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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

•-J
r Ambasadorul Republicii Federale a Germaniei

<

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit sîmbătă, 23 de
cembrie, pe ambasadorul Re
publicii Federale a Germaniei 
în Republica Socialistă Româ

nia, Erich Stratling, la cererea 
acestuia.

Ambasadorul Republicii Fe
derale a Germaniei a trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o scrisoare din par
tea vicecancelarului Republi

cii Federale a Germaniei, 
Willy .Brandt.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
a participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. mî
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TE SLĂ VIM, ROMÂNIE, 
PATRIA NOASTRĂ!

DINAMICA NIVE
LULUI DE TRAI 
AL POPORULUI
în cele două decenii 
de la proclamarea Republicii

După proclamarea Republicii, 
partidul nostru a pus cu consec
vență la temelia politicii sale de 
construire a noii orinduiri, ideea 
dezvoltării bazei tehnico-materia- 
le a socialismului prin industria
lizarea socialistă a țării, singura 
cale care asigură avîntul forțelor 
de producție, creșterea multila
terală și echilibrată a întregii 
economii naționale, dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a agri
culturii, în vederea creșterii sis
tematice a nivelului de trai al 
poporului.

Realizările obținute în dezvol
tarea tuturor ramurilor produc
ției materiale au determinat ca 
în anul 1966 venitul național — 
baza ridicării continue a nivelului 
de trai material și cultural al po
porului — să crească de 4,54 ori 
față de anul 1950, cu un ritm 
mediu anual de 9,9 la sută. 
In acest fel, veniturile reale ale 
populației au sporit, în anul 1966. 
de 2,7 ori față de anul 1950, par-

IEGINDÂ Șl RUM CONTEMPORAN
INTR-UN CHILIM OLTENESC (I)
Reportaj de ADRIAN PĂUNESCU și ION CUCU

Unde se va vedea 
despre ce este vorba

In sudul Doljului, pe malul 
sting al DeZnățuiului, viiază o 
comună frumoasă care să tot 
numere 6—7 000 de suflete, cu 
case curate și — foarte impor
tant — atît de mari cit le trebuie 
locuitorilor lor. Pe dinafară, casele 
sînt populate ziua de umbrele 
pomilor, noaptea de umbrele ste
lelor. Iar pe dinăuntru, de umbre
le focurilor și de viața fără moarte 
a chilimurilor. Se numește Bîrca. 
(Folosim date din monografia în 
manuscris a comunei Bîrca și din

Corneliu Prisăcaru 
șeful serviciului sinteza nivelului 
de trai din Direcția Centrală 

de Statistică

tea covîrșitoare a acestora repre- 
zentînd-o veniturile obținute din 
munca sub formă de salarii și sub 
formă de bani și produse obți
nute din munca în agricultură.

Necesitățile dezvoltării econo
miei naționale au impus crește
rea permanentă a numărului de 
salariați și, concomitent cu aceas
ta, sporirea salariului mediu. In 
perioada 1950—1966 numărul de 
salariați a crescut de 2,12 ori iar 
salariul mediu de 3,22 ori. Prin 
măsurile luate de către partid și 
guvern pentru majorarea salarii
lor, precum și sporirea a- 
cestora pe baza creșterii produc
tivității muncii și a cointeresării 
salariaților în rezultatul muncii 
lor, în luna august 1967 salariul 
mediu a fost de 1244 lei. Ca 
urmare a acestui fapt a crescut 

convorbirile pe care le-am avut 
cu țărani bătrîni, învățători pen
sionari din localitate, cu oficiali
tăți, drept pentru care, aici, 
le-aducem pioasa noastră mulțu
mire). Scriem cele de față într-o 
casă a acestui sat, cu pereți de 
iarnă și de legendă, cînd dini 
albi latră departe spre ninsele 
împrejurimi și cînd fumuri urcă 
albe din coșurile caselor pe ori
zontul de alb patinat al cerului 
unic de decembrie. Pe uliță se 
aud noile generații de bice, și la 
capătul fiecărui bici e un copil 
foarte absorbit de misiunea sa. 
Pe șosea, peste grădini trec ma

continuu numărul total al sala
riaților care au realizat cîștiguri 
ridicate. Astfel, dacă în anul 1957 
salariații care realizau cîștiguri 
pînă la 700 lei reprezentau 63,4 
la sută din numărul total al sala
riaților, iar ponderea celor ce rea
lizau cîștiguri între 1 001—1 50G 
lei era de 11,6 la sută în luna 
august 1967, după aplicarea Ho- 
tărîrii cu privire la majorarea sa
lariilor mici, nu mai existau sala
riați care să realizeze cîștiguri sub 
700 lei, iar ponderea celor ce 
realizau cîștiguri între 1001— 
1500 lei a crescut cu peste 40 
la sută.

O deosebită importantă în a- 
precierea nivelului de trai 
al oamenilor muncii o pre
zintă evoluția salariului real, 
adică evoluția puterii de 
cumpărare a salariilor. Spo
rirea salariului real s-a reali
zat atît pe calea creșterii salariu-

(Continuare în pag. a Il-a) 

șinile și căruțele spre satele de 
lingă Dunăre, spre Bistreț, spre 
Măceș, spre Cîrna și spre Goicea 
și drumul troncăne ca și cînd 
maica-mare ar vărsa nuci în pod.

Unde se va vedea 
de ce ne interesează 
problema respectivă

Bineînțeles că noi știm ce 
riscuri prezintă readucerea în dis
cuție a unei moșteniri monogra
fice a unui sat. Ni le asumăm.

(Continuare în pag. a Il-a)
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Din Carpati...
Pe zăpadă țin întins albastrul 
ochilor mei privitori în sus 
din Carpați îmi iau pilastrul 
reazemului meu sedus, 

dar deasupra stele fixe 
nemișcare și etern 
în lăuntru sînt elipse 
și prefaceri sînt sub stern.

Oh, aicea în lăuntru este 
o ninsoare de mari zile 
ca să stai s-asculți poveste 
basm cu zei frumoși, copile,

Și de inimă să îți aduci aminte 
cum la naștere îți răsărea 
din făptura maicii sfinte 
ca din ocean o stea.

Să-ți vezi inima zburîndu-ți 
pe sub coaste mari, cerești 
gîndul tău mirat de gîndu-ți 
să-ți șoptească ești și ești'.

 ■■
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Intre concret și „In general" 
DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE PUBLICULUI 

Oaspeți ai tineretului comunist 
francez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit sîmbătă 23

Sîmbătă la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a

OMUL DE ȘTIINȚĂ 
ÎN SLUJBA 
PROGRESULUI SOCIAL
întrebat odată ce crede despre 

îndatoririle patriotice ale savan
tului, Louis Pasteur a răspuns : 
„știința nu are patrie ; dar omul 
de știință are una“. Dacă ade
vărurile științifice, descoperirile 
și invențiile ajung pînă la urmă 
un bun al întregii omeniri, omul 
de știință este dator să aibă 
grijă, mai întîi, de nevoile țării 
căreia-i aparține, ale poporului 
din sinul căruia s-a ridicat.

La prima vedere, ar părea 
inutil să reamintim această teză 
care a făcut parte întotdeauna 
din concepția despre viață a 
oamenilor de înaltă valoare cul
turală. Trăim. însă, o epocă în 
care „internaționalizarea" știin
ței îmbracă noi forme, în care 
are loc, pe de o parte —în ță
rile occidentale, un masiv export 
și import de creiere de înaltă 
calificare — iar, pe de altă parte, 
între toate țările, un schimb tot 
mai viu de informații și de ex
periență științifică, factor în
semnat în consolidarea păcii și 
a prieteniei între popoare.

Analiza concretă a acestei 
situații pune noi problema so
ciologice, politice șl etice.

„A-ți iubi țăfa", a fi patriot 
este o noțiune cu o sferă largă. 
Patriotism înalt a fost și anga
jarea lui Em. Racoviță, ca natu
ralist ne bordul navei „Belgica", 
pornită să exploreze pămîntu-

Dezbaterea sarcinilor de plan pe anul 1968

Condiții optime 
desfășurării producției

La mijlocul anului trecut, zia
rele anunțau prima șarjă a .celui 
mai mare cuptor electric de oțel 
din țară — capacitate 50 de tone 
— intrat în funcțiune la Uzina 
de mașini grele din București. Era 
și butonul de pornire al noii uni
tăți industriale, ridicată undeva 
la marginea Capitalei, destinată 
a fi unul din principalii piloni ai 
construcției de mașini de la noi. 
Aici, în contextul momentelor 
febrile ale bilanțului de sfîrșit 
de an, colectivul de conducere 
a uzinei a dezbătut recent ci
frele de plan pentru anul 1968, 
sarcinile care revin acestui tînăr 
colectiv de muncă în cadrul ce
lui de-al treilea an al cincinalului.

Datorită unui ansamblu de 
măsuri pe linia organizării științi
fice a producției și a muncii, re
zultat al studiilor amănunțite pri
vind înlăturarea lipsurilor, a nea
junsurilor constatate, urmarea 
eforturilor susținute ale întregului 
coleotiv — spunea în deschide
rea dezbaterii tovarășul inginer 
Tiberiu Grecu, directorul gene
ral al uzinei — sarcinile de plan 

decembrie, pe ministrul Izrae- 
lului la București, Eliezer Do- 
ron, la cererea acestuia.

La primire, care s-a desfă-

Jules Moch
primit pe Jules Moch, membru 
al Comitetului Director al Parti
dului Socialist Francez (S.F.I.O.), 
fost ministru, care își petrece 
concediul în țara noastră.

Conf. dr. docent
Victor Săhleanu

rile Antarcticei, în pragul vea
cului XX ; deși nava se numea 
„Belgica", naturalistul român 
își risca viața și îndura priva
țiuni pentru a adăuga, la lista 
exploratorilor temerari, numele 
unui român. A pune sentimentul 
datoriei față de țara ta, mal 
presus de interesele personale 
și de comoditățile zilnice, în
seamnă patriotism. Iar îndatori
rile față țara ta pot fi îndatori
rile față de cultura țării tale.

O zicală latină demască men
talitatea celor care se gindesc 
numai la ei înșiși și nu se simt 
solidarizați cu poporul și pămîn- 
tul care i-a născut : ubi bene, 
ibi patria. (Acolo unde mi-e bine, 
acolo este și patria mea). Dar 
prin „Inversarea" acestor cuvin
te — nu obținem decît caracte
rizarea unei variante de patrio
tism : ubi patria, ibi bene. Ro
mânul spune: „Fie pîjnea cit 
de rea — tot mai bine-n țara 
mea". însă nu este vorba de a 
ne simți bine, ci de a ne face 
datoria așa cum trebuie. Patrio
tismul în acțiune nu se rezumă 
la existența unui sentiment. El 
înseamnă combativitate și cere 
nu rareori, sacrificii. A lupta ne

ale acestui an vor tfi îndeplinite 
cu succes.

Anul care se încheie peste 
cîteva zile a fost pentru proas
păta întreprindere intrată tn 
circuitul economic al țării, punc
tat de o seamă de rezultate demne 
de reținut. Cu șase luni înainte 
de termen a intrat în funcțiune 
secția modelărie. Cuptorul 
electric de 10 tone de la turnăto
rie a putut fi folosit cu 35 de 
zile mai devreme. Pe linia asi
milării de noi produse, și proce
dee tehnologice moderne s-au 
întocmit și aplicat un număr de 
13 măsuri pe linia organizării 
științifice a producției și a mun
cii, ele au permis valorificarea 
posibilităților în acest sens; un 
prim rezultat — reducerea dota- 
ției de stat cu peste 15 milioane 
lei, mareînd un însemnat pas 
spre rentabilizarea întreprinderii.

In materialul prezentat de con
ducerea uzinei au fost subliniate 
însă cu atenție și deficiențele evi
dențiate în cursul anului, lipsuri 
constînd în insuficienta preocu
pare manifestată pentru termina

șurat într-o atmosferă, cordială, 
a participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, de cor
dialitate, a participat tov. Mihai 
Dalea, secretar al C.C al P.C.R, 

contenit pentru progres, pentru 
lumină, pentru știință, pentru 
fericirea poporului, iată un e- 
lement esențial al patriotismu
lui.

Victor Babes a renunțat la o 
carieră universitară la Buda
pesta șl Berlin, pentru a înte
meia un învățămînt de bacte- 
riologie și de anatomie patolo
gică la București, capitala unei 
țări care avea 75 la sută analfa- 
beți și care avea un număr limi
tat de oameni cu preocupări 
științifice. Cu perseverență și 
cu răbdare, acest patriot a pus 
cărămidă după cărămidă la edi
ficiul medicinii științifice româ
nești. A fost în același timp 
profesor a treizeci de generații 
de medici — și maestru al unor 
mari figuri care au ilustrat, 
ulterior, biologia și medicina 
noastră. Dar a mai fost si cel 
care a abordat studiul marilor 
plăgi sociale ale poporului, cum 
a fost pelagra ; și cel care a 
publicat, la Paris, primul tratat 
de bacteriologie din lume; si 
cel care, priți participare activă 
și prestigioasă la nenumărate 
congrese internaționale, a impus 
atenției lumii științifice contri
buții științifice românești.

Judecarea activității oameni
lor de știință, din punctul de

(Continuare în pag. a IIT-a) 

rea lucrărilor de investiții din 
cadrul oțelăriei, pentru îmbună
tățirea continuă a parametrilor de 
funcționare a utilajelor și creș
terea gradului de pregătire a ca
drelor care le deservesc.

In anul următor, uzina de ma
șini grele are de făcut față unor 
sarcini sporite. Se prevede o 
creștere cu 40 la sută a produc
ției globale, iar producția de oțel 
va ti cu 28,6 la sută superioară 
anului 1967. Este necesară, prin 
urmare, mobilizarea întregului co
lectiv, depistarea unor posibili
tăți noi, ca rezultatele anului 1968 
să se înscrie ca un pas promiță
tor spre împlinirea integrală a 
sarcinilor ce vor reveni în final 
uzinei.

