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m actualul cincinal regiunii 
București i s-au repartizat fonduri 
de investiții însumînd peste 20 
miliarde lei. Din acestea, o mare 
parte sînt destinate construcției de 
noi întreprinderi, extinderii și 
reutilării celor existente. Cele mai 
importante lucrări se vor efectua 
pe șantierul Combinatului 
Tr. Măgurele, 
producție a 
furie cu o 
tone anual 
bricii 
plexe 
55 000 
se vor 
obiective : o secție de amoniac, o 
secție de uree și o secție de azo
tat de amoniu, avînd fiecare o ca
pacitate de 300 000 tone anual, o 
secție de acid azotic cu o capaci
tate de 115 000 tone pe an, pre
cum și diferite lucrări auxiliare.

La Călărași se vor încheia lu
crările de construcție și va începe 
să producă Fabrica de prefabricate 
din beton cu . o capacitate de 
70 000 tone prefabricate și 2 000 
tone conslTucții metalice ’anual. 
Prin realizarea acestui obiectiv, 
numărul muncitorilor din industria 
orașului Călărași va spori simți
tor. Se vor încheia lucrările de 
construcții și la Fabrica de conser
ve Valea Roșie din raionul 
uita. O dată cu intrarea în [ 
tie a noilor secții de supe 
trate și pastă din tomate 
moderniza întreg procesul 
ductie al acestei fabrici. Vor con
tinua lucrările la fabrica de nutre- 
tiîri combinate do la Fetești, cu o 
capacitate de 100 000 tone 
și va 
fabrici

Anul 
creării 
în regiunea București. La Slobozia, 
in plină cîmpie a Bărăganului, se 
va construi 
cu 
de 400 tone 
150 tone soia

Aici vor 
treia linie de acid sul- 
capacitate de 100 000 
și a doua linie a fa- 

îngrășăminte com- 
o capacitate de 

anual. De asemenea, 
alte
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produc- 
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anual 
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porumb în 24 ore. Tot în această 
localitate se va construi o stație 
de întreținere pentru 300 de auto
camioane anual. La marginea o- 
rașului Oltenița se va deschide 
șantierul unei filaturi pentru fire 
și fibre chimice și bumbac cu o 
capacitate de 360 tone de fire 
cardate și 3 800 tone fire pieptă
nate. Prin construcția acestei fa
brici, numărul muncitorilor indus
triali din raion va spori cu 2 900

La Fetești va începe construcția 
unei fabrici de conserve, iar la 
Tăndărei actuala fabrică de 
midă va fi 
produce in 
mizi anual 
secție nouă 
cotă cu o producție de 4 milioane 
bucăți anual. La Urziceni va 
cepe construcția unei fabrici 
produse ceramice necesare 
construcții cu o capacitate de 
milioane bucăți anual.

Importante fonduri sînt destina
te dezvoltării bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii, sporirii pro
ducției agricole. în comuna Con
tești din raionul Zimnicea se va 
construi o stațiune de mașini și 
tractoare.- Ia Crevedia se va ex
tinde complexul avicol, iar la Pe- 
riș se va construi un complex in
dustrial de creștere și îngrășare a 
porcilor cu o capacitate de 33 000 
porci grași anual. Vor continua 
lucrările de îmbunătățiri funciare, 
de irigații și altele.

în anul viitor sînt prevăzute lu
crări la numeroase obiective so- 
cial-culturale : locuințe, școli, dru
muri, alimentări cu apă și altele. 
Printre construcțiile care vor fi 
date în folosință se numără spi
talul cu 420 de paturi și policlinica 
din Slobozia, grupul școlar chimir 
și un liceu cu 16 săli de clasă la 
Tr. Măgurele.

cără- 
dezvoltată pentru a 
plus 36 milioane cără- 
și i se va adăuga o 
pentru cable de tera-
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al teatrului românesc
O sută cincizeci de ani de 

la primul spectacol- in lim
ba română constituie un 
moment solemn: atunci s-a 
semnat pactul fundamental, 
„marea chartă" a teatrului 
nostru. Spectacolul de la 27 
decembrie 1816 se alătură 
acelor manifestări care mar
cau redeșteptarea conștiin
ței naționale și investeau 
teatrul cu misiunea de in 
realiza un curent de opinii 
progresist. De altminteri, 
așa a și fost receptat mo
mentul. Cei ce au inițiat e- 
venimentul, ca și martorii 
lui, au văzut în spectacol 
confesiunea, elanul unui 
suflet colectiv dornic să se 
afirme și să angajeze un 
dialog cu celelalte popoare.

