene.

Delegația română condusă de 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, și delegația iz- 
raeliană condusă de Zeef Sharef, 
ministrul comerțului și industriei, 
au examinat evoluția schimburi
lor comerciale dintre cele două 
țări și modul de îndeplinire a 
prevederilor acordului intergu- 
vernamental din 14 aprilie 1967, 
au constatat progresele obținute 
pînă în prezent și au examinat 
posibilitățile extinderii pe viitor 
a cooperării economice și tehnice 
între cele două țări.

Au fost semnate un protocol 
adițional privind schimbul de 
mărfuri în perioada 1968—1970, 
un acord de transport aerian ci
vil, au fost întocmite planuri 
pentru dezvoltarea cooperării în 
domeniul industrial, agricol și al 
turismului și a fost aprobat sta
tutul Comisiei mixte româno-iz- 
raeliene. S-a căzut de acord ca 
următoarea sesiune a Comisiei 
mixte să aibă loc la București în 
luna mai 1968-

Membrii delegației române au 
vizitat numeroase obiective și 
organizații industriale și agricole, 
instituții științifice și culturale, 
precum și alte obiective de inte
res general.

Lucrările comisiei mixte s-au 
caracterizat printr-un spirit 
cordial și de înțelegere reci
procă.

„0 zi neagră 
pentru C. E. E.“

Opinii după eșecul dezbaterilor de la
Bruxelles privind

Neputința Consiliului 
Ministerial al Pieței comu
ne de a ajunge la un a- 
cord în vederea deschide
rii tratativelor cu Marea 
Britanie riscă să arunce 
comunitatea într-o nouă 
criză de amploare. Părerile 
sînt aproape unanime in 
această privință.

aderarea britanică

Sesiunea Adunării de Stat

a R. P. Ungare
La 20 decembrie, la Budapesta 

s-a deschis sesiunea Adunării de 
Stat a R. P. Ungare.

In legătură cu primul punct 
de pe ordinea de zi — ratifica
rea noului tratat ungaro-sovietic 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală — a luat cuvîntul 
Janos Peter, ministrul afacerilor

externe, si alți deputați. In urma 
dezbaterilor, Adunarea de Stat a 
aprobat legea privind ratificarea 
Tratatului.

In ședința de după-amiază, 
ministrul finanțelor, Peter Valyi, 
a prezentat proiectul bugetului 
de stat pe anul 1968.

• SEIMUL R. P. POLONE 
a adoptat miercuri legile 
privind planul economiei 
naționale și bugetul de stat 
pe anul 1968.

Luind cuvîntul din partea 
guvernului in ședința de în
chidere a lucrărilor Seimu
lui. S. Jedrychowski, pre
ședintele Comisiei de stat a 
planificării de pe lingă Con
siliul de Miniștri, a vorbit 
printre altele despre refor
mele in sistemul de planifi
care și conducere.

Revendicarea aceasta, a despo
vărării studenților de greutatea 
crescindă a taxelor universitare, 
a devenit în ultimii ani o cerință 
dintre cele mai importante ale 
maselor studențești. Taxele de 
înscriere (plătite Ia începerea fie
căruia din cele două semestre, 
taxele de laborator și examen re
prezintă pentru mulți tineri o 
„barieră financiară" greu de tre
cut. Sporurile periodice de taxe 
au avut ca urmare creșterea nu
mărului studenților care abando
nează studiile după maximum 
doi ani de frecventare (procen
tul acestora din totalul studenți
lor înscriși a sporit de la 8 la 
sută in anul universitar 
1962—1963 Ia 17 Ia sută in anul 
universitar 1966—1967).