Vizînd atingerea acestui dezi
derat comun, planul, prezentat 
de directorul tehnic al uzinei, 
ing. Mihai Enache, a înmănun
cheat principalele măsuri tehnico- 
organizatorice, care vor fi apli-

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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IERI S-A DESCHIS

„ORĂȘELUL" DE LA
Aici s-a inaugurat vacan

ța adusă de Moș Gerilă. A- 
mănunte poate să primeas
că orice purtător de ghioz
dan de la „Marele vrăjitor 
— Robotul electronic". El te 
pune la curent cu toate tai
nele Pădurii fermecate : de 
unde se pot lua telegarii 
ca să urci derdelușul cu să
niuța, unde se află Palatul 
de cleștar al piticului Bar-

bă-Cot sau locul rampei de 
lansare al rachetei Circum- 
terestre încărcată pînă la 
vîrf cu basme, povești și 
poezii care trebuie, musai, 
să fie învățate dacă un oa
recare copil dorește să aibă 
parte de un cadou de la 
Moș Gerilă. Pretutindeni, 
oriunde cobori, oriunde în
torci capul găsești nu
mai lucruri de care să 
te minunezi. Ai ascui-

PORȚILE BASMULUI
tat pînă acum, cuminte, 
seară de seară, povestirile 
bunicii ? Vrei să te ’ con
vingi că cele spuse de bu
nică erau cu adevărat po
vești ? Copii veniți cu toții 
în orășelul tăinuit în Pădu
rea de la Porțile Basmului I 
Să nu călătoriți cu închipu
irea ! Ajungeți mai repede 
cu mașina 31, troleibuzul 81, 
82 (I.T.B.-ul s-a pus la punct)

pînă la Pavilionul Expozi
ției Economiei Naționale de 
lingă Casa înaltă unde se 
tipăresc ziarele și revistele 
și cărțile voastre de școală 
și cărțile cu poze pentru 
„ceilalți copii' ! Veniți, că 
vă așteaptă Moș Gerilă. a- 
colo !

ION MARCOVICI
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învățămîntul agrozootehnic

INTRE CONCRET 
ȘI „ÎN GENERAL "

fncepînd din a doua jumă
tate a lunii noiembrie, tn 
toată țara, la sate, s-au des
chis cursurile twcăfdmintului 
agrozootehnic de masă. Cîte
va sute de mii de țărani co
operatori, mecanizatori și lu
crători din întreprinderile 
agricole de stat — foarte 
mulți dintre ei tineri — au 
început să învețe cu conști
inciozitate. Aflăm, de la Con
siliul Superior al Agriculturii 
înaintea începerii raidului 
nostru, că totul, pînă la cele 
mai mici amănunte, este 
pus lâ punct. Consta
tările noastre din re
giunile Bacău, Cluj și Galați 
confirmă, dar nu peste tot, 
această apreciere.

Povestea cu o singură 
floare e adevărată
Cursanțil — ni se spunea 

lâ cooperativa agricolă din 
Gherăiești — vin cu plăcere 
la învățămînt, Mâi ales la 
cercul condus de tovarășul 
profesor Mircea Sandu.

Am mers la o lecție pre
dată de lectorul evidențiat. 
Dintre cei înscriși nici o ab
sență. Lecțiile slnt ținute cu 
regularitate în laboratorul 
școlii, de fiecare dată utili- 
ztndu-se un material didac
tic foarte variat. La fel se 
adresează cursânților și tînă- 
ra tehniciană Lucia Paras- 
chiv de la cooperativa agri
colă din Pildești. Vorbind 
despre cultura Irigată a po
rumbului, sfeclei de zahăr și 
lucernei, tînăra tehniciană 
și-a susținut fiecare idee 
prin exemple concrete, prin 
comparații culese pe tarlalele 
cooperativei, sau din munca 
unora dintre cei ce o ascul
tau. Și, cum s-a dovedit — 
păcat că numai în aceste pu
ține cazuri — acest procedeu 
a condus la creșterea sigură 
a atenției cursânților, la o 
asimilare sporită.

— Ați primit diafilmele ?
— Nu, răspunde inginera 

Viorica Vraicu.
Cineva, mai curios din 

fire, răscolește prin bibliote
că. Dă peste... diafilme. Tova
rășa ingineră ridică din u- 
meri. Erau tocmai diafilmele 
cu teme legate de lecțiile ce 
se predau în perioada actu
ală. Se aflau acolo „uitate" 
sau, poate, puse bine pentru 
ca lectorii să nu-și complice 
existenta. în aceeași zi, am 
asistat la predarea lecției 
„Mulgerea rațională, princi
palul mijloc de sporire a 
producției de lapte" predată 
de tovarășa Vraicu. Frazele 
unduiesc prin sală, consu- 
mindu-se astfel introducerea, 
cuprinsul și încheierea. Pe 
fața multor cursanți se ci
tește însă nemulțumirea ; as- 
cultînd această lecție ar fi 
dorit să-și formeze o imagi
ne mai clară asupra proble
melor expuse, să li se fi de
monstrat intr-un fel cele a- 
firmate teoretic. Ar fi vrut... 
Dar acest lucru riu s-a în- 
tîmplat, pentru că materialul 
didactic așteptat se afla în 
biroul tovarășei inginer.

Aceste secvențe „proiecta
te" fără diafilme pot fi mul
tiplicate. Una ar putea astfel 
imortaliza destinația, cel pu
țin curioasă, căpătată de ma
terialul didactic în unele 
locuri ale raionului Roman. 
Planșele alcătuite cu migală, 
îndeplinesc soarta fetei de 
masă, a dosarelor sau hîrti- 
ei de împachetat. Desigur, 
conform legilor elementare 
ale pedagogiei, o lecție, mai 
ales la învățămîntul agrozoo
tehnic. cînd auditoriul este 
format din oameni ce stu
diază sporadic, nu-și poate 
atinge scopul dacă nu se ur
mărește, printr-o complexi
tate de mijloace — în care 
materialul intuitiv are un 
rol de prim ordin — să fie 
atractivă, să formeze convin
geri, să mobilizeze. Din acest 
motiv, la cooperativa agricolă 
din Secuieni, de pildă, nu
mărul celor ce absentează e 
tn continuă creștere : din 32

de participanțl la prima lec
ție, la cea de a treia se mal 
fnttlneau doar ÎS,

O propagandă falsă
Primele lecții ale tnvăță- 

mîntului agrozootehnic s-au 
ținut și la cooperativele agri
cole din raionul Zalău. După 
cum ne relata tovarășul Vic
tor Hălmăjan, președintele 
consiliului agricol raional, 
s-au predat lecțiile trei șl 
patru. Pentru argumentare 
ni s-a adus In față un caiet 
cu coperți frumoase In care 
erau centralizate comunică
rile de la comune. Discuția 
e conchlsă prin asigurarea că 
totul se desfășoară mult mai 
bine decît în anii trecuți ; o 
participare foarte bună, la 
întocmirea lecțiilor există 
preocupare pentru generali
zarea experienței concrete 
din unitățile agricole respec
tive.

Situațiile de la raion nu 
coincid însă nici pe departe 
cu ceea ce, de fapt, aflăm 
pe teren. Dacă la Treznea, 
Bănișor, Macău, Hida și la 
încă altele s-au predat mai 
multe lecții, dialogurile cu 
cursanțil reflecttnd din plin 
faptul că întîlnirea cu lec
tori, discuțiile avute, le-au 
fost de mare utilitate practi
că, la Agrij e încă liniște. 
La nici unul din cercuri 
cursanțil nu s-au tntilnit cu 
lectorii. Acesta, în timp ce 
tovarășul Valentin Pușcaș, 
președintele cooperativei știa 
că „învățămîntul se desfă
șoară din plin". Se vede 
treaba că și dînsul, aidoma 
celor de la raion, cunoaște 
lucrurile tot din situații...

„Intuim (în locul 
materialului intuitiv) 

neglijențe11
Cooperativa agricolă de 

producție Sivița se numără 
printre furnizorii principali 
ai orașului Galați cu legume și 
zarzavaturi. Cîteva sute de 
hectare sînt rezervate aces
tui sector. Ca urmare, 160 de 
țărani cooperatori au fost 
mobilizați și în acest an să 
urmeze cursurile învățămîn- 
tului agrozootehnic. Pentru 
ei, manualele, mostrele reți
nute din producția proprie a 
unității, graficele și schemele 
întocmite de inginera agro
nom Silvia Petrescu, alcătu
iesc baza didactică. Interesul 
acordat învătămîntului e 
maxim în această unitate. 
Aceeași remarcă o facem și 
cînd ne referim la cooperati
vele agricole din Bucești. 
Smîrdan, Piscu, Braniștea, 
Foltești și Pechea. Peste 
2 200 de tineri din raion - 
ne informa tovarășul Vasile 
Cîrdel, de la Comitetul ra
ional Galați al U.T.C. — sînt 
cuprinși la învățămîntul a- 
grozootehnic, iar alți 400 la 
cursurile de aprofundare. 
Toți aceștia sînt în atenția 
organizațiilor U.T.C. Pentru 
el s-a organizat suplimentar, 
cu sprijinul specialiștilor din 
unități, 185 seri de calcul. 
180 concursuri, gen „Cine 
știe agricultură, cîștigă". cî
teva schimburi de experien
ță. Toate acestea au făcut ca 
la cele trei sau patru lecții 
predate la învățămînt să se 
înregistreze foarte rar absen
te din rîndul tinerilor.

Aceste preocupări sînt In
să pe undeva ciuntite de fap
tul că nici pînă acum în co
operativele agricole de pro
ducție din raionul Galați nu 
au sosit toate manualele co
mandate ; la foarte multe că
mine culturale încă lipsesc 
filmele și diafilmele. Și, 
după cum reieșea din discu
ția cu tovarășa Emilia Pe- 
cheanu, de la I.C.R.S. Galați, 
ele se află împachetate la 
sediul unității. De ce nimeni 
nu întreabă pe cei ce nu 
se îngrijesc de difuzarea 
lor ?

GH. FECIORU 
I. CHIRIC 

V. MOINEAGU

Desene de BENONE SUVĂ1LA

LEGENDA ȘI RITM
CONTEMPORAN

(Urmare din pag. I)

Bineînțeles că, pe de altă parte, 
nu aici fi nu acum pot fi lămu
rite toate chestiunile legate de 
viața comunei Birca. E o obiș
nuință, aici, să se muncească bine 
ți să se trăiască bine Probabil 
Că nici dumneavoastră și nici noi, 
și nici bercenii nu au sentimentul 
că pe malul sting al Deznățuiului 
este raiul pe pămînt. Sînt, nor
mal, multe de făcut, despre obi
ceiul de a face multe iarăși nu 
vom mai pomeni tn capitolul de 
față. în ceea ce mai e de făcut 
stă de fapt ți plăcerea vieții. Cu
noaștem o întîmplare de veche 
origină, în care Unui plugar îi 
fusese retezată cri fierul plugului 
vina călcîiului. Efortul de a apăsa 
pe coarnele plugului îi ținea rana 
deschisă, și, numai în anul în 
care a părăsit pentru moment 
unealta sa, piciorul i-a redevenit 
întreg, pregătit pentru munca 
anilor următori. Oamenii de aici 
parcă știu această poveste și e 
atîta cumpănă In munca lor, in
cit ei mai știu să și cînte. Să 
cînte sau să asculte cîntecul. în
destularea le vine și de la cîntec 
căci dacă unele fapte se uită, 
dacă memoria de purtare le uită, 
memoria de sărbătoare a oameni
lor, cîntecul, le păstrează intacte 
și numai anii prea mulți întunecă 
uneori imaginea cine știe cărui 
haiduc de pe aici, a cine știe 
cărui conflict social, a cine știe 
cărui eveniment. Vasăzică, ne 
aflăm in comuna Birca, între 
pereți de iarnă, cerul lumii ninge 
sau nu ninge, oamenii îți urmează 
întocmai prescripțiile gîndului și 
ale sîngelui lor, scîrțîie zăpada 
sub pașii femeii venite la fîntînă 
să ia apă, într-un obor învecinat 
orătănii fac zgomot de alămuri 
cîntătoare, focul și-a început că
lătoria lungă prin lemnul predes
tinat lui, prin sobă.

Sunetele se aud mai clar ți 
trăsătura de caracter a satului 
românesc se distinge mai limpede 
și noi avem de povestit nu niște 
întîmplări, ci o conștiință, căci 
asta au produs cîmpiile noastre, 
fie vară, fie iarnă, conștiință, nu 
numai grîu, nu numai copii, ci 
conștiința că au copii, nu numai

existență, d conștiința existenței. 
Pentru asta ne interesează comu
na Birca, acest miez al Doljului, 
pentru asta, cu sufletele subțiate 
de fericire, ascultăm vorba olte
nească și gîndirea repede a oltea
nului, copleșindu-i faptele. Acesta 
este un sat ca nenumărate altele, 
dar asemănarea cu aceste nenu
mărate sate o poți stabili abia 
după ce îl detașezi de celelalte, 
după ce-i identifici, cap de pod 
al unui fel de a fi, trup al unei 
sensibilități specifice.

Unde se va vedea 
ce au fâcut acești 
oameni de un timp 

încoace
în Birca sini două C.A.P.-uri. 

Cum vii dinspre gară, e C.A.P,-ul 
celor din Portari. în mijlocul 
satului, odată se cască o vale 
unde e șușaua de plimbare a 
bercenilor, fie ei din Portari, fie 
ei din Brătășani.