De aici și pînă la apari- 
■ [ia in deplină egalitate pe 

scena lumii a artei teatrale 
românești a fost un drum 
greu, ale cărui finii frînle 
n-au de ce să fie îndulcite. 
E un itinerar glorios acela 
pe care l-am străbătut 
tr-un veac 
nu puțin 
cum, va 
servăm cu
cind dintr-un stadiu în 
cultura noastră se mai

in
și jumătate. Și 
dramatic, 
trebui să 
mîndrie că

Ori- 
ob- 

ple- 
care 
afla

de Radu BELIGAN, artist al poporului

Este o notă pozitivă 
acea întrecere între di
ferite orașe pentru în
frumusețare și curățe
nie. Un oraș s-a am
biționat să aibă toate 
străzile spălate noapte de 
noapte. Altul și-a propus 
să îngrijească spațiile 
verzi și să obțină cel mai 
mare număr de trandafiri. 
Un oraș vechi, reconstruit 
pe jumătate, se preocupă 
de refacerea clădirilor cu 
valoare istorică și arhitec
turală, păstrează un întreg 
cartier medieval și proiec
tează pe un versant al 
său un muzeu al satului, 
cu locuințe țărănești adu
se din diferite părți ale 
regiunii, un muzeu în aer 
liber. Alte orașe au obți-

de încet se schimbă lucru
rile în străzile și bulevar
dele vechi, care primesc 
cu greu restructurări și 
șlefuiri estetice și care 
rămîn zone contrastante, 
locuri bîntuite de un spirit 
al delăsării și părăsirii. 
Dacă o arteră ca Șoseaua 
Kiseleff este pentru rnulți 
bucureșteni un loc de re
creare și satisfacție esteti
că, la numai cîteva sute 
de metri, o arteră parale
lă, Bulevardul 1 Mai, pri
lejuiește reflecții opuse. 
Pe Bulevardul 1 Mai poți 
vedea oricînd vitrine cu 
obiecte căzute, acoperite 
cu praf, ceasornicării în 
care toate piesele sînt 
puse la vedere, un atelier 
de pietrărie cu un înireg

Traian FILIP

cimitir de cruci orientate 
spre trecători, un atelier 
de tapițerie unde sini 
scoase ca la licitație gar
nituri de mobilă, vitrine 
cu toate dispozitivele băi
lor și bucătăriilor, lăzi și 
butoaie clădite pe trotuar 
în mai tot timpul zilei.

în timp ce pe Edgar 
Quinet, Institutul de arhi
tectură 
ligent un 
sub sticlă 
poziții ale 
artă plastică, pentru pre
zentarea lucrărilor de ar
hitectură ale studenților, 
pe strada mai sus men
ționată ni se oferă pri
veliștea dezolantă a u- 
nor tablouri manufac
turiere, cu harbuji și 
flori vulgare și total 
lipsite de valoare artis
tică, în vitrina coo
perativei de rame și 
oglinzi. Este foarte rău 
că spațiul vizual al stră
zii, vitrinele prin care se 
vorbește trecătorului des
pre diferite mărfuri sau 
despre diferite produse 
de artă autentică, este ne
glijat sau folosit pentru 
protejarea unor obiecte de 
prost gust, vulgarizatoa
re, care înrîuresc negativ 
simțul omului de pe 
stradă.

în același timp, nu se 
poate să nu facem o men
țiune critică privitoare la 
modul în care unitățile co
merciale de stat înțeleg 
să întreprindă reclama.

nut succese in ce privește 
liniștea străzii, iar acest 
lucru are și el valoarea 
lui estetică. Strada repre
zintă un fragment din via
ța noastră, un colț al pei
sajului citadin în care ne 
trăim, orele de meditație, 
de odihnă, de muncă. De 
aceea ne preocupă 
cum arată strada pe 
locuim, atmoslera pe 
o creează circulația,
ța, atelierele, magazinele. 
O stradă prost îngrijită, 
prefăcută în depozit de 
butoaie și lăzi, cu gar
duri rupte și prăbușite, cu 
trotuare năpădite de n.o- 
loz și bălării, o 
fără copaci, fără 
fără bănci, fără 
curate — produce 
mosferă deprimantă, în
tristează. în cazuri din a- 
cestea, nu o dată ne în
trebăm în ce constă con
tribuția comisiilor perma
nente ale sfaturilor popu
lare, a comitetelor de lo
catari, a comitetelor de 
femei, care în multe locuri 
nu-și fac deloc simțit a- 
portul și nu se preocupă 
de buna prezentare a 
străzii, de înlăturarea u- 
nor aspecte dăunătoare, 
de înfrumusețare și salu
britate.

O observație pe care o 
poate face oricine este 
ineditul multor cartiere 
moderne, grija 
confort, civilizație, 
lație lesnicioasă, 
cu sectmă în cîteva 
rașe mari ale țării, 
același timp, însă, 
cine poate observa

Constituirea unor forma
ții stabile .subvenționate de 
stat, extinderea teritorială a 
teatrelor (inainte limitată la 
citcva centre), organizarea 
invătămîntului artistic pe 
baze științifice, moderne, 
stabilirea unui nivel su
perior al reprezentațiilor 
(prin asigurarea timpului- 
necesar pregătirii spectaco
lelor), atragerea unui public 
tinăr și entuziast, alcătuirea 
unui repertoriu de (inutâ 
din care nu lipsesc marile 
opere ale culturii universale 
de ieri și de azi, iată cî/ivci 
din factorii ce au întrunit 
energiile, altădată disper
sate și solitare, intr-o miș
care artistică ale cărei arti
culații sini puternice.

în adevăr, ceea ce se im
pune cercetătorului teatru
lui nostru actual nu este 
numai existenta unei ple
iade. de actori înzestrați, 
dar și a unui gtup de 
regizori și scenografi deose
bit de dăruili, formind lao
laltă o mișcare comună, 
care-și are firește piscurile

în 
o-

tionale. Există statornic 
operele cele mai bune 
roarea fală de frazeologia 
demagogică, cjiqmorea spre 
modestie și spre energia te
meinică aplicată 
late.