Acuitatea problemei se reflectă, 
de altfel, și în reacția organiza
țiilor studențești. In octombrie, 
Ziua națională a studenților, 
manifestare tradițională organi
zată de Uniunea studenților ca
nadieni, s-a desfășurat sub semnul 
acțiunilor „pentru o universitate 
deschisă tuturor tinerilor, prin 
abolirea barierelor pecuniare". 
Mii de studenți au participat cu 
acea ocazie la adunări, au sem
nat memorii adresate guvernului, 
atrăgind atenția asupra necesită
ții ușurării poverii taxelor. Ca 
o primă măsură, studenții au ce
rut abolirea taxelor de înscriere 
percepute pentru fiecare semes
tru universitar.

De atunci, acțiunile studențești 
au sporit în amploare, căpătînd 
caracterul unei campanii perma
nente stăruitoare. In noiembrie, 
studenții universităților din Co
lumbia britanică și Mc. Gill au 
organizat reuniuni în care au ce
rut să fie sporite alocațiile de 
stat pentru învățămîntul supe
rior și să se reducă ime
diat toate categoriile de taxe 
universitare. Primele zile ale 
lui decembrie au cunoscut o în
treagă serie de acțiuni revendi
cative studențești. 2 500 de stu
denți din Vancouver au partici
pat la un „referendum studen
țesc" pronunțîndu-se pentru re
ducerea taxelor universitare de 
frecvență și abolirea taxelor de

examen și laborator. Studenții 
din Montreal au organizat un mi
ting de protest Împotriva sporirii 
taxelor de frecvență (înscriere); 
ei au cerut ca măsură imediată 
reducerea la jumătate a taxei de 
înscriere (frecvență) pentru cel 
de-al doilea semestrp. LaMani- 
taba, Fredericton și'Noua, Scoție 
s-au desfășurat, de asemenea, 
adunări și demonstrații ale stu
denților în sprijinul reducerii 
taxelor. La Quebec, peste 2000 
de studenți au demonstrat pe 
străzile orașului purtînd pancarae 
în care se cerea desființarea încă 
din actualul an universitar a 
taxelor de laborator și examen. 
Este de remarcat faptul că în 
multe centre universitare reven
dicările studențești sînt susținute 
activ de cadrele didactice și con
ducerile universităților. Un grup 
de profesori universitari din 
Noua Scoție au auresat un me
moriu în acest sens autorităților.

Pentru începutul noului an 
sînt prevăzute, așa cum au anun
țat organizațiile studențești, noi 
acțiuni ale studenților în toate 
centrele universitare al» Canadei.

E. R.

Manifest al studen
filor din R.F.G.

Peste 30 000 de studențl și 
300 de profesori din institu
țiile de învățămînt superior 
vest-germane au semnat 
„Manifestul universitarilor 
împotriva legislației excep
ționale". Campania pentru 
strîngerea de semnături a fost 
lansată în luna octombrie în 
toate instituțiile de Învăță
mînt superior din Repuf’ca/ 
Federală a Germaniei la ini
țiativa Comitetului Studen
țesc de la Universitatea din 
Frankfurt pe Main.

După cum se subliniază 
în document, adoptarea le
gislației excepționale ar echi
vala cu o îngrădire severă a 
libertăților cetățenești, ceea 
ce reprezintă o primejdie 
deosebită pentru întreaga 
viață socială.fi prejudiciată". Chiar și minis

trul de externe francez, Couve 
de Murville, a apreciat că sînt 
posibile „anumite peripeții".

Un exemplu al dificultăților ce 
ar putea apărea poate fi găsit în 
modul cum s-a desfășurat reuni
unea miniștrilor agriculturii ai 
„celor șase", întreruptă brusc 
marți noaptea, cînd ministrul o- 
Jandez a părăsit în mod demon
strativ reuniunea în momentul în 
care a venit în discuția partici
panților problema prețurilor la 
produsele lactate franceze. Agen
ția FRANCE PRESSE scrie că 
după „întreruperea brutală" a 
ședinței miniștrilor agriculturii, 
în cercurile comunitare se pune 
întrebarea dacă reuniunea miniș
trilor pentru problemele sociale 
se va mai putea ține la data pre
văzută, adică astăzi.