— De unde ești nea Costică ?
— Din Birca, cartterul Brătă- 

șani, județul Dolj.
Și, de la despicătura asta în

colo, încep Brătășanii, partea de 
sus a satului. Despre această 
cooperativă agricolă de producție 
vom referi în cele ce urmează :

Ați văzut vreodată o ladă de 
zestre ? Cum stau scoarțele și 
așternuturile in straturi, care 
imită foile unui calendar strînse 
grămadă pentru dovedire I E a- 
colo o istorie și ochii fru
moși ai vreunei femei sînt imitați 
cu bună știință de culorile chili
mului. Oriunde veți vedea vreun 
balaur răpus, desenat pe chili
muri, să știți că în casa nașterii 
acelor chilimuri, au fost de învins 
țnari greutăți. Să știți că balaurul 
acela arată că șarpele casei tur
base, dar arată și că omul acelui 
cuib a învins și deci femeia lui 
poate imagina în pace chilimuri. 
Ca niște chilimuri într-o ladă de 
zestre stau foile de hîrtie ale 
monografiei comunei Birca, pe 
masă și în sufletele noastre. $i 
ca niște chilimuri se țese viața 
de întîmplări și de permanențe 
a satului, angrenînd în ea belșug 
ți veselie, dificultăți și înfrîngeri,

grîu și iubire, experiență și în
drăzneală, țărani și învățători, 
medici și ingineri, Deznățui și 
Vii toate, absolut toate, cite prin 
moștenire și prin muncă aparțin 
locuitorilor acestui sat care-și 
țese chilimul propriei sale exis
tențe. Iată, în acest chilim, galbe
nul profund al griului, iată în 
acest chilim culoare de mazăre, 
iată în acest chilim porumbul re
liefat de fertilitatea timpului și 
a mîinilor și iată traseele dulci 
ale sfeclei de zahăr săgetînd spre 
gara Portărești. Șoseaua care leagă 
Segarcea cu aceste îmbelșugate 
sate ale sudului oferă călătorului 
o priveliște reconfortantă: case 
ample cu pereți de iarnă, uneori 
cu inițialele gospodarului, în un
ghiuri largi deschise către țară. 
Dar vai, drumul dulceții zahăru
lui a scobîlțat șoseaua. Și iată 
din nou fumurile ieșind din co
șuri și pipăind aerul ca niște ani
male speriate, ca niște dulăi cre
dincioși care apără casele de frig. 
Și prin fumurile acestea ca niște 
Teuri ale construcției aerului, an
tenele televizoarelor dau dimen
siunea unui peisaj independent 
deasupra caselor. Dimineața pes
te toate acestea răsare soarele, 
stîrnind lumini și umbre și forfo
ta satului. Și odată cu apariția 
razelor soarelui, ochiul distinge 
apariția razelor pămîntului, pen
tru că nici o imagine nu-i mai 
obsedanta pentru cel care vede 
pămîntul decît imaginea oame
nilor venind din glie ca raze ale 
pămîntului. Pămîntul rostește 
lungi monologuri și razele lui, 
oamenii, își pregătesc energia 
pentru anotimpurile de muncă 
intensă. Valoarea ridicată a zilei- 
muncă nu este altceva decît o 
cinstire a acestor raze ale pămîn
tului și, trebuie spus, munca se 
bucură acolo de privilegiul spiri
tualității. Omul nu muncește ca 
o vită, nu-și ia în coarne pămîn
tul cu încrîncenare, ci are senza
ția că se lucrează pe sine și în 
acest sens munca bercenilor este 
p pagină în monografia spiritua
lă a comunei lor, deschisă în 
unghi larg spre țară.

ADRIAN PĂUNESCU 
ION CUCU

AC T U A I— I TA TE A
__________________________________________:_____ _____________________ ___ ___________________’. . __________ '■?r n

TRENUL SPECIAL CU DESTINAȚIA.
VA CA N ȚĂ 
LA MUNTE!

Și 8 venit vacanța...
Ieri dimineață, în cea mai 

mare gară a țării — toate 
trenurile au sosit și au plecat 
discret, nevăzute aproape, iar 
călătorii neobișnuiți au deve
nit poate mai anonimi decît 
altădată ; locul nr. 1 al aten
ției generale a devenit trenul 
special cu destinația Bucu
rești—Valea Prahovei, sau, 
mai degrabă, destinația — 
Vacanță.

Peste 1 000 de pasageri — 
între 9 și 18 ani — sau chiar 
mai mulți, după ce au colorat 
întreaga gară cu căciulite, pu
lovere, hanorace, rucsacuri, 
săniuțe și schiuri, înveselind-o 
molipsitor, au luat în stăpînire 
trenul, ignorînd — fără să su
pere pe nimeni — sfaturile 
mamelor și bunicilor : „să legi 
bine la gît fularul", „ai grijă, 
nu umbla fără ciorapi groși", 
„să mănînci", „să nu răcești". 
Acum nu mai conta nimic. 
Plecau în vacanță, în tabără, 
pentru mai multe zile, îi aș

tepta feeria de iarnă a munți
lor, plecau cu colegii, însoțiți 
de tovarășii profesori. Ni s-a 
părut necuviincios să-i deran
jăm cu întrebări „cum vă 
simțiți", „ce planuri de vacan
ță aveți"... Interviul din pri
ma zi de vacanță ni l-au dat 
toți pasagerii trenului special : 
se simt și se vor simți exce

lent; așteaptă zăpada mun
ților, urcușul pe cărările 
excursiilor ; așteaptă șă schi
eze, să se dea cu săniuțele, 
să re bată cu zăpadă, să re 
joace pe săturate, Să cînte, să 
organizeze concursuri, să dan
seze... Dorințe, fără îndoială, 
realizabile.

L. L.

Program special la cinematecă
In cinstea celei de a 20-a 

aniversări a Republicii So
cialiste România, Cinemateca 
organizează săptămîna viitoa
re un program de filme ro
mânești care evocă eveni

mente importante din viața 
țării noastre. Vor fi prezen
tate. filmele „Răsună Valea", 
(luni 25 decembrie), „Moara 
cu noroc" (marți 26), „Setea"

(miercuri 27), „Clnd primă
vara e fierbinte" (joi 28), 
„Valurile Dunării" (vineri 29) 
și „Duminică la ora 6“ 
(sîmbătă 30 decembrie).

Anul Nou pe 

mapamond

— obiceiuri —

în Japonia, indiferent de 
data la care s-au născut, 
oamenii își sărbătoresc ziua 
de naștere de Anul Nou- Din 
această zi, japonezul se consi
deră cu un an mai în vîrstă. 
Astfel, se poate întîmpla ciu
dățenia ca un copil născut la

30 decembrie să împlinească la 
1 ianuarie... un an.

în Spania, în noaptea de 
revelion, fiecare cetățean în
cearcă să înghită 12 sîmburi 
de struguri în ritmul celor 
12 bătăi de ceas care anunță 
miezul nopții. Cel care reu
șește această performanță este 
asigurat că va avea o fericire 
fără nori în tot cursul anului 
oare vine.

în Italia, străvechiul obi
cei cere ca în noaptea de re
velion să se arunce pe fereas-

După cîteva luni de probe 
parțiale, noul tren super-ra
pid francez denumit în presa 
pariziană „trenul rachetă" a 
făcut prima călătorie — test, 
sub ochii „opiniei publice". 
Trenul acesta, construit pen
tru înaintarea pe o singură 
șină înaltă de zece metri, are 
la bază un sistem de acționa
re original. Două rachete —

propulsoare funcționînd cu un 
amestec de combustibili solizi 
împing un vagon de oțel cu 
un interior foarte confortabil 
pentru 80 de călători. Viteza 
maximă : 345 km pe oră. Tre
nul va intra în exploatare la 
începutul lui 1969 deservind 
linia Paris—Orleans.

tră, în semn de noroc, tot 
ceea ce consideră că este 
învechit și inutil în casă.

în Sudan, Anul Nou este 
considerat de băștinași, ziua 
cîntecelor, dansurilor și glu
melor. Nimeni nu are voie să 
se supere.

C. F.

Cîntec de leagăn
Driecțiunea unui mare ho

tel din Tokio pune la dispo
ziția clienților săi care suferă 
de insomnie un mic magne
tofon cu o bandă pe care este 
înregistrată un duet de dra
goste cîntat de turturele. Re
zultatul este, se pare, garan
tat. Gunguritul are puterea 
de a face *să cadă în brațele 
lui Morfeu pe cel mai în
căpățînat dintre „nesom- 
noroși".

Delfini vorbăreți
Savanții nu se mai în

doiesc că delfinii vorbesc 
între ei. înregistrări subma
rine au detectat un „vocabu
lar" de 250—400 sunete di
ferite. Un american, dr. John 
Lilly, este convins că va reuși 
să învețe delfinii să vorbeas
că englezește. Tn fiecare zi, 
după lecție, pentru a recom
pensa pe „elevi", el le oferă 
un dejun alcătuit din pești. 
Acum câteva luni a crezut că 
aude vocea unui delfin, care, 
ieșind din apă, spunea :

— Mai dă-mi niște pește, 
e ora 6 1

DINAMICA NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI
(Urmare din pag. I) lor, în special la mărfurile neali

mentare, cumpărate de populație 
și a tarifelor serviciilor folosite 
de aceasta.

lui mediu nominal, cît și pe ca
lea reducerii prețurilor mărfuri-

Dinamica salariului real în ani! 1950, 1955, 1960. 1965 și 1966. *)

1955 1960 1965 1966

A 1 2 3 4

Total salariati 125 185 226 238
—• Muncitori 128 189 230 243

•) Anul 1950 = 100

Profundele transformări social- 
economice care au avut loc în 
agricultura țării noastre, încheie
rea cooperativizării agriculturii și 
întărirea economico-organizatori- 
că a cooperativelor agricole de 
producție, au creat condițiile ne
cesare pentru avîntul continuu al 
agriculturii, pentru sporirea pro
ducției agricole, pentru îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
viață ale țărănimii și ridicarea tot 
mai evidentă a nivelului de civi
lizație a satului românesc.

Partea cea mai importantă a 
veniturilor țărănimii o constituie 
veniturile (în bani și în natură) 
obținute din munca în coopera
tivele agricole de producție și în 
gospodăria personală. Demn de 
retinut este faptul că. în condi
țiile agriculturii socialiste, veni
turile realizate din zile-muncă 
de la cooperativele agricole de 
producție, constituie venituri nete 
pe care țărănimea cooperatistă 
poate să le folosească pentru con
sumul personal, nemaifiind ne
voită să repartizeze o parte din 
aceste venituri pentru cheltuieli

de producție. In anul 1966, față 
de anul 1950, veniturile reale ale 
țărănimii au sporit de circa 3 ori, 
ceea ce reflectă, de altfel, destul

de pregnant, creșterea bunăstării 
țărănimii.

In afara veniturilor din muncă, 
populația beneficiază de venituri 
suplimentare, provenite din fon
durile sociale de consum, sub 
formă de bunuri și servicii pri
mite în instituțiile de învățămînt, 
în cele de ocrotirea sănătății, în 
instituțiile pentru copii, instituții 
de cultură etc. cît și sub formă 
bănească (pensii, alocația de stat 
pentru copii, ajutoare, burse etc.). 
Cea mai mare parte a acestor ve
nituri provin din fondurile alocate 
de stat pentru finanțarea acțiuni
lor social-culturale, care, în anul 
1966, au reprezentat 22,3 la sută 
din totalul cheltuielilor bugetului 
de stat.

Finanțarea acțiunilor social-culturale de la bugetul de stat in 
anii 1950, 1955, 1960, 1965 și 1966 

a ” milioane lei 
b - în procentele față de 1950

1954 1955 1960 1965 1960

A 1 t 0 4 5

TOTAL a 3444.9 0809,8 13744,1 21809,3 23540,4

din care :
b 100 198 399 633 683

învățămînt, enltu-
ră, știință a 1532.4 2793,4 4523,4 8154,8 8974,1

b 100 182 295 532 586
Sănătate a 644,5 1798.5 2954,8 4794.6 5077,1

Alocația de stat
b 100 279 458 744 788

pentru copii — — 1698,7 2675,8 2730,5
Asigurările sociale
de stat a 826.8 1813.8 8539,9 5195,0 5748,9

b 100 219 428 628 695

Venituri din fondurile sociale 
de consum înseamnă învățămînt 
gratuit, manuale școlare gratuite 
tuturor elevilor claselor I—XII, 
ocrotirea gratuită a sănătății pen
tru marea majoritate a populației, 
copii, elevi și studenți trimiși 
în tabere și colonii, la munte și 
la mare, oameni ai muncii trimiși 
la odihnă și tratament în stațiu
nile balneo-climaterice, burse a- 
cordate elevilor și studenților me
rituoși ; înseamnă ajutor acor
dat familiilor cu copii care au 
venituri mai mici, înseamnă asi
gurarea unei bătrîneți lipsite de 
griji persoanelor care și-au con
sacrat o parte din viața lor mun
cii cinstite și creatoare.

Fondurile sociale de consum 
sînt folosite de stat pentru ridi
carea nivelului de trai al întregii 
populații și, în special, a celor cu 
venituri mai mici. Familiile cu 
mulți copii beneficiază, în mai 
mare măsură, de veniturile din 
fondurile sociale de consum sub 
formă de alocație de stat pentru 
copii, burse — unul din criteriile 
de acordare a acestora fiind pla
fonul de venituri și numărul co
piilor — bilete cu preț redus pen
tru trimitere la odihnă și trata
ment etc.

Alături de fondurile alocate din 
bugetul de stat pentru finanța
rea acțiunilor social-culturale, 
trebuie să luăm în considerare 
sumele investite pentru construi
rea de școli și internate școlare, 
cămine și cantine studențești, po
liclinici, spitale, case de cultură 
etc. In perioada 1951—1966 sta
tul a cheltuit pentru investițiile

cu caracter social-cultural suma 
de 15,8 miliarde lei.

Un element important în ca
racterizarea nivelului de trai al 
populației îl constituie condițiile 
de locuit. Situației grele în do
meniul locuințelor, moștenită de 
puterea populară de la regimul 
burghezo-moșieresc, înrăutățită și 
mai mult de distrugerile de lo
cuințe în ultimul război mondial, 
statul socialist i-a făcut față prin 
alocarea unor fonduri însemnate 
pentru construcții de locuințe. In 
perioada 1951—1966 sumele alo
cate de stat pentru construcțiile

de locuințe au fost de 23 miliarde 
lei, iar numărul apartamentelor 
construite din fondurile statului 
și date în folosința populației au 
fost de peste 360 mii. în condi
țiile creșterii substanțiale a ve
niturilor populației, a salariului 
real, Partidul a luat hotărîrea 
acordării de însemnate ajutoare 
bănești și înlesniri materiale 
pentru construcția de locuințe 
proprietate particulară.