Cum am putea i 
că teatrul nostru i 
de-a lungul anilor 
novatoare, care 
dial- violent 
perimat sau 
artă, căutînd 
creației. în 
și in alte domenii, Caragiaie 
și Camil Petrescu, Paul 
Gusty și Ion Sava ilustrea
ză linia unei continuități 
artistice revoluționare.

Mulțimea, calitatea și de- 
votiunea talenlelot interpre
tative constituie apoi o alta 
trăsătură distinctivă a tea
trului românesc. Ele au țin
tit mereu spre un stil al a- 
devărului pe scenă, spre o 
expresivitate veridică, rea
listă, care s-a impus și a 
cucerit.

Dar toate aceste aspecte 
ale tradiției noastre nu s-ar 
fi putut niciodată valorifica 
pe deplin în absenta condi
țiilor create scenei 
vremurile noastre 
mul socialist. i
și înălfarea de 
teatrului pînă 1
Iul celor mai înfloritoare 
mișcări artistice din lume 
este urmarea unei înălțări 
de fond și a unei creșteri 
de substanță în totalitatea 
vie(ii poporului român.

Adevărul este că teatru) 
nostru s-a resimțit fericit de 
pe urma aplicării în timp a 
unui vast program cultural, 
care se integra acțiunilor 
mai largi initiate de partid.

încă fn frămîntări, am atins 
astăzi un moment de îm
plinire rivalizind cu al unor 
popoare șc nu beneficiat ;de . 
aite condiții de dezvoltare 
istorică. Acest fapt, in care 
citim o mărturie a resurse
lor și vitalității explozive a 
artei noastre, mi se pare in 
primul rînd 
și omagiat, 
zeci de ani 
restrins de 
ceau in casele hatmanului 
Ghica cu o prelucrare după 
Florian și .Gessner.

A ridica în numai 
veac și jumătate o construc
ție istorică înfrățită în va
loare și stimă cu cele mai 
înalte creații ale culturii u- 
tiiversale, iată un act care 
tine de miracol. Dar în lu
mea teatrului miracolul se 
pregătește și ascensiunea 
vertiginoasă a scenei româ
nești 
mării 
care 
cetea 
lentului 
deauna a dăruirii entuziaste.

Se află de aceea în tradi
ția teatrului nostru aspecte 
asupra cărora nu vom 
stărui prea mult. A lost, 
spre exemplu, în litera
tura dramatică, încă de ia 
începuturile ei, tendința de 
a crea o stare de sensibili
tate generală pentru proble
mele societății și ale isto
riei poporului. Nici una din 
creațiile dramaturgiei noas
tre nu este periferică aces
tor mari teme. Piesele au 
fost mereu animate de un 
spirit critic, mărturisind ne
voia de dreptate, de adevăr, 
de autenticitate în formele 
de manifestare ale vieții na

demn de reținut 
la o sută cinci- 
de cînd un gtup 
actori se produ-

un

este rezultatul indi
ci nenumărate eforturi, 
au purtat uneori pe- 
geniului, alteori a la- 

exceptional, lot-

la reali-

uita apoi 
a produs 

spirite 
au. repu- 

ceea ce 
caduc 

drumuri noi 
alte epoci

era
fn
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Primele imagini transmise 
de „ Luna-13“

H Acte agresive americano-saigo 
neze Împotriva Cambodgiei

i abia în 
de regi- 

CI reșterea 
astăzi a 

la nive-

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii

prezintă, în aceste

(Continuare în pag. a IV-a)

— limba pe care o vor- 
origine olandeză și care 
un amestec de germană,

cred 
sâ ia 
o să

carne, 30 la sulă la brîn- 
15 la sută la lapte, 16 la 
unt etc. Ca urmare a mă- 

luate pentru sporirea pro- 
și îmbunătățirea desfacerii,

♦) Afrikaans 
besc albii de 
este, de fapt, 
olandeză veche și cea a tribului Zulu.

specială — ,bantu
numai pentru ei
Africa de Sud este 
S.U A și de o natură

reprezentate, 
cele proaspete, 

au 
la sută la cirnafi, 
pastramă de vacă

unor date, în 
invitații aii- 

consuma 10 
(cu adausul 

tone de

* M 1
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Balcaniada de

Galați, lideră

la

de

roșie și Dinamo au jucat

BASCHET: Retrospectivă la

Politehnica
toamnă H ALTE ȘTIRI DIN

TARĂ Șl DE PESTE HOTARE

Sîmbătă seara, în sala „Universiada" 
din Sofia, echipa de baschet a Ro
mâniei și-a disputat odată cu locul 
doi în clasamentul Balcaniadei și 
dreptul de calificare în turneul finai 
al campionatelor europene din 1967. 
Sportivii noștri au învins reprezen
tativa Greciei (scor : 74—65) și astfel 
și-au văzut ambele dorințe realizate, 
în fotografie : Alin Savu cîștigă 
mingea, deși se află „încolțit'' de 

trei adversari.