• Destituirea

din Vietnamul de sud lui Soglo

Na-

Ministrul de externe vest-ger- 
man, Willy Brandt, a spus că 
este „în mod deschis îngrijorat" 
în legătură cu efectele pe care 
le va avea impasul privind ade
rarea Angliei asupra activității 
organelor interne ale Pieței co
mune. După părerea ministrului 
de externe al Olandei, Joseph 
Luns, marți a fost „o zi neagră 
pentru C.E.E. și Europa (Oc
cidentală)", iar în opinia colegu
lui său belgian, Pierre Harmel, 
ea a fost „o zi nefericită". Șe
ful diplomației italiene, Aminto- 
re Fanfani, a declarat că „nimeni 
nu trebuie să aibă vreo iluzie că 
ceea ce s-a întîmplat va putea 
fi ușor reparat. Eșecul, a adăugat 
ministrul italian, va fi resimțit 
în interiorul și în exteriorul 
munitătii. Activitatea C.E.E.

Cu prilejul celei de-a 7-a aniversări a înființării Frontului 
țional de Eliberare din Vietnamul de sud, într-una din regiunile 
eliberate ale țării a avut loc un mare miting organizat de Comi
tetul Central al F.N.E., relatează Agenția de presă „Eliberarea".

Președintele Prezidiului C.C. 
al F.N.E., Nguyen Huu Tho, 
a vorbit, cu acest prilej, despre 
succesele forțelor patriotice și 
ale poporului Vietnamului de sud 
în lupta împotriva agresorilor a- 
mericani și marionetelor lor. El 
a condamnat în mod hotărit

eercurile imperialiste americane 
pentru escaladarea războiului a- 
gresiv împotriva poporului viet
namez. Nguyen Huu Tho s-a re
ferit, de asemenea, la sarcinile 
care stau în fața poporului și for
țelor armate populare din Viet
namul de sud.

Feroe în A.E.L.S
La Copenhaga s-a anunțat că incepind din luna 

ianuarie insulele Feroe vor fi incluse în A.E.L.S. In 
capitala arhipelagului se studiază în prezent cu ex- 
perți danezi consecințele aderării, eventualele trans
formări tarifare care se vor produce.

Cele 22 insule ale arhipelagului Feroe se găsesc în partea nor
dică a Oceanului Atlantic, la jumătatea drumului între Scoția și 
Islanda. Insulele acestea au țărmuri foarte crestate, abrupte, cu 
fiorduri care străjuiesc adîncimi de apă necrezut de mari, par 
vîrfuri de munți suboceanici. In întregime formate din rocă neagră, 
vulcanică, ele atestă de fapt existența primelor formațiuni ale 
uscatului. De aceste țărmuri s-au apropiat pentru prima dată, prin 
secolul IX, corăbiile vikingilor. Climatul destul de favorabil, deși 
umed, fără variațiuni mari de temperatură de la zi la noapte, de la 

iarnă la vară (de altfel cel mai constant regim climatic din Eu
ropa) a atras apoi.din ce în ce mai mulți locuitori. Descendenții 

lor de astăzi, în număr de 37 205 le-au păstrat limba care se asea
mănă cu cea islandeză sau norvegiană, dar au renunțat de mult să 
mai cutreiere apele pe corăbiile lor. Toamna, în luna septembrie, ei 
așteaptă cu nerăbdare grupele de delfini, cunoscuți sub numele de 
grindehval, prinderea lor reprezentînd o importanță deosebită nu 
numai pentru existența locuitorilor dar și pentru export. O ocu
pație de seamă este cea a creșterii ovinelor. Pămîntul neprielnic îm
piedică practicarea agriculturii așa încît singurele plante care se 
cultivă sînt orzul, cartofii și napii. In ceea ce privește depozitele de 
cărbune care se întind, după toate calculele, pe o suprafață de 
2 000 de hectare, ele sînt slab exploatate.