Iată, deci, pe scurt, o parte din 
realizările obținute de poporul 
muncitor în domeniul creșterii 
nivelului de trai, în cursul celor

două decenii de la proclamarea 
Republicii, ca urmare a muncii 
creatoare, pline de avînt, a clasei 
muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, care, dînd viață poli
ticii partidului, înalță edificiul 
noii orînduiri.

Creșterea veniturilor populației 
în cei 20 de ani de la proclama
rea Republicii este evidentă și 
de necontestat. Expresia sporirii 
veniturilor constă în faptul că 
astăzi mîncăm și ne îmbrăcăm 
mai bine, a crescut nivelul nostru 
de instruire, ne bucurăm din plin 
de realizările științei și tehnicii 
contemporane.

Vînzările medii pe cap de locuitor la principalele mărfuri alimentare și nealimentare 
tn anii 1950, 1955. 1960, 1965 și 1966

U.M. 1950 1955 1960 1965 1966

A B 1 2 3 4 5

Piine kg 40,923 64,750 66.022 92,248 91,755Carne »» 4,650 5,541 7,526 8,230 9,048Zahăr 99 5,165 6,407 8,064 9,966 10,451Țesături
și confecții
din bumbae m.l. 8,798 9,639 11,954 12.540 13,426
Mobilă lei 3,55 23,97 54,25 100,50 115,03

In perioada 1960—1966, s-au 
vîndut prin comerțul socialist, 
507,6 mii frigidere, 469,3 mii 
mașini electrice de spălat ru
fe, de uz casnic etc.

Statistica înregistra în anul 
1948 în întreaga țară un număr 
de 258 mii de abonamente radio, 
iar în 1966 erau 2 051 mii abona 
mente la radio, adică, aproape de

8 ori mai multe. Dacă la această 
cifră mai adăugăm cele 712 mii 
de abonamente la televiziune, 
avem o imagine mai completă 
asupra posibilităților pe care le 
are astăzi populația de a-și cum
păra aparate de radio și televi
zoare.

Sporirea veniturilor a dat po
sibilitate populației, în special din

mediul rural, să-și construiască 
case noi, confortabile. în ultimii 
.16 ani, populația și-a construit 
din fonduri proprii 1 196 mii de 
case, din care, 1 073 mii în me
diul rural. în fiecare comună, 
s-au construit în această perioa
dă, din fondurile populației, în 
medie, 267 case în mediu rural.

Revoluția culturală care se în

făptuiește în țara noastră, ca par
te inseparabilă a procesului de 
construire a societății socialiste, 
a dus la reorganizarea și lărgirea 
învătămîntului de toate gradele, 
creîndu-se posibilitatea fiecărui 
tînăr să învețe, să-și dezvolte 
multilateral aptitudinile și să-și 
manifeste talentul și capacitatea 
de muncă creatoare. In primul 
an de la proclamarea Republicii, 
în clasele V—VIII a școlilor de 
cultură generală erau înscriși 
284.540 elevi iar în anul școlar 
1966/1967 numărul acestora a a- 
juns la 1.462.303. Numărul stu
denților a crescut de la 48 676, 
în anul universitar 1948/1949, la 
136 219, în anul universitar 
1966—1967.

Iată numai cîteva date care 
ilustrează dinamica creșterii ni
velului de trai al poporului tn 
anii Republicii. Ele dovedesc nu 
numai consecvența politicii par
tidului nostru, de ridicare conti
nuă a bunăstării materiale și cul
turale a celor ce muncesc ci și 
justețea noilor sarcini de ridicare 
a nivelului de viață al celor ce 
muncesc, înscrise în documentele 
recentei Conferințe Naționale a 
Partidului.

CORNELIU PRISACARU
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ANIVERSAREA A 20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 
ANSAMBLULUI „CIOCÎRLIA" • hcnasa consiliului uniunii.^ A[ TINERHULUI COMUNIST FRANCEZ

• MÂTimiAir a mnoEDATiifr a 5
Sîmbătă după-amiază, la Casa 

de Cultură a M.A.I. din Capitală 
a avut loc solemnitatea înmînă- 
ril unor ordine, titluri și medalii 
cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la înființarea Ansamblului de 
cîntece și dansuri „Ciocîrlia".

Distincțiile au fost înmînate de 
tov. Ion Cosma, membru al Con
siliului de Stat, președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Orașului București. La 
solemnitate au fost prezenți 
Cornel Onescu, ministrul Aface
rilor Interne, Ion Stănescu, pre
ședintele Consiliului Securității 
Statului și alte persoane oficiale.

Pentru contribuția deosebită 
adusă la opera de culturalizare a 
maselor și activitatea artistică în
delungată, desfășurată în țară și 
peste hotare, a fost conferit Or
dinul „Meritul Cultural" cis. I, 
Ansamblului de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia".

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite în domeniul creației și 
activitate artistică îndelungată, a 
fost conferit titlul de „Maestru 
Emerit" al Artei din Republica 
Socialistă România, compozitoru
lui și dirijorului Viorel Doboș, 
director artistic al ansamblului. 
De asemenea, pentru merite deo
sebite si îndelungată activitate 
artistică a fost conferit Ordinul 
„Meritul Cultural" cls. a Il-a artiș
tilor emeriți Angela Moldovan, 
Gheorghe Popescu-Județ și Vic
tor Predescu, precum și directo
rului ansamblului, Petre Nas- 
tovici.

Totodată au mai fost conferit® 
Ordinul „Meritul Cultural" cls. 
a III-a, a IV-a și a V-a unui nu
măr de 29 de membri ai ansam
blului, iar Medalia „Meritul Cul
tural" cls. I și a II-a unui număr 
de 50 de membri ai ansamblului.

După înmînarea distincțiilor, 
în numele și din Însărcinarea 
Consiliului de Stat, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cei distinși au fost felicitați de 
tovarășul Ion Cosma. Din partea 
celor decorați, a mulțumit pentru 
înaltele distincții acordate, artis
ta emerită Angela Moldovan.

★
Cu prilejul aniversării a 20 de 

ani de la înființarea Ansamblu
lui de cîntece și dansuri 
cîrlia", sîmbătă după-amiază 
avut loc In ‘ “
ră a M.A.I.

Au luăt parte Ion Cosma, 
membru al Consiliului de Stat, 
președintele 
tiv al Sfatului Popular al Orașu
lui București, Cornel Onescu, 
ministrul Afacerilor Interne, Ion 
Stănescu, președintele Consiliu
lui Securității Statului, Grigore 
Răduică, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., generalii locotenenți Stai- 
cu Stelian, Alexandru Dănescu 
și Dumitru Constantinescu, ad
junct! ai ministrului Afacerilor 
Interne, general-maior Constan
tin Stoica, vicepreședinte al 
Consiliului Securității Statului, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori, conducă-

„Cio- 
a 

sala Casei de cultu- 
o adunare festivă.

Comitetului Execu-

tori ai unor ansambluri folclori
ce, personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de general-maior Constan
tin Mleșniță, secretarul Consiliu
lui Politic al Trupelor M.A.I. 
Despre activitatea ansamblului 
în cei 20 de ani< de existență a 
vorbit Petre Nastovici, directorul 
ansamblului.

Au mai luat apoi cuvîntul ar
tistul emerit Marin Constantin 
care a transmis ansamblului fe
licitări din partea colectivului 
Teatrului de Operă și Balet, Vir
gil Brădățeanu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, care a felicitat căl
duros ansamblul pentru succesele 
obținute.

In încheierea adunării, pârtiei- 
pănții au adoptat în unanimitate 
o telegramă adresată conducerii 
partidului, personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care își exprimă recunoștința 
pentru minunatele condiții create 
dezvoltării artei și culturii în 
țara noastră, angajîndu-se să-și 
perfecționeze continuu măiestria 
artistică, să îmbogățească reper
toriul cu noi șt valoroase piese 
din creația poporului român.

După adunare a avut loc un 
spectacol festiv care a înmănun- A 
chiat cele mai reprezentative lu- “ 
crări din repertoriul ansamblului.

In seara aceleiași zile condu- 9 
cerea Ministerului Afacerilor In
terne a oferit o masă tovărășeas- a 
că în cinstea membrilor ansam- ™ 
felului.

NAflONALE A COOPERATIVE- • 
LOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE*

Tov. Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 

despre vizita delegației U. T. C.

U.T.C., ne relatează
' ■ -r., ' ■ r

in Franfa

OMUL DE ȘT SINTĂ
(Urmare din pag. 1)

vedere al servirii poporala! și 
oalturii naționale, cere o gindire 
subtilă, dialectică, capabilă de a 
analiza situațiile concrete, in 
raport cu condițiile social-isto- 
rice, cu imperativele epocii. 
Nicolae Milescu și D. Cantemir 
aparțin culturii românești, dar 
n-au trăit numai pe meleagurile 
natale. T. Vuia, Gogu Constan
tinescu, C. Levaditi, H. Coandă
— sint nume cu care ne mîn- 
drim ; ei au considerat că — 
în condiții istorice vitrege pen
tru țara noastră — geniul lor 
poate fi valorificat, spre binele 
culturii naționale și mondiale, 
în medii mai prielnice. Unul 
dintre marii umaniști de acum 
patru veacuri — Nicolae Olahus, 
prin strălucirea spiritului său
— cunoscută și recunoscută în 
cercurile occidentale, a atras 
atenția asupra poporului „va
lah". Acum un secol I. 
Rădulescu spunea : 
băieți. scrieți — 
scrieți românește" ; 
era imperativul în 
tul formării unei 
turi naționale. Dar 
pentru afirmarea științei noas
tre pe plan internațional, trebuie 
să scriem, cît mai mult, în limbi'

Timp de aproape două săp- 
tămîni o delegație a U.T.C. a 
vizitat Franța la invitația Miș
cării Tineretului Comunist 
Francez. Această vizită ne-a 
înlesnit posibilitatea de a ne 
afla în contact direct cu viața 
și activitatea tineretului fran
cez, de a efectua un schimb 
larg de opinii asupra preocu-

deaux și Lille, in regiunile în
vecinate, ni s-a creat posibi
litatea să asistăm la cîtevâ re
uniuni ale cercurilor mișcării, 
să ne întîlnim cu grupuri de 
tineri. , r

Mișcarea Tineretului Comu
nist Francez mobilizează ti
neretul și studenții la mișca
rea revendicativă, la acțiunile 
care se întreprind în scopul 
satisfacerii intereselor vitale 
ale tinerilor, aspirației lor spre 
o Viață mai bună. în întreaga 
Franță, în ziua de 13 decem
brie tineretul și-a afirmat cu 
vigoare prezența în coloanele 
demonstranților și ale greviș
tilor. Ne aflam la această 
dată, de dimineață, în orașul 
Lille, puternic centru indus
trial și minier, ora; care a 
intrat definitiv in istorie și 
prin aceea că, aici, pe străzile 
și în piețele sale s-a cintat 
pentru prima oară în lume : In
ternaționala. Acțiunile care a- 
veau loc, manifestațiile Ia 
care am asistat ilustrau am
ploarea mișcării greviste, spri
jinul de care s-au bucurat lo
zincile lansate în comun de 
centralele sindicale. Văzusem 
mai înainte la Bordeaux, con
dițiile de lueru ale docherilor, 
asistasem Ia „strigarea" lor 
la lucru și urmărisem plecarea 
acasă a celor „nestrigați" 
(care trebuiau să se mulțu
mească în ziua aceea cu o alo
cație de șomaj), discutasem cu 
unii dintre ei. La Lille, aveam 
să asistăm la desfășurarea u- 
nor acțiuni Conjugate ale stu
denților cu muncitori, acțiuni 
de genul celor pe care, de alt
fel, și tovarășii din Bordeaux 
ne relataseră că le-au proiec
tat. In fața universității doi 
studenți împărțeau manifeste : 
strigau, clar, conținutul lor. 
înăuntru se desfășura o reu
niune la care participau stu
denții comuniști, invitați din 
partea unor sindicate din 
oraș, profesori și învățători. In 
aceeași zi, la Paris, aproape 
100.000 de manifestanți își a- 
firmau revendicările, printre 
ei aflîndu-se numeroși tineri 
și studenți. La Paris, Bor
deaux și la Lille, ca și în 
alte mari centre urbane pre
zența la manifestații a tinere
tului a subliniat încă o 
latură a activității M.T.C.F.

O Inițiativă recentă a miș
cării a reprezentat-o marea 
demonstrație organizată Ia 
Paris, la 26 noiembrie, pregă
tită și desfășurată sub lozinca 
„Pentru pace în Vietnam". In 
acea zi, zeci de mii de tineri 
veniți din toate colțurile țării 
au străbătut străzile capitalei 
scandînd lozinci și cerind in-

cetarea agresiunii american® 
In Vietnam. Acțiunea, la care 
au luat parte alături de comu
niști și membri ai altor orga
nizații și asociații de tineret, 
a fost minuțios pregătită și a- 
ceasta a solicitat din plin e- 
nergia militanților și spiritul 
de inițiativă al membrilor 
cercurilor. De altfel, după 
cum am putut să constatăm 
in cursul vizitei noastre, ideea 
păcii în Vietnam și cerința de 
a se se pune capăt imediat 
bombardamentelor asupra R. 
D. Vietnam, agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, găsește adeziunea 
maselor largi ale tineretului 
francez.

în timpul vizitei In Franța 
delegația noastră s-a întîlnit 
și a purtat discuții cu condu
cerile unor case de cultură, 
birouri turistice, cluburi etc. 
printre care se aflau numeroși 
tineri, care ne-au împărtășit 
din experiența și preocupările 
lor în organizarea timpului 
liber, a distracției și recreării 
tineretului.