O dată cu răcirea timpului, 
aprovizionarea populației a crescut 
ponderea cărnii, a preparatelor din 
carne, a produselor lactate etc. in 
trimestrul în curs cantitățile livra
te comerțului de către industria a- 
limentară au sporit, iată de aceeași 
perioadă a anului trecut, cu 11 la 
sută la 
zeturi, 
sulă la 
surilor 
ducliei 
consumul de produse de panifica
ție a crescut cu 50 la sută, iar nu
mărul abonatilor cărora li se li
vrează laptele la domiciliu este mai 
mare cu aproape 60 la sută, in di
ferite orașe din tară s-au 
noi magazine specializate 
zarea produselor lactate și 
zeturi/or. în total, rețeaua 
facere a laptelui a crescut, 
trimestru, cu 1 820 de unități 
puncte de desfacere.

Pentru luna decembrie s-a dat 
atenție, in special, acelor produse 
căutate de consumatori în preajma 
sărbătorilor de iarnă. La carne, de 
exemplu, s-au prevăzut să se vîn-

îniiinfat 
în vin
ci brîn- 
de des- 
în acest 

Si

dă 17 600 tone, dintre care 10 000 
tone de carne de porc. Cea mai 
mare cantitate a fost rezervată ul
timei decade. Preparatele de carne 
sînt și ele bine 
mai cu seamă 
fn ultima săptămînă, vinzătile 
crescut cu 20 
tobă, caltaboși, 
și de porc.

Cozonacii se
zile, în forme și cu arome variate. 
Au apărut 7 noi sortimente: cozo
naci cu nucă, cu stafide, cu mac, 
cozonac moldovenesc etc, în greu
tate de 250, 500 și 750 g și în for
me diferite, după tradifia regiunii 
sau orașului respectiv. Pentru a- 
ceasta perioadă s-a prevăzut coa
cerea a trei sau patru milioane de 
cozonaci și a multor zeci de mili
oane de covrigi.

Prudelor autohtone li s-au ală
turat cantități însemnate de trude 
aduse din țările calde, printre care 
6 000 tone de portocale, cantităti 
însemnate de stafide, smochine etc. 
Pentru împodobirea pomului de iar
nă, pe lingă podoabele necomesti-

bile, s-au trimis în magazine 1 500 
de tone bomboane înfășurate în 
staniol, ciocolată sub formă de fi
gurine sau în ambalaj obișnuit. Și 
cum o masă îmbelșugată trebuie 
stropită, s-au pregătit însemnate 
cantități de băuluri. Numai vin, 
îmbuteliat și vărsat, s-a pregătit 
3 000 de vagoane.

Alimentația publică < 
tată de cereri penttu 
Deși s-au organizat 
în toate restaurantele 
în unele cazuri, chiar și 
în momentul de fată nu 
nici măcar un singur loc 
Se pare că gospodinele au devenit 
mai practice. Potrivit 
noaptea Anului Nou 
mentatiei publice vor 
tone purcei de lapte 
respectiv de varză), 30 
curcani (la lavă), 40 tone de găini 
și pui (în mujdei de usturoi), 2 000 
kg pate de licat de gîscă, peste 50 
tone de pescărie.

Ne oprim aici pentru a nu stîrni, 
prematur, pofta de mîncare rezer
vată revelionului.

Rodica ȘERBAN

esle asal- 
revelion. 

revelioane 
mari și, 

in bulete. 
mai există 
disponibil.

Arficol scris pentru „Scînteia" de Ania FRANCOS,
redactor al revistei „Jeune Afrique”

Johannesburg este cel mai mare 
oraș de pe continentul african, cu un 
nivel de viață ridicat (bine înțeles, 
pentru albi). Cu minele sale de aur la 
suprafața pămîntului, cu coșurile sale 
de fabrică, cu furnalele și zgîrie-norii 
săi, orașul seamănă cu capitala u- 
nora din cele mai industrializate țări 
din Europa sau America.

De la sosirea pe aeroportul din Jo
hannesburg, apartheid-ul îți sare în 
ochi : numai muncitorii albi conduc 
camionete și cărucioare cu motor. 
Negrii se mulțumesc să împingă roa
be sau să aștepte, într-un fel de pozi
ție de drepți, să le încredințăm baga
jele. Cu toate că ai fost prevenit, 
simți un șoc văzînd două intrări dife
rite- una mică, pe care scrie ,,ne-eu- 
ropeni" („Net Blankets" în atrikaans*) 
și una mare, pe care stă scris „Whi
tes only" (numai albi),

La hotel, în timp ce așteptam să 
mi se dea cheia de la cameră, s-a 
petrecut unul din incidentele tipice, 
pe care le crezi inventate atunci cînd 
le citești într-un ziar european Un 
tînăr negru, cu aspect sărăcăcios dar 
foarte corect, cu pălăria în mină intră 
pe ușa turnantă. Traversează holul 
cu pas timid si se îndreaptă spre u- 
nul din ascensoare Fata stăpînului 
se congestionează de parcă ar fi ză
rit ceva neașteptat, monstruos. își 
reia în fine respirația și urlă un 
„yes ?" interogativ și furios. Timarul 
negru se întoarce și, foarte politicos 
răspunde într-o engleză excelentă că

i s-a spus că aici ar putea să pri
mească de lucru la bucătărie. Patro
nul începe să-l insulte în limba afri- 
kaans, Tînărul negru își apleacă capul 
și se-ntoarce de-a-adăratelea spre 
ieșire, „fată, iată, îmi spune patronul. 
Nu-i cunoașteți încă. Aceștia 
că le este lotul pennis Ar vrea 
ascensorul la fel ca albii. Cine 
ne scape de acești viermi ?"