Capitala țării, Thorshavn, este situată în partea de sud a insu
lei Stromo. Numele său, luat parcă de pe o pagină de veche saga, 
înseamnă „portul Iui Thor“, zeu stăpînitor al fulgerului în mitologia 
scandinavă. Aici, străzile se strîmtează între casele asemănătoare, 
eu un singur etaj, pentru a face parcă loc grădinilor și parcurilor, 
ale căror singure podoabe sînt gazonul îngrijit cu îndemînare și rarii 
arbori. De aici din capitala arhipelagului se exportă pește, ulei de 
balenă, pene de păsări. în prezent insulele Feroe constituie o pro
vincie daneză care și-a căpătat autonomia în 1948. Ele au un par
lament propriu.

Includerea în A.E.L.S. va avea, probabil, drept rezultat lărgirea 
schimburilor comerciale ale arhipelagului.

D. T.

CIOCNIRI INTRE STUDENȚI
Șl POLITIE LA CALCUTTA

Poliția indiană a folosit grenade cu gaze lacrimogene pentru a 
împrăștia demonstrația studenților ce a avut loc miercuri în ora
șul Calcutta, in semn de protest împotriva demiterii guvernului 
de coaliție al frontului forțelor de stingă din Bengalul de vest. 
Studenții reușiseră să rupă cordonul de polițiști ce înconjura re
ședința oficială a guvernatorului Dharma Vira. Demonstrația de 
miercuri a studenților face parte din campania de proteste împo
triva demiterii guvernului de coaliție din Bengalul de vest, cam
panie începută luni cu demonstrațiile organizațiilor politice și 
continuată in cursul zilei de marți cu demonstrațiile organizații
lor de femei. în timpul acestora, poliția a arestat 1 600 de per
soane.

• TODOR JIVKOV, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, a avut o 
întîlnire cu activul de partid și 
economic din orașul și județul 
Plovdiv. In cuvîntarea rostită în 
fața participanților la întîlnire, 
Todor Jivkov a spus că Bulga
ria pășește într-o nouă etapă de 
dezvoltare determinată de sar
cinile trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C. Bulgar în ve
derea intensificării și sporirii 
eficienței producției sociale, in
troducerii pe scară largă a pro
gresului tehnic și creșterii pro
ductivității sociale a muncii.

• POTRIVIT unui comunicat 
oficial al Comitetului militar 
revoluționar din Dahomey, creat 
în urma recentei lovituri de 
stat militare, generalul Chris
tophe Soglo a fost destituit din 
funcția de președinte al Repu
blicii Dahomey, începînd din 
17 decembrie 1967. Comunica
tul a fost citit la postul de radio 
Cotonou de președintele Comi
tetului militar, Jean Baptiste 
Hacheme.

• Interviul preșe
dintelui Johnson

deIntr-un interviu transmis 
posturile de televiziune în seara 
de 19 decembrie, președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, s-a re
ferit la diferite aspecte ale si
tuației internaționale, și în spe
cial la problemele războiului 
din Vietnam și ale relațiilor 
S.U.A. cu Europa occidentală.

Intr-o încercare de a crea im
presia unei elasticități a poziției 
americane în problema războiu
lui din Vietnam, Johnson s-a re
ferit la posibilitatea unor „con
vorbiri neoficiale" între repre
zentanții F.N.E. din Vietnamul 
de sud și liderii regimului sai- 
gonez. In ceea ce privește bom
bardamentele americane asupra 
R. D. Vietnam, președintele, 
după cum menționează Reuter, 
„a refuzat și de data aceasta 
să tină seama de criticile aduse 
politicii sale de acel care cer în
cetarea bombardamentelor".

• CĂPITANUL petrolierului 
francez „Artois", Daniel Re
naud, a declarat că, aflîndu-se 
în largul portului mozambican 
Beira, în ape internaționale, o 
fregată engleză a deschis focul 
împotriva vasului său. Inciden
tul s-a petrecut marți în jurul 
orei 16, ora locală. Căpitanul 
Renaud a relatat că fregata en
gleză a trecut prin fața vasului 
său semnalizînd „Opriți ime
diat". La refuzul de a da ascul
tare semnalizărilor primite, fre
gata engleză a deschis focul 
trăgînd patru salve de tun în 
direcția petrolierului.