Am remarcat, în tot timpul 
vizitei, interesul deosebit pe 
care 1-a manifestat tineretul 
francez pentru cunoașterea 
unor aspecte ale vieții și ac
tivității tineretului din Ro
mânia, a formelor și mijloa
celor prin care acționează U- 
niunea Tineretului Comunist, 
activitatea organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi, in
stituții, de la sate, din școli și 
facultăți, realizările pe care 
le-am dobindit în organizarea 
ii desfășurarea muncii cultnral- 
artistice, sportive și recreative. 
Ne-au bucurat aprecierile cal
de Ia adresa poporului român, 
a înfăptuirilor sale în procesul 
desăvîrșirii construcției socia
liste, la adresa politicii Parti
dului Comunist Român. •

Schimbul de opinii realizat 
cu prilejul discuției la Con
ducerea Mișcării Tineretului 
Comunist Francez a eviden
țiat posibilitatea dezvoltării 
în continuare a relațiilor din
tre organizațiile noastre, posi
bilitățile de a ne cunoaște mai 
bine, de a ne informa reciproc 
asupra unor aspecte ale mun
cii și vieții tineretului din cele 
două țări. Acest schimb de 
păreri, ca și întreaga vizită, 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră cordială, prietenească.

Ne-am despărțit de gazdele 
noastre cu impresii bogate 
despre activitatea tineretului 
comunist francez și cu convin
gerea că vizita delegației 
U.T.C. a constituit un nou 
prilej de întărire a legăturilor 
de prietenie dintre organiza
țiile noastre, dintre tineretul 
român și francez.

în zilele de 22 și 23 decembrie 
s-au desfășurat lucrările plenarei 
Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro- 

a ducție.
” La lucrări au participat tova

rășii Chivu Stoica, membru al A Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Iosif Banc, membru 

9 supleant al Comitetului Executiv 
al C.C, al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
cum și conducători ai unor insti
tuții și organizații centrale.

Luînd cuvîntul, tovarășul Chi
vu Stoioa a subliniat sarcinile 
trasate de Conferința Națională 
a partidului pentru perfecționa
rea conducerii economiei națio
nale, a stilului de muncă și for
melor de organizare, în vederea 
unei mai bune valorificări a re
surselor de care dispune econo
mia țării. In legătură cu aceasta, 
vorbitorul a subliniat necesita
tea îmbunătățirii pe viitor a ac
tivității uniunilor cooperatiste.

Plenara a hotărît ca Biroul per
manent al Consiliului Uniunii 
Naționale să fie alcătuit din 11 
membri. Plenara a reales, în una
nimitate, în funcția de președinte 
al Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție pe 
tovarășul Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. De asemenea, plenara 

• a ales în funcția de prim-vice- 
președinte pe tovarășul Gheorgl f 
Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
iar în funcția de vicepreședinți pe 
tovarășii Constantin Iftodi, Ion 
Rușinam și Mihai Ubornyi. Ca 
membri ai Biroului permanent au 
fost aleși tovarășii Stelian Iones- 
cu, Cazimir Moldovan, Constan-

&

tin Șerban, Nicolae Ștefan, Ion 
Teșu și Vaida Vasile. Plenafa a 
cooptat în Comitetul executiv pe 9 
tovarășii Ion Spătărelu, președin
tele Cooperativei agricole de — 
producție „Gheorghe Doja", re- 9 
giunea București, și Ion Iuga, 
președintele Uniunii regionale 
Dobrogea a cooperativelor agri- 
cole de producție, .iar ca nrtfflhru 9 actuale ale'erganizaju- 

lor noastre de tineret. Primită 
într-un spirit cordial, tovără
șesc, delegația a vizitat orașele 
Paris, Bordeaux și Lille, regi
unile lor înconjurătoare ; s-a 
întîlnit cu militanți ai mișcă
rii, cu tineri muncitori, elevi 
și studenți, a fost de asemenea 
oaspetele unor municipalități 

’ . ’ .itință de
realizările și proiectele •- 
cestora, de contribuția pe care 
o aduc tinerii și, îndeosebi, 
membrii mișcării în rezolvarea 
multora dintre obiectivele pro
puse.

Mișcarea Tineretului Comu
nist Francez este formată din 
patru organizații distincte, cu 
conducere proprie : Uniunea 
Tineretului Comunist, Uniu
nea Studenților Comuniști, U- 
niunea Tineretului Agricol și 
Uniunea Tinerelor Fete. Prin 
activitatea sa, Uniunea Tine
retului Comunist urmărește să 
ridice nivelul de conștiință 
politică al membrilor săi, să 
imprime un caracter organizat 
acțiunilor prin care tinerii 
muncitori luptă împotriva șo
majului total sau parțial ori 
revendică anumite drepturi în 
domeniul salarizării, califică
rii, securității sociale și se pre
ocupă de crearea unui cadru 
adecvat activităților cultural- 
educative. Uniunea Tinerelor 
Fete își propune ca sarcină de 
bază educarea politică a tine
relor fete și lichidarea condi
ției de inegalitate a femeii, 
folosind în acest scop forme 
proprii de activitate, care țin 
seama de preocupările și pre
ferințele acestei categorii. U* 
niunea Studenților Comuniști 
organizează numeroase acțiuni 
cu studenții comuniști pentru 
pregătirea lor politico-ideolo- 
gică și participarea acestora 
Ia mișcarea revendicativă. U- 
niunea Tineretului Agricol are 

W un cîmp de activitate specific i 
satul. Această organizație se 

• face ecoul năzuințelor tinere
tului care muncește în agri
cultură.

•
 Am cunoscut reprezentanți 
ai tuturor acestor organizații, 
ne-au fost expuse preocupările

•
 și condițiile speciiice în care 
acestea activează, obiectivele 
lor imediate și de perspectivă.

•
 Imaginea ne-a fost întregită 

și de faptul că în cursul vizi
tei, atît la Paris cît și la Bor-

supleănt al Comitetului executiv 
pe tovarășul Vasile Truțescu. _ 

în continuarea lucrărilor, to- 9 
varășul Vasile Vîlcu a prezentat 
raportul cu privire la activitatea @ 
economico-financiară a coopera
tivelor agricole de producție pe _ 
anul în curs, sarcinile uniunilor 9 
cooperatiste pe 1968 și măsurile 
pentru realizarea lor. - -------- r-----j-

Au fost prezentate informări 9 C0*?un,sJe> lumd cunoștință de 
în legătură cu aprovizionarea 
tehnico-materială a cooperative- __ 
lor agricole de producție, âcti- 9 
vitatea Casei de pensii și bugetul 
acesteia pe anul viitor. —

Problemele cuprinse pe ordi- ™ 
nea de zi au constituit obiectul 
unor largi dezbateri. S-au sub- ZXs 
liniat rezultatele obținute de coo- ™ 
perativele agricole în sporirea 
producției și consolidarea Iot e- A 
Conomică și organizatorică. Tot- ™ 
odată, plenara a reliefat lipsurile 
care au existat în acest an în a 
unele sectoare, ceea ce a creat 9 
greutăți în aprovizionarea popu
lației cu legume, fructe și alte a 
produse agroalimentare. Plenara ™ 
a stabilit măsuri care să asigure 
înfăptuirea tuturor sarcinilor de gh 
plan pe anul 1968. “

în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul Iosif 
Banc.9

Individual, ci și implicații etice 
de nivel înalt : implicații patrio
tice. „Delictele" împotriva per
soanelor, a entuziasmelor și ca
pacității lor de 
„delicte" politice 
turii.

S-a împiedicat

©de circulație Internațională. Cît 
de greșit au judecat cei care au 
apreciat patriotismul unor oa
meni de știință după criterii 
absolut formale, cum ar fi limba 
în care s-a redactat lucrarea I 
Unii 
n-au 
de a 
lație 
prețul pentru limba noastră...

Omul de știință care vrea să 
servească cultura căreia îl apar
ține trebuie să fie conștient de 
multiplele necesități ale acestei 
culturi și trebuie să se strădu
iască să le facă față. Există un 
front științific național și unul 
internațional care-i pretind pre
zența activă, combativă. Este o 
datorie patriotică să contribuie 
prin lucrări de înaltă valoare, 
la afirmarea țării sale în dome
niul specializării respective. Una 
dintre căile eficiente este expor
tul de idei. O metodă nouă de 
lucru, o nouă teorie, o invenție 
de mare originalitate — sînt mai 
utile pentru prestigiul țării decît 
mii de fapte aduse în sprijinul 
unei idei de mult cunoscute.

Aș îndrăzni să susțin că tot 
ceea ce se petrece în cîmpul 
vieții științifice — al vieții coti
diene. omenești a științei — are 
nu numai valențe etice la nivel

dintre acești „judecători" 
putut vedea, în stăruința 
publica în limbi de circu- 
internațională, decît dis-

creație, devin 
împotriva cul-

(Agerpres)

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria ușoară

dustriei ușoare în anii urmă
tori.

La ședință au participat de
legații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. în calitate 
de observatori au participat 
reprezentanți din R.P.D. Co
reeană, Cuba, R. D. Vietnam.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, cola
borare frățească și deplină în
țelegere reciprocă.

Zilele acestea a avut loc la 
Moscova o ședință a Comi
siei permanente a C.A.E.R. 
pentru industria ușoară, care 
a discutat probleme ale coor
donării planurilor dezvoltării 
industriei ușoare a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în anii 
1971—1975. Au mai fost 
examinate problemele dez
voltării bazei de materii pri
me, tehnicii și tehnologiei 
principalelor ramuri ale in-

_ .. publicarea, la
timp, a unei lucrări originale ? 
Prin aceasta nu s-a împiedicat 
afirmarea unui om, ci a unei 
idei romăneștl. Am trimis — la 
o manifestare internațională, pe 
cineva necorespunzător în locul 
celula care ar fi reprezentat cu 
strălucire țara noastră ? N-am 
nedreptățit numai un om ; am 
nedreptățit cultura.

In formidabila competiție in
ternațională de astăzi, țara noas
tră nu-și poate permite luxul 
să se dispenseze de nici un om 
valoros, de nici o idee, de nici 
un entuziasm creator. Nu ne 
putem permite nici invidia re
ciprocă, nici ascunderea în spa
tele formalităților ce ne dega
jează de responsabilitate, nici 
tergiversarea deciziilor care se 
impun a fi luate cu urgență. Si, 
mai ales, nu ne putem permite 
indiferenta față de aceste pro
bleme foarte practice, învăluin- 
du-ne într-o automulțumirc 
străină spiritului partinic, ca 
într-un nor de fun de țigară.

PTIME
(Urmare din pag. I)

f

Invitație la săniuș

îndatoririle publiculuiDREPTURILE Șl

Hellade 
„scrieți, 

numai 
acesta 

momen- 
litera- 
astăzl,

CONDIȚII 0
Chițu, șeful secției oțelărie — 
sînt mult mai mari. Pentru înde
plinirea lor se impune încă de pe 
acum organizarea lucrului sec
ției după grafic, cunoașterea din 
timp a sortimentelor ce le vom 
fabrica, mărirea timpului efectiv 
de funcționare a utilajelor.

Referindu-se la importanța a- 
sigurării procesului de producție 
cu asistență tehnică în toate 
schimburile, inginerul Constantin 
Butnaru — șeful serviciului teh
nic — menționa că reducerea 
continuă a rebuturilor, funcțio-

cate în lunile următoare, menite 
a dinamiza desfășurarea produc
ției în anul viitor.

In continuarea dezbaterii cei 
prezenți,’ cadrele de conducere 
din diferitele sectoare de activi
tate, spunindu-și cuvîntul în le
gătură cu sarcinile deosebit de 
însemnate ce le au de rezolvat 
în viitor, au făcut propuneri pen- 
tr i completarea planului de mă- 
su i prezentat.

— Sarcinile de plan ale oțelă- 
riei, remarca inginerul Gheorghe

narea permanentă, la parametrii 
prevăzuți ai utilajelor, implică a- 
cest lucru, fapt pentru care tre
buie să i se acorde atenția cuve
nită.

Reluînd problema întîrzierii 
stadiilor fizice la unele lucrări de 
investiții, inginerul șef Gustav 
Winder a insistat asupra necesi
tății scurtării termenelor de pu
nere în funcțiune a diferitelor 
obiective din cadrul întreprinde
rii, subliniindu-i stringența prin 
prisma creșterii eficienței inves
tițiilor și obținerii unor cantități 
de producții suplimentare.

Ședința comună a unor comisii permanente
ale Marii Adunări Naționale

•
 Sîmbătă 23 decembrie, la Pa

latul Marii Adunări Naționale, a 
avut loc ședința comună a Co- 

A misiei economico-financiare, Co- 
misiei pentru cultură și învăță- 
mînt, Comisiei pentru agricul- 

A tură și silvicultură, Comisiei pen- 
tru sănătate, prevederi și asigu
rări sociale, Comisiei administra- 

£ tive și Comisiei juridice. La a-

tov. 
pre- 

au 
’d”. 

Stat al economiei naționale și 
Bugetului de Stat pe anul 1968. 

La ședință au luat parte tova
rășii Maxim Berghianu, președin
tei® Comitetului de Stat al Pla-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

ivn-a plăcut 
'ntotdeauna să 
’nvesc meciu- 
*le din tribu- 
ă (cînd obli- 
;ațiile profesio
nale nu-mi im- 
>uneau să stau 
i incinta tere

nului), dintre
spectatori. Este interesant să
observi reacțiile publicului,
sensibilitatea sa, să asculți co
mentariile și interpretările
sale. Cu timpul, am izbutit 
să cunosc destul de bine masa 
spectatorilor, grupurile ei 
componente, manifestările ei 
neuniforme, gradul priceperii, 
pasiunii, sportivității, obiec
tivitătii sau manifestările ar
bitrare ale unor spectatori.