Pe stradă, mulțimea este în majori
tate albă. Dar la ora prînzului asist 
la un fenomen curios. S ar părea că 
strada își schimbă culoarea : albii ies 
grăbiți din magazine și birouri și sînt 
înghițiti de mașinile lor mari care-i 
duc spre cartierele de locuit, sau se 
îndreaptă spre numeroasele restau
rante Atunci, mu de negri, fn salope
te de lucru pun stapînire pe stradă. 
Se așează în qrupnri pe marqinea 
trotuarului șt, cu picioarele în baltă, 
joacă domino citesc ziare sau discu
tă, bînd o bere 
beer" rezervată

Segregația în 
mai rea decît în 
diferită 'contrar Americil, unde legea 
interzice segreqația aici toate legile 
sînt tăcute în așa le] ca să asiqure 
aplicarea segregației). La lohannes- 
burq nu aăseștj restaurante sau cafe
nele pe care să scrie ..Numai pentru 
albi" Aceasta nu este necesar, pen
tru că Johannesburg ca toate marile 
orașe sud-africane este ,.în întregime’ 
rezervat albilor. Nu există nici restau
rante, nici baruri, nici cantine, nici 
parcuri publice, nici bănci pe stradă, 
nici cinematograf nici teatru pentru 
africani. Dacă un om de culoare cu 
toate astea se așează pe o bancă, el



PAGINA 2 SC1NTEIA

UN MOMENT IMPORTANT 
ÎN ISTORIA PARTIDULUI PREMIERE

Cu 35 de ani în urmă, între 3 
și 24 decembrie 1931, și-a desfă
șurat lucrările 
Congres al Partidului 
Român care a marcat o etapă im
portantă în istoria partidului. Con
gresul a clarificat principalele o- 
biective ce stăteau în fata partidu
lui, a elaborat linia strategică și 
tactică pentru o întreagă etapă is
torică, a preconizat măsuri de în
tărire organizatorică a partidului, 
l-a orientat spre dezvoltarea legă
turilor cu clasa muncitoare și ma
sele largi, avînd astfel un rol în
semnat în pregătirea marilor bătălii 
sociale pentru apărarea intereselor 
vitale ale celor ce muncesc, împo
triva politicii antipopulare a bur
gheziei și moșierimii, împotriva 
fascismului și războiului, pentru 
democrație, independentă naționa
lă, pace și progres social.

★
1929. O gravă criză economică 

cuprinsese întreaga lume capita
listă, zguduind-o din temelii. Ni
velul scăzut de dezvoltare a econo
miei naționale și subordonarea ei 
față de monopolurile străine au 
făcut ca criza să se repercuteze 
deosebit de acut asupra țării noas
tre, cu grave urmări în 
toate domeniile vieții 
economice și sociale.

Anii 1929—1933 au 
noscut un adevărat 
rent de viguroase 
țiuni de luptă, care 
cuprins categorii 
cele mai largi ale pro
letariatului. Pagini de 
neuitat au înscris în is
toria mișcării muncito
rești minerii de la Lu- 
peni, prin eroica lor 
grevă din 1929, metalur- 
giștii din București, 
Arad, Reșița, Brașov, 
textiliștii din Buhuși 

forestieri din 
muncitorii j

cel de-al V-lea 
Comunist

cu- 
to- 
ac- 
au 

din

(

carii muncitorești, potrivit căreia 
România s-ar fi aflat abia în fața 
revoluției burgheze. Au fost com
bătute, de asemenea, teoriile de 
stînga, sectarist-stîngiste, care 
pornind, dimpotrivă, de la supra
aprecierea dezvoltării capitaliste 
îndeosebi în agricultură, conside
rau că România s-ar afla nemij
locit în fata revoluției socialiste.

Congresul a apreciat că Româ
nia, avînd un nivel scăzut de dez
voltare a industriei, o economie 
care păstra însemnate rămășițe 
feudale, se afla în fața desăvîr- 
șirii revoluției burghezo-demo- 
cratice. Această concluzie, pe de
plin corespunzătoare realității, a 
avut o deosebită importanță, dînd 
posibilitate Congresului să stabi
lească linia strategică și tactică 
justă a partidului, potrivit căreia 
obiectivele etapei istorice date 
constau în răsturnarea regimului 
burghezo-moșieresc și instaurarea 
puterii muncitorești-țărănești, li
chidarea rămășițelor feudale; în 
această revoluție rolul de hege
mon îi revenea proletariatului, 
care trebuia să făurească alianța 
muncitorească-tărănească, să u- 
nească în jurul său masele cele

35 DE ANI

DE LA CONGRESUL

AL V-LEA AL P.C.R.

Cluj,
Valea 

portuari

Și

economice de zi cu zi ale maselor 
celor mai largi, munca în sindi
cate, în organizațiile de tineret, de. 
femei, munca politică de masă, 
folosirea presei etc.