CONSFĂTUIREA
DE LA VARȘOVIA
In cursul zilei de miercuri au 

continuat la Varșovia lucrările ’ 
Consfătuirii miniștrilor afacerilor 
externe ai unor țări socialiste eu- > 
ropene cu privire la situația din 
Orientul Apropiat.

Seara, Jozef Cyranlriewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniș- 
tria al R. P. Polone, a oferit o 
recepție în cinstea participanți
lor la consfătuire.

O NOUĂ RETRAGERE 
va avea loc în curînd din 
„pool-ul aurului", a declarat 
dr. Franz Pick, expert ame
rican în problemele aurului, 
care prevede că Italia sau 
Belgia vor urma exemplul 
dat de Franța în luna iunie, 
în cadrul unui interviu 
acordat agenției France 
Presse, dr. Pick a prevăzut 
că această retragere ar pu
tea constitui semnalul pră
bușirii actualului sistem mo
netar.

• AGENȚIA FRANCE PRE
SSE anunță, potrivit unui bule
tin medical dat miercuri seara 
de spitalul Groote Shuur că sta
rea sănătății Iui Washkansky 
s-a agravat și că trebuie să i se 
facă respirație artificială.

„La Comedie• TEATRUL ____
des Alpes" din Grenoble pre
zintă cu succes spectacolul 
piesa „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale. Spectacolele 
vor continua pină la sfîrșitul 
lunii decembrie. Săptăminalul 
„Les Lettres Franțaises" dedică 
acestor spectacole o cronică e- 
logioasă.

cu

Lupte la frontiera Yemenului

• ÎN BULETINUL OFICIAL 
de miercuri la Atena au fost 
publicate decretele privind tre
cerea în rezervă, la cererea lor, 
a generalului de divizie Stylia- 
nos Pattakos, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Gre
ciei, precum și a coloneilor 
Gheorghios Papadopoulos, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Greciei, și N. Makarezos, 
ministru al coordonării econo
mice. Observatorii politici din 
capitala Greciei relevă că hotă- 
rîrea luată de cele trei persona
lități marcante ale actualului 
guvern militar grec pare să fie 
legată de intenția acestora de a 
forma un nou partid politic în 
Grecia.

Agenția ASSOCIATED 
PRESS anunță, citind 
surse oficiale din Sanaa, 
că în ultimele două zile în 
regiunea muntoasă Ayban 
au avut loc lupte înver
șunate între unități 
armatei republicane 
elemente regaliste 
trate pe teritoriul 
nului.

ale
Si 

infil- 
Yeme-

a co-Postul de radio Sanaa 
municat că în timpul acestor 
operațiuni armata republicană a 
capturat o însemnată cantitate de 
arme și aur ; 25 de adepți ai 
Imanului El Badr au fost uciși, 
iar alți 50 răniți.

Autoritățile de la Sanaa au 
anunțat că Arabia Saudită a li-

vrat însemnate cantități de arme 
și muniții elementelor regaliste 
care, după retragerea trupelor 
egiptene din Yemen, au lansat o 
serie de atacuri asupra capitalei 
după ce s-au infiltrat pe terito
riul Yemenului. Președintele 
Consiliului republican, Abdul 
Rahman Iriani, a adresat tele
grame șefilor de state arabe în 
care le solicită bunele oficii în 
vederea realizării acordului inter
venit între președintele R.A.U. și 
regele Arabiei Saudite la Con
ferința de la Khartum.

Din Sanaa se anunță că gene
ralul Hassan El Amri, noul 
prim-ministru yemenit, pregăteș
te formarea unui cabinet de 
război după ce a decretat mobi
lizare generală.
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