De multe ori am plecat 
mîhnit din fața unor inter
pretări și atitudini străine de 
spiritul sportului. în fond, 
jucătorii, arbitrii și publicul 
trebuie să realizeze, împreu
nă, un spectacol sportiv. Fie
care parte componentă are 
obligația să participe într-un 
anumit mod, dar efectiv, la 
realizarea lui. în sensul
cesta, publicul are drepturi, 
dar și îndatoriri mari. Spec
tatorul poate dezaproba une
le fapte petrecute pe teren, 
de la greșelile de ordin teh
nic comise de jucători, sau 
de arbitri, pînă Ia chestiunile 
ce contravin regulamentului, 
spiritului jocului și eticii spor
tive. Dar concomitent, are o- 
bligatia să cunoască regulile 
fotbalului, să se desolidarize
ze de abaterile adevărate, in
diferent cine este vinovatul, 
iar insatisfacțiile 
șă fie îmbrăcate 
civilizată.

După părerea

de nesportivitate și de huli
ganism comise, tot mai frec
vent în ultima vreme, de că
tre o parte dintre spectatori 
se datoresc :

a) necunoașterii regulamen
tului și jocului;

b) deficitului de educație, 
în general, și de educație 
sportivă, în special.

La noi se huiduie (ce stri
găt penibil I) cînd jucătorul 
trimite mingea portarului. De 
ce, nu este o acțiune regu
lamentară ? Sînt dezaprobate 
vehement: atacurile de depo
sedare prin alunecare, proce
deu viguros, specific fotbalu-

Prof. 
Nicolae Petrescu 
fost internațional de fotbal, 

cercetător științific

clinația pătimașă pentru o 
echipă sau alta, cu toleranța 
față de orice mijloc utilizat 
de favoriți. Pentru ei, corect 
și normal este tot ce-i ajută 
pe aceștia să obțină victoria, 
oaspeții nu sînt veniți decit 
să piardă, arbitrul e necinstii 
de cîte ori sancționează gaz
dele. Ne par străini de spiritul 
sportului, toți cei cu o astfel 
de optică.

rilor, devine mai surescitat, 
mai iritat decît aceștia. Spec
tatorii cu reminiscențe de 
periferie au început să apară 
pînă și la meciurile de ju
niori. în diviziile C și B, si
tuația este și mai gravă decît 
în A, dar mai puțin cunos
cută. Iar incidentele provo
cate de o parte din public 
la meciurile internaționale, nu 
mai sînt nici ele o raritate.

Am uitat oare că fotbalul 
este doar un joc sportiv, o în
trecere loială, la care specta
torul vine să se relaxeze și să 
respecte îndemînarea, efortul, 
voința, curajul jucătorilor ?

ETICA SPECTATORULUI DIN TRIBUNĂ

a-

lui legitime 
într-o formă

mea, actele I

ceastă ședință, prezidată de 
prof. dr. Traian Ionașcu, 
ședințele Comisiei juridice, 
fost dezbătute proiectele de 
pentru adoptarea Planului

nificării și Aurel Vtjoll, ministrul 
finanțelor.

în continuarea lucrărilor au 
fost definitivate rapoartele unor 
comisii cu privire la proiectele de 
legi care urmează a fi prezentate 
în ședințele plenare ale Marii 
Adunări Naționale. ,

(Agerpres)

lui modem ; lupta atletică u- 
măr la umăr ; ofsaidul acor
dat cînd înaintașul advers se 
află pe aceeași linie cu apă
rătorii. Se rîde de jucătorul 
păcălit printr-o fentă, se a- 
probă cu satisfacție duritățile 
gazdelor, nu se aplaudă o 

a
gazdelor, nu se aplaudă 
execuție tehnică rafinată 
oaspeților...

Acea parte din public 
care ne referim a inventat 
folosește un gen de fluierat 
sinistru, cum nu se mai aude 
nicăieri în lume. Cu el sînt 
întîmpinați oaspeții, el se in
tensifică de cîte ori aceștia 
pornesc la atac. Cu mîhnire 
amintesc și de acel „ați mîn- 
cat bătaie" scandat cu inten
ții jignitoare.

Lipsa de competență ■ 
unor spectatori se împletește 
cu subiectivismul cras, eu în-

la
Și

Nu mai vorbim de modul 
cum înțeleg să-și manifeste 
unii spectatori nemulțumirea. 
Un fault, inerent uneori, este 
urmat de o ploaie de injurii, 
de amenințări și de fapte re
probabile. La un act de ne
sportivitate din partea unui 
jucător se răspunde, deci, cu 
sute de atitudini mult mai 
condamnabile. Ce drept mo
ral mai au acești spectatori 
să condamne greșelile fot
baliștilor ? Pretindem, pe 
drept cuvînt, de la jucători 
sportivitate, corectitudine, stă- 
pînirea nervilor. Și, de cele 
mai multe ori, ei, care luptă 
și trăiesc jocul la o mare tem
peratură emoțională se com
portă demn. în schimb, spec
tatorul așezat comod în tri
bună, „fără adversar", fără 
probleme, fără răspunderea 
care apasă pe umerii jucăto-

Pe vremea cînd jucam eu, 
publicul era mai generos, ga
ta să savureze orice fază, sau 
execuție subtilă, indiferent 
cine era autorul acestora. în 
1932 Juventus (echipa unde 
am activat) s-a deplasat la 
Timișoara pentru meciul cu 
Ripensia. Cînd noi, oaspeții, 
am înscris primul gol, publi
cul a tăcut (reacție firească). 
După cîteva minute, coechi
pierul meu Lupu, a tras un 
șut formidabil, care a în
doit barele portarului Zom- 
bori și mingea a intrat în 
plasă 2:0. Spectatorii 
au aplaudat această gro
zavă execuție tehnică. Meciul 
s-a încheiat cu 3—0 pentru 
Juventus și la sfîrșit timișo
renii ne-au ovaționat pentru 
fotbalul practicat. Prin 1936 
mi se pare, am învins pe Ve
nus cu 5—0 pe terenul aces

tuia și suporterii echipei gaz
de și-au învins amărăciunea, 
normală după o înfrîngere atît 9 
de severă, făcîndu-ne o caldă 
manifestație de simpatie 
Două secvențe de sportivitate, 
din numeroasele tablouri 
identice pe care le păstrez în 
memorie. 9

Aș fi bucuros să văd tribu
nele stadioanelor noastre pli- » 
ne de stegulețe felurite, fiu- 9 
turate de suporterii echipelor 
care se înfruntă, să Ie aud jg- 
răsunînd de cîntece sportive, 9 
de comentarii aprinse, dar 
civilizate, de încurajări care a 
să meargă Ia inima jucători- ™ 
lor, nu să incite Ia violență. 
Aș fi mulțumit să observ a 
spectatorii manifcstîndu-și ™ 
discret anumite nemulțumiri 
față de greșeala unui jucător, A 
unui arbitru, capabili să ** 
aplaude învingătorul, deși 
sînt mîhniți de înfrîngerea A 
echipei preferate. In acest ” 
stadiu vom ajunge cu sigu
ranță, dar nu de Ia sine. £

Trebuie începută de ur
gență și susținută intens o 
largă campanie de educație © 
a publicului de pe stadioane. 
Ar fi bine să se comenteze 
în presă toate aspectele jocu- 9 
lui de fotbal, insuficient cu
noscute de către spectatori — 
(regulament, anumite chesti- 9 
uni de ordin tehnic etc.), 
alături de problemele de or- 
din moral pe care le implică 9 
spiritul sportului. O tematică 
vie și atrăgătoare scrisă acum 
în timpul perioadei de 
rupere, ar schimba 
multor spectatori pînă la re- 9 
luarea campionatului, 
dem, de asemenea, m utili- 
tatea unor sancțiuni drastice, 
exemplare, care să fie aduse _ 
la cunoștința opiniei publice. 9

Teatrul de stat de 
VĂDUVA VESELĂ, 

ANA LUGOIANA, 
ABECEDAR MUZI- 
16. Teatrul de come- 

PUBLICĂ, ora

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale", Sala Comedia : APUS 
DE SOARE, ora 10. 1NȘIR-TE 
MĂRGĂRITE, ora 15. REGINA 
DE NAVARA, ora 19,30. Sala 
Studio : IOCUL ADEVĂRULUI, 
ora 10 și 19,30. PATIMA RO
ȘIE, ora 15. Opera română: 
SEARĂ VIENEZĂ, ora 11; 
BĂRBIERUL DIN SEVILLA — 
ora 19,30. 
operetă : 
ora 19,30. 
ora 10,30. 
CAL, ora
die: OPINIA
10,30. TROILUS ȘI CRESIDA, 
ora 20. Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra : PRIVEȘTE ÎNAPOI 
CU MINTE, ora 20. ---------
CU VIȘINI, ora 20. 
CARNAVALULUI, ora 10. 
Studio: CANDIDA, ora 
Teatrul „C. I. Nottara" 
la Magheru : PETRU 
REȘ, ora 15. LUNA DEZ
MOȘTENIȚILOR, ora 10. LO
VITURA, ora 19,30. Sala Stu
dio : SPECTACOL LUCIAN 
BLAGA, ora 10,30. ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — ora 16, 
SCAUNELE, ora 20. Teatrul 
evreiesc de stat: IVANOV, ora 
20. Teatrul „Ion Creangă": TOA
TE P1NZELE SUS, ora 15. 
NOTA ZERO LA PURTARE, 
ora 9,30. Teatrul Țăndărică: 
PAPUCIADA, premieră ora 11 
și 17.

LIVADA 
D-ALE 

Sala 
10. 
sa- 

RA-

între- 
optica

Cre-

IJN BARBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 11,30; 
14; 16,30; 19; 21.30)

CIND TU NU EȘTI

rulează la Republica (orele 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15),
București (orele 9; 11,15; 13,45; 
16.15: 18.45; 2D.

O SUTA UNU DALMATIENI 
rulează la Luceafărul (orele 
9: 11,15; 13,30; 10.15; 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 (oi ele 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:
21).
rulează la Dacia (orele 
în continuare).

8INDBAD MARINARUL 
rulează la Union (orele 
17.30; ; duminica ora 10). 
ora 20 DESENE

O FATA FERICITA
rulează la Giulești (orele 10; 
15,30; 18; 20,30). Drumul Sării 
(orele 15; 17.30; 20. duminica 
ora 11).

SPARTACUS - ambele 
rulează la Buzești 
15,30; 19).

PASAREA PHONIX
rulează la Crîngașl
15,15 : 18 : 20.45).

LOANA
rulează la Grivița
11,15; 13.30; 15,30; 
Aurora (orele 8,30;
15,30; 18: 20,30), Floreasca (o- 
rele 9; 11.15: 13,30: 16; 18,15; 
20,30).

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

la Popular (orele 
20,30. duminica ora

BOBBY, SPAIMA 
SĂLBATIC

(orele 9—16
20,30),

18,30;

9—21

15.1R; 
La 

ANIMATE.

(orele 9; 
18; 20,30), 
10.45; 13;

ZORBA GRECUL 
rulează la Vîtan (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 
15,30; 18;
10.30) .

CONTELE
VESTULUI

rulează la Art3 
în continuare, 18,15; , ...
Flamura (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30).

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

serii —
(orele

(orele

9,00 — Ora exactă ; 9,02 —
Gimnastica de înviorare ; 9,10 — 
Pentru copii și tineretul școlar : 
10,30 — Emisiunea pentru sate ; 
12,15 — Concert simfonic ; 16,00 
— Caleidoscop sportiv în ima
gini ; 17,30 — Cîntec, joc și voie 
bună ; 18,00 — Curierul artelor ; 
Emisiune de actualitate teatrală, 
muzicală și plastică ; 18,30 —
Magazin 111 ; 19,30 — Telejur
nalul de seară ; 19,50 — Desene 
animate ; 20,00 — Teatru în stu
dio : Surorile Boga, de Horia Lo- 
vinescu ; 21,30 — Film artistic : 
Cît timp ești sănătos cu Pierre E- 
taix ; 22,45 — Telejurnalul de
noapte; 23,00 — Telesport.



aniversam
Republicii

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Re
publicii, la cinematograful 
„Iliuzion" din Moscova a fost 
inaugurată vineri seara „re
trospectiva filmului românesc" 
manifestare organizată de 
Comitetul de Stat pentru cine
matografie din U.R.S.S. și 
Uniunea cineaștilor sovietici.

Retrospectiva s-a deschis 
cu „Valurile Dunării", după 
care vor fi prezentate alte 
filme artistice românești, pre
cum și creații ale documenta
riștilor din țara noastră.

Cu ocazia celei de-a 20-a ani
versări a proclamării Republicii, 
Ambasada Republicii Socialiste 
România din Republica Federală 
a Germaniei a organizat o gală 
de filme. La manifestare au luat 
parte reprezentanți ai vieții po
litice, ai unor instituții culturale, 
ziariști și membri ai corpului 
diplomatic.

La ambasada Republicii So
cialiste România din Montevideo 
a avut loc o conferință de presă 
la care au participat reprezen
tanți ai principalelor ziare uru- 
guayene.

I. Baltei, însărcinatul cu afa
ceri a.i., a expus tema — 20 de 
ani de la proclamarea Republi
cii — și a răspuns la întrebările 
ziariștilor.

La Beirut a fost inaugurați 
prima expoziție permanentă 
de produse industriale româ
nești în Liban. Sînt prezen
tate tractoare, mașini unelte, 
rulouri compresoare, produse 
ale industriei lemnului, bu
nuri de larg consum și alte 
mărfuri.

La festivitatea deschiderii 
expoziției au fost prezenți, 
din partea libaneză, Said 
Hamad, ministrul economiei 
și agriculturii, funcționari su
periori din Ministerul de ex
terne, oameni de afaceri, iar 
din .partea română, Albescu 
Alexandru, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Ia- 
cob Ionașcu, ambasadorul 
țării noastre în Liban. Au 
luat parte, de asemenea, am
basadori și reprezentanți co
merciali acreditați în Liban, 
reprezentanți ai presei și te
leviziunii, precum și un nu
meros public.