Avînd meritul de a fi stabilit 
linia generală, strategică și tactică 
a partidului, de a fi dat prețioase, 
îndrumări în diverse probleme or
ganizatorice, Congresul al V-lea 
al P.C.R. a exprimat totodată, în 
aprecierile și hotărîrile sale, o se
rie de confuzii și de interpretări 
greșite într-un șir de importante 
probleme ale vieții si activității 
partidului. Astfel, în problema a- 
grară, deși Congresul a dat lozinca 
justă a exproprierii marilor mo
șieri și împărțirii pămîntului fără 
plată, el nu a reușit însă să clari
fice pînă la capăt poziția partidului 
față de diferitele pături ale țără
nimii. Orientarea dată de Congres 
a îngustat sfera alianței muncito- 
rești-ță rănești la „păturile sărace 
și cele mai de seamă pături mijlo
cașe ale țărănimii" — ceea ce a 
avut profunde urmări negative a- 
supra activității partidului la sate.

Vădind persistența unei orien
tări sectariste-stîngiste, Congresul 
a formulat aprecieri greșite și cu 

privire la unele partide 
și grupări politice din 
țară, ca Partidul Social- 
Democrat și Partidul So
cialist Independent, care 
au fost calificate drept 
„social-fasciste" ; în
tr-un mod asemănător 
au fost caracterizate și 
grupările de stînga, de
mocratice, din cadrul 
unor partide burgheze 
(grupările lui C. Stere, 
dr. N. Lupu) ; această 
orientare prejudicia in
teresele creării frontului 
unic muncitoresc, con- 
luptei împotriva vîrfuri-

La „Patria* : 
premiera filmu
lui „Golgota", 
producție a stu
dioului cinema
tografic „Bucu
rești", în regia 
lui Mircea Dră- 
gan. în distribu
ție : Draga 01- 
teanu, Ioana 
Drăgan, Viorica 
Farkaș, Violeta 
Andrei, Reka 
Nagy, Numita 
Hodos, Gheor
ghe Dinică, Se
bastian Papaia- 
ni, Virgil Platon, 
Sabin Făgărășa- 
nu, Gheorghe 
Pătru.

La „Doina" : 
„NOROC, KE- 
KEC" 1, produc
ție a studiouri
lor iugoslave. 
Este un film 
destinat copii
lor. Eroii săi — 
copii — înfrun
tă multe pri
mejdii, dînd do
vadă de curaj și 
spirit de sacri
ficiu. Regia: Jo- 
ze Gale.

muncitorii 
Mureșului, 
din Constanța, Brăila, Turnu Se
verin — aceste acțiuni culmi- 
nînd cu eroicele lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din ia
nuarie-februarie 1933 ; la sate s-au 
intensificat acțiunile țăranilor din 
numeroase județe împotriva ex
ploatării, apăsării fiscale și abuzu
rilor autorităților, ajungînd pînă 
la ciocniri cu jandarmii; largi ac
țiuni revendicative au desfășurat 
învățătorii șl funcționarii publici, 
studenții, invalizii, pensionarii etc.

Cu atît mai imperios necesar 
devenise, în condițiile ascuțirii 
contradicțiilor sociale și creșterii 
avîrîtului de luptă al maselor, ca 
partidul comunisț să-și intensifice 
activitatea politică și organizatori
că, să-și înfăptuiască rolul de a- 
vangardă a celor ce muncesc în 
lupta revoluționară. Partidul, avînd 
de înfruntat condițiile aspre ale 
ilegalității, se găsea însă atunci în- 
tr-o situație deosebit de grea — fi
lele istoriei sale consemnează acei 
ani ca o perioadă dintre cele mai 
dramatice, mai zbuciumate. Vechea 
mișcare socialistă lăsase ca moște
nire ideologică în rîndurile sale 
confuzii, rămășițe ale concepțiilor 
reformiste. Totodată, partidul avea 
de învins tendințe sectariste, de 
izolare de mase. La aceasta se a- 
dăugau consecințele negative ale 
practicilor Cominternului, care in
tervenea în problemele activității 
politice și organizatorice a partidu
lui, stabilea conducerile de partid, 
numind în conducere oameni care 
trăiau în afara țării — membri ai 
altor partide ce nu cunoșteau și 
nu aveau de unde cunoaște con
dițiile 
România, 
poporului 
existentei 
lemente 
te, 
negative ale unor asemenea prac
tici, au izbucnit luptele fracționiste 
din 1929, care au produs adevărate 
ravagii în partid, ducîndu-1 la un 
.pas de lichidare.

Luptelor fracționiste li s-a pus 
capăt după aproape doi ani, spre 
sfîrșitul anului 1930. Aceasta i-a 
dat posibilitate partidului să con
ducă viguroasele acțiuni desfășu
rate la începutul anului 1931 de 
ceferiștii din Capitală și din alte 
centre ale tării, să repurteze 
succese în alegerile parlamentare 
din vara anului 1931, prin Blocul 
Muncitoresc Țărănesc, organizație 
de masă legală a partidului, care 
a obținut de două ori mai multe 
voturi ca în 1928 și alegerea a 5 
reprezentanți ai săi ca deputati în 
parlament.