In discursul rostit la inau
gurarea expoziției, Albescu 
Alexandra a relevat succesele 
obținute de poporul român în 
dezvoltarea economiei națio
nale în perioada de 20 de ani 
de la proclamarea Republicii, 
subliniind totodată relațiile 
tradiționale existente între Ro
mânia și Liban. In discursul 
său de răspuns, Said Hamad, 
s-a referit la posibilitățile 
existente pe linia dezvoltării 
relațiilor dintre România și 
Liban, apreciind inițiativa 
românească de a înființa o 
expoziție permanentă cu vin- 
zare la Beirut

GRECIA
• Noi convorbiri la Roma • 

Premierul grec anunță un 
referendum și amnistieri

Regele Greciei, Constantin, 
a avut vineri noaptea o între
vedere cu fostul prim minis
tru grec Constantin Kollias. 
Nu a fost pasibil să se obțină 
nici o indicație cu privire la 
conținutul convorbirilor. Po
trivit agenției U.P.I., observa
torii din Roma consideră că 
regele încearcă să obțină cla
rificări cu privire la situația 
din Atena înainte de a lua o 
hotărîre dacă să accepte pro
punerile regimului grec în ve
derea înapoierii sale în țară 
sau să rămînă mai departe în 
străinătate.

U Thanț
misiunea

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a anunțat că repre
zentantul său special în Ori
entul Mijlociu, Gunnar Jarr
ing, va vizita Ierusalimul la 
26 decembrie și, după aceea, 
va pleca în alte capitale ale 
țărilor din Orientul Apropiat.

Referindu-se la activitățile 
desfășurate de Jarring de 
cînd a părăsit New Yorkul, la 
9 decembrie, U Thant a subli
niat că el a făcut vizite la 
Beirut și Ierusalim, Amman și 
Cairo. „Ambasadorul Jarring 
— a declarat secretarul gene
ral al O.N.U. — a raportat că 
în toate țările pe care le-a 
vizitat a fost primit cu multă 
amabilitate și cu exprimarea 
dorinței de colaborare cu mi
siunea lui. Toate guvernele 
vizitate au salutat perspectiva 
înapoierii sale grabnice pen
tru continuarea tratativelor".

Corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE la Washing
ton, Francis Lara, scrie că 
guvernul american a hotărît 
în principiu să aștepte sosirea 
la Washington în luna fe-

JAPONIA : Demonstrație pentru pace la Tokio

hot
Prelungirea mandatului :
forței O.N.II. in Cipru :
Rezoluția adoptată de Consiliul •

de Securitate °

Consiliul de Securitate 
a adoptat vineri în unani
mitate un proiect de rezo
luție care prevede prelun
girea pentru o perioadă de 
trei luni a mandatului for
ței O.N.U. din Cipru.

Rezoluția invită guvernele Ci
prului, Greciei și Turciei „să re
curgă repede la bunele oficii ofe
rite de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, pentru o regle
mentare politică a problemei ci
priote" și „roagă părțile intere
sate să facă cu hotărîre un nou 
efort pentru a atinge obiectivele 
Consiliului de Securitate și a a- 
junge la o reglementare perma
nentă" în Cipru.

Rezoluția cheamă, de aseme
nea, guvernele Greciei, Turciei și 
Ciprului să „dea dovadă de reți
nere și moderație și să se abțină 
de la orice act care ar putea a- 
grava situația".

Intr-o declarație făcută sîm
bătă la Atena, primul minis
tru grec Gheorghios Papado
poulos a comunicat că guver
nul său va „face toate efortu
rile pentru organizarea refe
rendumului în problema noii 
constituții la 21 aprilie, sau 
,în caz că nu va fi posibil la 

la
rr -
acea dată", cel mai tîrziu 
15 septembrie anul viitor.

Totodată, Papadopoulos a 
anunțat o amnistiere de care 
beneficiază persoane acuzate 
de activitate împotriva lovi
turii militare de 
21 aprilie. Printre 
tiați sint Andreas

stat de la 
cei amnis- 
Papandreu

despre
Jarring

bruarie 1968, a primului mi
nistru al Izraelului, Levi 
Eshkol, înainte de a se pro
nunța asupra cererii semiofi
ciale a acestei țări de a cum
păra 50 de avioane cu reacție 
de vinătoare și bombardament. 
Această indicație, scrie cores
pondentul a fost furnizată de 
unele surse competente de la 
Washington in momentul in 
care guvernul izraelian între
prinde demersuri pentru cum
părarea avioanelor de tip 
„F—4“ („Phantom-2“). Acest 
avion este cel mai bine adaptat 
pentru înlocuirea avioanelor 
franceze de tipul „Mirage-5", 
care nu au putut fi cumpărate 
din Franța.

„Nu am luat nici o hotărîre", 
se mulțumesc să afirme pur
tătorii. de cuvînt oficiali 
americani. Pentru moment, 
continuă agenția FRANCE 
PRESSE, Statele Unite se vor 
limita, deci, să furnizeze Izra
elului 48 de avioane de vină
toare „A—4“ Skyhawk", a că
ror livrare fusese promisă 
înainte de evenimentele din 
luna iunie.

Votul din Consiliul de Securi- • 
tate a avut loo după consultări 0 
care au durat două săptămîni și 9 
cu numai trei zile înaintea ex- 
pirării mandatului forței O.N.U. 
din Cipru, instituită în martie • 
1964. Potrivit relatărilor agen
ției U.P.I., insistențele Turciei de 
a se defini în ce constau bunele 
oficii oferite de U Thant și ce
rerile guvernului cipriot de a 
se acorda garanții internaționale 
împotriva unui atac din afară au 
constituit principalele cauze pen
tru care nu s-a putut ajunge mai 
devreme la un acord.

Imediat după anunțarea vo
tului, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a declarat în 
fața celor 15 membri ai Consiliu
lui de Securitate că va acționa 
de urgență pentru a obține din 
partea țărilor ce contribuie cu 
trupe la forța O.N.U. din Cipru 
să accepte menținerea contingen
tului de 4 700 de militari în in
sulă.

și toate persoanele condam
nate sub acuzația de a fi făcut 
parte din organizația „Aspida", 
precum și cunoscutul compo
zitor grec Mikis Theodorakis.

După cum a anunțat Papa
dopoulos, în prevederile amnis
tiei nu sint cuprinși o mare 
parte din luptătorii cei mai 
consecvenți pentru libertatea 
Greciei, îndeosebi comuniști și 
alți militanți democrați, pre
cum și persoanele condamnate 
sub 
inte 
21 aprilie.

diferite motive încă îna- 
de lovitura militară de la

„Guvernul Greciei este ho
tărît să-și realizeze programul 
propus și așteaptă mai multă 
înțelegere din partea lumii 
occidentale", a declarat vineri 
seara ministrul de externe 
grec, P. Pipinelis, răspunzînd 
unei întrebări a Radiotelevizi- 
unii franceze în legătură cu 
ezitarea manifestată de nume
roase țări de a recunoaște ac
tualul regim la putere în 
Grecia. Pe de altă * parte, 
Pipinelis a recunoscut că 
Grecia are un guvern autori
tar și nedemocratic, care con
centrează în mîinile sale în
treaga putere.

Ministrul grec a 
fără să facă alte 
ar exista soluții 
problemele de 
Greciei „inclusiv 
privind întoarcerea regelui".

• IN CADRUL unor declara
ții de politică externă făcute la 
televiziunea vest-germană, Willy 
Brandt, ministrul afacerilor ex
terne al R. F. a Germaniei, și-a

• exprimat dorința de a avea con- 
0 vorbiri cu guvernul francez. El

a apreciat că un punct de
• care pentru convorbirile
• Franța ar putea fi „acordul 
0 lizat marți de cei șase",

constă în faptul că nici' o
• membră a Pieței comune nu a 
0 formulat o obiecție de principiu

împotriva lărgirii’ acestei orga-
• nizătii economice vest-europene.
• Referindu-se la relațiile Ger- 
0 maniei'occidentale cu Estul, mi-

nistrul de externe vest-german 
La Atena s-a aflat că soțul • a subliniat dorința guvernului 

publicistei Heleni Vlahu a fost • său de a duce convorbiri cu 
_ . . 1 - c . • Uniunea Sovietică si a anuntatarestat sub acuzația ca ar fi.aju- cu acest prilej că guvernul său 
tat-o pe soția sa, proprietara a * studiază problema unui schimb 
două principale ziare ateniene, * 
să părăsească joi în secret capi- * 
tala Greciei, ajungînd la Londra. * 
Se știe că Heleni Vlahu avea do- * 
miciliul supravegheat, fiind acu- * 
zată că ar fi „insultat autorități- * 
le". *

afirmat, 
precizări, că 
pentru toate 
moment ale 
pentru aceea

LAOS. — In regiunile eliberate, controlate de forțele patrio
tice — Patet Lao — se desfășoară o intensă muncă de con
strucție. Iată în fotografia aceasta un aspect de la amenajarea 
terenului pentru construirea unei șosele într-o regiune pînă 

acum izolată de restul țării

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, 
președintele celei de-a 22-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., a cărei primă parte 
a lucrărilor a fost încheiată la 
19 decembrie, a părăsit New 
Yorkul, plecînd spre patrie.

• ZILELE ACESTEA a avut 
loc la Varșovia cea de-a 16-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R., pentru problemele eco
nomice. La ședință au luat par
te delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R.. iar în calitate de ob
servatori — reprezentanți ai Cu
bei și R.S.F. Iugoslavia.

• DECLARAȚIA LUI 

WILLY BRANDT

ple- 
cu 

rea- 
care 
tară

de declarații asupra renunțării 
la folosirea forței. în încheiere. 
Willy Brandt a arătat că „nu 
este foarte satisfăcut" de rezul
tatele politicii actualului guvern 
vest-german al „marii coaliții" 
în ce privește îmbunătățirea re
lațiilor cu Estul, dar că „rezul
tatul provizoriu al acestei poli
tici nu i se pare a fi negativ". 

In Peru continuă manifes
tațiile studențești împotriva 
creșterii costului vieții. Stu
denții de Ia Universitatea San 
Augustin din orașul Arequipa 
au organizat un miting, ce- 
rind anularea majorării taxe
lor în transportul urban. Po
liția a intervenit pentru a-i 
împrăștia pe demonstranți, 
operînd numeroase arestări.

La San Jose au luat sfîrșit 
lucrările plenarei conducerii 
Uniunii Tineretului Socialist 
din Costa Rica. Plenara a 
analizat activitatea acestei or
ganizații și a hotărît ținerea 
unui congres al tineretului 
socialist din această țară. S-a 
hotărît, de asemenea, intensi
ficarea luptei pentru apăra
rea libertăților democratice.

•
le ale actualului moment inter-

• național. Există o puternică do-
• rință de pace, de a împiedica o 
0 nouă conflagrație cu urmările

ei incalculabile, dar în același
• timp se constată, cu un sentl-
• ment de îngrijorare, că pe di-
0 ferite continente focarele de 

tensiune n-au fost eliminate.
• Cea mai gravă amenințare la a-
• dresa păcii o reprezintă agre- 
- siunea americană din Vietnam. 
0 Evenimentele din Vietnam și-au

găsit ecoul în aproape toate cu-
• vîntările rostite reprezentanții
• multor state exprimînd un 
0 punct de vedere care coincide

cu poziția opiniei publice : agre-
• siunea S.U.A. trebuie să înce-
• teze, bombardamentelor trebuie
0 să li se pună capăt, poporul 

vietnamez trebuie să albă drep-
• tul de a-șl decide singur soarta, 
0 fără imixtiuni străine. Nici un

fel de subterfugii nu vor putea
• absolvi Washingtonul de răs- 

punderea pe care o poartă pen
tru ceea ce se întimplă în Viet-

• nam și pentru implicațiile aces- 
0 tor evenimente pe plan mon-

dial. Curmarea agresiunii din
• Vietnam a devenit cerința de
• bază pentru însănătoșiră in- 
0 tregii atmosfere internaționale.

Adunarea Generală a O.N.U. 
a dezbătut multe probleme pri-

• vind variate aspecte ale reali- 
0 tății contemporane. Dintre a-

cestea se detașează prin impor-
• tanta pe care o au cele în legă-
• tură cu dezarmarea, mai ales 
0 problema înlăturării pericolului

unei conflagrații nucleare. Adu-
• narea a adoptat hotărirea de a 
0 continua examinarea chestiunii

interzicerii folosirii armelor nu-
• cleare și a Încheierii unei con-
• venții internaționale corespun

zătoare, a salutat cu satisfacție
• realizarea Tratatului menit să
• asigure Americii Latine statutul 
0 unei zone denuclearizate. Au

fost adoptate cu o mare majori-
• tate de voturi rezoluțiile Bri- 
0 vind alte probleme legate de

sfera dezarmării: continuarea
• negocierilor asupra dezarmării
• generale, lichidarea bazelor mi-
• litare străine din Asia, Africa 
0 și America Latină, suspendarea 
0 experiențelor nucleare în toate
•

• ••••••••••••

e AGENȚIA CHINA NOUĂ 
anunță că Mao Tze-dun, preșe
dintele C.C. al P.C. Chinez, și 
Lin Biao, vicepreședinte al Co
mitetului Central al partidului, 
au primit vineri pe Nguyen Van 
Quang, șeful Misiunii permanen
te a Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud la 
Pekin, împreună cu delegația 
F.N.E. din Vietnamul de sud. 
condusă de Nguyen Xuan Long, 
care a luat parte la festivitățile 
din capitala R. P. Chineze pri
lejuite de cea de-a 7-a aniversa
re a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

„Top secret"
Revista franceză „L’EXPRES" publică o relatare despre activi

tatea pentru perfecționarea armelor biologice și chimice în labora
toarele din S.U.A. Descriind un centru în care se desfășura o 
asemenea activitate, revista scrie:

„Văzută din exterior, nimic nu deosebește această capitală a 
morții de sute de alte locuri considerate ca „top secret" (strict 
secrete). Un aerodrom nefolosit de 25 de ani, cu pistele deterio
rate, invadat de ierburi, clădiri noi, cu strășnicie păzite, așa se 
prezintă Fort Detrick (Maryland), centrul de cercetări nr. 1 din 
Statele Unite pentru războiul biologic și chimic. Un profesor de la 
Universitatea Harvard, dr. Victor Sidel, a dezvăluit recent că 700 
de savanți lucrează la acest centru. în 1967, Washingtonul a acor
dat peste 250 .milioane dolari pentru ansamblul lucrărilor „Bio
logical Chemical Wardare".