Cu toate acestea, partidul, aflat 
încă într-o fază de convalescentă, 
simțea nevoia unei serioase întă
riri ; se impunea consolidarea or
ganizatorică a rîndurilor lui, o te
meinică clarificare ideologică, o 
precisă orientare asupra sarcinilor 
și perspectivelor luptei revoluțio
nare.

Reunit între 3 și 24 decembrie 
1931, Congresul al V-lea al^ Parti
dului Comunist din România a 
fost menit să răspundă acestor 
sarcini. Pe ordinea lui de zi au 
figurat principalele probleme care 
se puneau atunci cu acuitate în 
fața mișcării muncitorești: situa
ția economică și politică a Româ
niei și sarcinile partidului comu
nist, problemele construcției de 
partid, sarcinile și tactica parti
dului și a mișcării sindicale în 
luptele economice, criza agrară și 
activitatea partidului la sate, pro
blema națională.

Un loc central în dezbateri, ca 
șl în hotărîrile adoptate, l-a o- 
cupat determinarea caracterului, a 
forțelor motrice și a perspective
lor revoluției în România. Anali
za mai aprofundată a situației e- 
conomice, sociale și politice, a ra
porturilor dintre clase și forțele 
politice a dus la, concluzia că era 
greșită teoria, pe atunci încă des
tul de răspîndită în rîndurile miș-

politice dinsociale și
viața și preocupările 

român.
în partid

Pe 
a 

mic-burg'neze, 
și în împletire cu

fondul 
unor e- 
carieris- 
efectele

TIMPURI NOI — 9 — 21 în conti
nuare.
9 MINUNATA ANGELICA — cine
mascop : GIULEȘTI - 10,30; 15,30; 
18; 20,30, FERENTARI — 10; 15; 18; 
20,30, PACEA — 15,45; 18; 20,15.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : FE
ROVIAR (completare Poduri peste 
timp) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
TOMIS (completare Marea Sarmati
că... Marca Neagră) — 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45.
® TUNELUL — cinemascop : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (com
pletare 6 000 dc ani) — 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
C NOTRE-DAME DE PARIS — cine
mascop : DACIA — 8,30 — 15,45 în 
continuare ; 18,15; 20,45.
• WARLOCK — cinemascop : CRÎN- 
GAȘI — 15.30; 18; 20,30, LIRA — 
15,30; 18; 20,30.
e CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop : BUCEGI (completare Mime
tism) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
GLORIA (completare Marea Sarma
tică.„Marea Neagră) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18,15; 20.30, AURORA (comple
tare Începutul) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,30, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45, FLOREASCA (com
pletare Scoica) — 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, FLAMURA (completare 
Pata) - 8.45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
® CIMARON — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Hunedoara) — 14,45; 17,30; 20,15, PRO
GRESUL (completare Plasma) — 
15,30; 18; 20,30.
e FERNAND COW-BOY : VITAN 
(completare George Coșbuc, cîntăre- 
țul pămîntului românesc) — 15;
17,30; 20.
0 WINNETOU — cinemascop (am
bele serii) : MUNCA — 10; 16; 19,30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ : MOȘI
LOR - 15.30; 18; 20,30.
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : COSMOS — 15,30; 18; 
20,30, VIITORUL - 15,30; 18; 20,30.
0 CINE EȘTI DUMNEATA, \ >1^- 
NULE SORGE ?: COLENTINA — 
15; 17,30; 20.
« COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop : COTROCENI — 14;
17; 20.

• BARBĂ ROȘIE — cinemascop (am
bele serii) : PATRIA — 11,30; 15, RA
HOVA — 15,30; 19.
• NEVESTE PERICULOASE — ci
nemascop : REPUBLICA — 8,15;
10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
BUCUREȘTI (completare Marea Sar- 
maftică... Marea Neagră) — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21, MODERN
(completare Orizont științific nr. 7) 
— 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
e FALSTAFF: LUCEAFĂRUL (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 
9; 12; 15; 18; 21, POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.
• CONTELE DE MONTE CRISTO 
(ambele serii) : CINEMATECA — 16. 
O ANUNȚ MATRIMONIAL : CAPI
TOL — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, EXCELSIOR (completare Ma
rea Sarmatică... Marea Neagră) — 
9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,15.
O RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
FESTIVAL (completare A cui c șo
seaua ?) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 

' 21, GRIVIȚA — 9; 11; 13; 15; 17;
19; 21, ARTA (completare Consfătui
rea de constituire a Consiliului Na
țional al organizației de pionieri) — 
9; 11; 13; 15,30; 18; 20,30, MELODIA 
(completare Poduri peste timp) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
® ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : LUMINA - 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
a OMUL DIN RIO : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, DRUMUL 
SĂRII - 11; 15,30; 18; 20.30, BU- 
ZEȘTI (completare Vox Maris) — 15; 
17,45; 20,30, MIORIȚA (completare 
Consfătuirea de constituire a Consi
liului Național al organizației de pio
nieri) — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21.
0 FANTOMAS și FANTOMAS SE 
DEZLĂNȚUIE — cinemascop : CEN
TRAL — 8,45; 12,30; 16,15; 20.
« ZORBA GRECUL: UNION — 15,15; 
18; 20,45.
8 PROGRAM PENTRU COPII: DOI
NA — 10,30.
S FAUST XX : DOINA (completare 
Copiii... iar copiii) — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, UNIREA (completare 
Pilula) — 15,30; 18; 20,30.
e LOCOMOTIVA FURATĂ - ÎN
FLORIM ȘI NOI CU ȚARA — 
PUȘCA ȘI UNDIȚA — ROBINSON :