Prin arma biologică se înțelege folosirea unor organisme vii, 
susceptibile să dea naștere unor boli sau epidemii. Revista ame
ricană „Scientist, an Citizen" a publicat recent o listă cu unele 
dintre aceste boli. Printre ele figurează antraxul pulmonar, holera, 
difteria, tifoida.

La Organizația Națiunilor U- 
nite s-a încheiat prima parte a 
celei de a XXII-a sesiuni a A- 
dunării Generale. Comentatorii 
din diferite țări încearcă să 
evalueze rezultatele acestei reu
niuni la care au luat parte re
prezentanți al 123 state (cel mai 
tînăr membru al O.N.U. fiind 
Yemenul de sud). Din cele 99 
de probleme incluse pe ordinea 
de zi, 96 au format obiectul u- 
nor dezbateri cuprinzătoare. 
Numeroase rezoluții sintetizea
ză aceste dezbateri, oferind so
luții corespunzătoare unor pro
bleme cu rezonantă internațio
nală. Caracteristic acestei sesi
uni este climatul de fructuoasă 
colaborare, dorința larg expri
mată de a se obține rezultate 
constructive prin eforturi comu
ne desfășurate cu perseverență 
și răbdare. Spiritul realist care 
a dominat sesiunea s-a reflectat 
chiar în actul ei inaugural : ale
gerea președintelui Adunării 
Generale în persoana ministru
lui dc externe al României, 
Corneliu Mănescu. Investirea 
reprezentantului unei țări so
cialiste cu această funcție a fost 
interpretată unanim ca o înaltă 
apreciere a rolului pe care 
România îl are în lupta pentru 
asigurarea păcii în lume, o re
cunoaștere a consecventei cu 
care țara noastră militează pen
tru crearea unui climat de coo
perare internațională și destin-

• dere, o semnificativă subliniere 
0 a influenței socialismului în lu

mea contemporană, a contribu- 
ției țărilor socialiste Ia întări-

• rea O.N.XJ. ca instrument al co-
• laborării între state apartinînd 
0 unor sisteme diferite.

De la tribuna O.N.XJ. s-au fă-
• cut auzite opiniile imensei ma-
• jorități a statelor lumii în ceea 
0 ce privește problemele esenția-

După trei luni

de dezbateri

• SPECTACOLUL pre
zentat la Minsk de Ansam
blul artistic ai Uniunii Ti
neretului Comunist din Re
publica Socialistă România, 
aflat în turneu printr-o se
rie de orașe ale U.R.S.S. s-a 
bucurat de o primire deose
bit de călduroasă din partea 
publicului din capitala 
R. S. S. Bieloruse. Pînă în 
prezent, ansamblul U.T.C. a 
oferit spectacole la Pskov și 
Vilnius, urmînd să-și încheie 
turneul la Moscova.

mediile, inclusiv cel subteran, 
convocarea Conferinței firilor 
nenucleare. Deși înscrisă pe or
dinea de zi, problema neproli- 
ferării armelor nucleare nu a 
putut fi examinată deoarece Co
mitetul celor 18 a făcut cunos
cut că „nu este în măsură să 
prezinte în acest stadiu un ra
port asupra acestei probleme 
pentru a fi discutat în Aduna
rea Generală sau de Comisia de 
dezarmare a O.N.U.".

Poate fi apreciat drept pozitiv 
faptul că, pe baza înțelegerii In
tervenite, s-a adoptat o rezolu
ție care cere Comitetului celor 
18 să-și continuie activitatea, a- 
cordind atenția corespunzătoare 
tuturor propunerilor supuse Co
mitetului precum și punctelor de 
vedere ce au fost exprimate în 
cursul dezbaterilor de la O.N.U. 
Elaborarea unul tratat care să 
corespundă cerințelor păcii, 
fiind un instrument eficace îm
potriva pericolului unui război 
nuclear, se poate realiza doar 
cu contribuția tuturor statelor, 
finind seamă de interesele juste 
ale părților în cauză, de poziții
le celor chemați să subscrie im
portantului document. România, 
atît la Geneva, în Comitetul ce
lor 18, cit și la O.N.XJ. a subli
niat că nediseminarea armelor 
nucleare trebuie să conducă la 
lichidarea împărțirii lumii în 
țări nucleare și țări nenucleare, 
la întărirea egalității între sta
te, Ia micșorarea reală a pri
mejdiei de război. Pentru ca să 
dobindească eficienta necesară, 
neproliferarea nu poate fi abor
dată și cu atit mai puțin soluțio
nată în izolare de problema 
fundamentală — dezarmarea 
nucleară, proces în care tratatul 
de nediseminare se integrează 
organic. Țara noastră, pe linia 
consecventelor ei strădanii în

slujba păcii, sprijină ideea unui 
tratat de nediseminare pe care 
îl concepe plasat in ansamblul 
măsurilor menite să ducă la e- 
liminarea armelor nucleare. 
România ca și alte state și-a 
adus o contribuție constructivă 
la elaborarea tratatului prezen- 
tînd propuneri concrete ce ur
măresc să îmbunătățească pro
iectul aflat în prezent pe masa 
tratativelor. Propunerile Româ
niei sint inspirate de năzuința 
ca tratatul să cuprindă un echi
libru reciproc acceptabil de 
răspunderi și obligații între 
statele nucleare și cele nenu
cleare. Pentru a oglindi cu fi
delitate realitățile contempora
ne, tratatul trebuie să aibă Ia 
temelia sa principiile respectă
rii stricte a suveranității națio
nale, a egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile altu
ia. Amendamentele prezentate 
vizează și asigurarea posibilită
ții nelimitate pentru toate sta
tele, pe bază de egalitate, de a 
utiliza energia atomică în scopul 
dezvoltării lor pașnice. Propu
nerile realiste ale României 
s-au bucurat de un ecou deose
bit. fiind apreciate ca o contri
buție la soluționarea uneia din 
cele mai importante probleme 
aflate pe agenda internațională. 
Preocupările opiniei publice 
față de această problemă cu re
percusiuni directe pentru vii
torul umanității s-au vădit și în 
amendamentele, propunerile și 
observațiile prezentate de re
prezentanții altor state : Brazi
lia. India, Nigeria, Italia, 
R.A.U., Mexic, Birmania etc.

Situația din Orientul Mijlo
ciu, rezultată din conflictul ar
mat din iunie, a reținut atenția 
participantilor la sesiune. în
scrisă pe ordinea de zi, această 
problemă spinoasă a constituit 
obiectul unui șir lung de con
vorbiri oficiale și neoficiale cu 
participarea președintelui Adu
nării Generale, a secretarului 
general al O.N.U. și a repre
zentanților diferitelor state. 
Găsirea unei formule care 
să întrunească adeziunea unani
mă s-a dovedit dificilă si a so
licitat eforturi considerabile. în 
pofida deosebirilor de vederi
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• POSTUL DE RADIO SA

NAA, citat de agenția U.P.I., 
anunță că membrii triburilor 
din Arhab, devotați regimului 
republican, au capturat o cara
vană militară a regaliștilor și o 
mare cantitate de arme ameri
cane. în același timp însă, agen
ția U.P.I., referindu-se la comu
nicatul unui post de radio re
galist. relatează că forțe rega
liste sprijinite de unități de ar
tilerie ar fi pus stăpînire pe 
căile ce duc spre Dhamar, în 
centrul Yemenului și ar fi pă
truns în oraș. De asemenea, se 
afirmă că forțele regaliste ar 
ocupa orașul Rada, capitala pro
vinciei cu același nume.

• ÎN CADRUL TURNEULUI 
pe care îl întreprinde în India, 
ansamblul folcloric „Oltenia" 
din Craiova a prezentat la 
Delhi un spectacol la care au 
participat : primul ministru al 
Republicii India, d-na Indira 
Gandhi, ministrul Educației, dr. 
Triguna Sen, și alte personalități 
oficiale indiene.

Johnson la Roma

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Lyndon Johnson, care a partici
pat la funerariile de la Melbo
urne în memoria fostului prim- 
ministru australian, Harold 
Hoit, a făcut apoi o vizită în 
Tailanda și Vietnamul de sud. 
Președintele Johnson a sosit 
sîmbătă la baza americană de 
la Cam Ranh din Vietnamul de 
sud.

Sîmbătă seara, președintele 
S.U.A. a sosit la Roma. Măsuri 
severe de securitate au fost 
luate, atît în interiorul cit și în 
împrejurimile aeroportului. Se 
precizează că 5 000 de polițiști 
sînt mobilizați pentru a asigura 
securitatea președintelui.

De la aeroport președintele a 
plecat la bordul unui elicopter 
la reședința președintelui Repu
blicii Italiene, Giuseppe Sara- 
gat, cu care a avut o întrevede
re. în cursul aceleiași seri, pre
ședintele Johnson a fost primit 
de Papa Paul al VI-lea. 

s-a detașat o preocupare comu
nă : criza să fie transferată 
în zona soluțiilor politice exclu- 
zînd reeditarea Înfruntării mi
litare. In cursul dezbaterilor din 
Consiliul de Securitate au fost 
prezentate mai multe rezoluții, 
autorii fiind India, Nigeria și 
Mali; S.U.A., Anglia precum și 
U.R.S.S. Proiectul sovietic su
bliniind „inadmisibilitatea aca
parării de teritorii ca urmare a 
războiului", cerea retragerea de 
urgentă a trupelor Izraeliene din 
teritoriile ocupate, preconiza 
dreptul tuturor statelor din a- 
ceastă regiune la existentă ca 
state naționale independente, 
la trecerea pașnică a navelor 
prin apele internaționale, înce
tarea stării de război șl limita
rea cursei înarmărilor în acea
stă zonă. Consiliul de Securitate 
a adoptat în unanimitate pro
iectul britanic. Documentul a- 
probat conține în principal 
ideea inadmisibilității anexării 
de teritorii prin război și ce
rința de a se pune capăt stării 
de beligerantă și de a se asigu
ra tuturor statelor din regiune 
dreptul de a trăi în pace, în 
cadrul unor frontiere sigure. 
Rezoluția britanică chiar dacă 
are unele neclarități reprezintă 
un pas înainte în netezirea dru
mului spre o pace durabilă în 
Orientul Mijlociu. Situafia din 
această parte a lumii este, însă, 
complexă și o rezoluție sau mai 
multe nu pot fi suficiente pen
tru a crea climatul unei regle
mentări pașnice. Incidentele 
care se produc periodic demon
strează necesitatea de a depune 
în continuare eforturi in vede
rea ameliorării situației. încă 
înainte de izbucnirea conflictu
lui armat, România a arătat că 
o ciocnire între statele arabe și 
Izrael nu servește decît planu-

rilor imperialiste. Tara noastră 
a acționat cu perseverentă pen
tru o soluție realistă, acceptabi
lă părților in cauză. După cum 
au subliniat în repetate rinduri 
reprezentanții României, ețte 
absolut necesară retragerea trti- 
pelor izraeliene din teritoriile 
arabe pe care le-au ocupat și 
renunțarea la orice pretenții de 
anexiuni teritoriale ca urmare 
a operațiunilor militare din iu
nie. Totodată, trebuie recunos
cut dreptul fiecărui stat din re
giune de a-și vedea asigurate 
existenta independentă și suve
rană, dreptul Ia securitate șl la 
o dezvoltare pașnică nestinjeni- 
tă. Problema refugiafilor arabi 
ca și alte probleme litigioase 
își pot găsi soluționarea potrivit 
hotărîrilor O.N.U. Tara noastră 
consideră că o reglementare 
durabilă în Orientul Mijlociu 
poate fi obținută prin efortu
rile tuturor statelor din această 
regiune. Depășirea impasului 
actual ar avea o influență bine
făcătoare nu numai în Orientul 
Mijlociu, ci și pe un plan mai 
larg.

Cele trei luni de dezbateri de 
Ia O.N.U. au avut drept rezultat 
adoptarea a numeroase rezolu
ții cuprinzînd o gamă largă de 
probleme : lichidarea colonialis
mului, stimularea progresului 
economic al țărilor in curs de 
dezvoltare, egalitatea in drep
turi a femeii, extinderea activi
tății O.N.U. etc. Delegația ro
mână a adus aportul său la 
dezbaterea problemelor princi
pale, n. prezentat propuneri 
constructive și a inițiat mai 
multe rezoluții dintre care a- 
mintim cea referitoare la lărgi
rea cooperării economice inter- 
europene. Intensa activitate a 
reprezentanților tării noastre 
s-a bucurat de o unanimă apre
ciere. Prin politica sa externă, 
exprimată cu claritate în cursul 
lucrărilor sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U., România s a 
afirmat ca un factor activ in 
lupta pe care omenirea o des
fășoară pentru asigurarea unui 
viitor pașnic, ferit de ororile 
războiului.

EUGENIU OBREA
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Grave incidente 
la Madras

La Madras și în împreju
rimi s-au produs cele mai 
grave incidente cunoscute 
in ultima vreme în cadrul 
agitației provocate de dez
baterea și aprobarea in 
parlament a noii legi cu 
privire la limba oficială in 
India. între populația sta
telor indiene sudice, cu 
limba oficială engleză, cum 
este și Madras, și cea din 
statele nordice, cu limba 
oficială hindi, care nu vor 
să accepte limba engleză 
drept limbă oficială obliga
torie, continuă să aibă loc 
ciocniri serioase.

Aproximativ 1000 de per
soane, în cea mai mare 
parte studenți, care sint 
împotriva folosirii limbii 
hindi, au incendiat un tren 
la gara Perambur, la 6 km 
de Madras. în alte gări din 
Madras au avut loc, de ase
menea, manifestații ale 
studenților, care au atacat 
trenurile ce plecau spre 
nordul țării. Demonstranții 
protestează împotriva pre
vederilor legii adoptate in 
parlament, în care făcîndu- 
se o concesie statelor cu 
limba hindi, se prevede că 
populația din statele care 
nu vorbesc această limbă 
vor trebui să învețe, în 
afara limbii regionale și 
engleze, limba hindi.
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