La „Republi
ca" și- „Mo
dern": „NEVES
TE PERICU
LOASE", come
die realizată în 
studiourile ita
liene de regizo
rul Luigi Co- 
mencini. Sursa 
de inspirație : 
viața conjugală 
a trei perechi 
de tineri că
sătoriți.

centrarea 
lor reacționare ale partidelor bur- 
ghezo-moșierești și în primul rînd 
împotriva organizațiilor fasciste în 
ascensiune.

în problema națională s-a por
nit de la o apreciere nejustă a 
procesului de formare a statului 
national român și de la caracte
rizarea greșită a României ca „un 
stat tipic cu mai multe națiuni", 
trasîndu-se ca sarcină desfășurarea 
unei permanente și intense activi
tăți în vederea eliberării „popoa
relor asuprite". Introducerea în 
documentele Congresului a acestor 
aprecieri nesocotea condițiile con
crete ale României — stat unitar, 
îndemna, de fapt, la dezmembrarea 
statului national și la destrămarea 
poporului român. Aceste apre
cieri și lozinci greșite care au 
adus grave prejudicii activității 
partidului, legăturilor 
sele, au fost părăsite 
mători ca nejuste, în 
partidului din anii 
luîndu-se poziție pentru apărarea 
unității naționale, a independenței 
și suveranității României.

Cu toate limitele și greșelile 
sale, Congresul al V-lea al Parti
dului Comunist din România a 
grăbit procesul de maturizare 
ideologică și politică a clasei mun
citoare și de întărire organizato
rică a partidului. Practica, supre
mul criteriu de verificare a jus
teței liniei politice a unui partid, 
a arătat ceea ce era bun, valabil, 
în hotărîrile Congresului și ceea 
ce era greșit. îmbogățindu-și me
reu experiența, călindu-se și mai 
mult în focul grelelor încercări 
prin care a trecut, partidul comu
nist a reușit să se afirme tot mai 
puternic în anii următori ca ex-

mai largi, asigurînd ulterior tre
cerea de la revoluția democratică 
la revoluția socialistă.

O influentă pozitivă în viata 
partidului a avut, de asemenea, o- 
rientarea dată de Congres spre 
întărirea legăturilor 
muncitoare, în primul 
tașamentele de bază 
riatului — ceferiștii, 
troliștii, metalurgiștii 
tărirea organizațiilor de partid din 
marile întreprinderi, Tn rezoluțiile 
Congresului se arăta că punctul 
de plecare al întregii activități a 
partidului trebuia să fie lupta pen
tru făurirea unității de acțiune a 
clasei muncitoare, indicîndu-se, 
drept cale spre atingerea acestui 
scop, crearea „frontului unic 
jos ■ pe baza cerințelor zilnice 
maselor proletare".

La Congres s-au preconizat 
forme de activitate în mase 
mitete de acțiune, comitete de 
brică, comitete de grevă, comitete 
ale șomerilor, comitete antifascis
te, gărzi de autoapărare și pichete 
de grevă, alese în cadrul adună
rilor generale ale muncitorilor și 
consfătuirilor bazate pe frontul 
unic de jos și menite să înles
nească cuprinderea și organizarea 
unor mase largi 
muncii, 
politică 
cum se 
căpătat 
cursul luptelor muncitorești 
perioada ce a urmat. îndeosebi al 
luptelor ceferiștilor și petroliști
lor din ianuarie-februarie 1933.

Tocmai orientarea spre strînge- 
rea legăturilor cu clasa muncitoa
re, cu detașamentele ei de bază, 
atragerea în luptă a unor mase 
largi proletare au contribuit la 
afirmarea în rîndurile partidului ponentul credincios al intereselor 
și a organelor sale conducătoare, 
a numeroase elemente muncito
rești. în focul acestor lupte s-au 
ridicat din rîndurile clasei mun
citoare conducători strîns legați 
de mase și apropiați frămîntărilor 
acestora, care au adus un suflu 
nou, proletar. în partid.

în activitatea partidului s-au 
dovedit deosebit de utile și un șir 
de alte indicații ale Congresului 
în ce privește îmbinarea sarcini
lor luptei politice cu revendicările

cu masele 
rînd cu de- 
ale proleta- 
minerii, pe- 
— spre în-

de 
ale

ca 
co- 
fa-

sale cu ma
in anii ur- 
documentele 

1938—1939

’ 2'l de oameni ai
indiferent de apartenența 

sau neorganizati. După 
știe, asemenea forme au 
viată și s-au dezvoltat în 

din

vitale ale celor ce muncesc, să 
conducă masele în marile lupte 
sociale împotriva fascismului, pen
tru democrație, independentă na
țională, pace și socialism, care au 
înscris pagini de glorie în istoria 
mișcării muncitorești și a poporu
lui român, au adus împlinirea 
idealurilor celor mai cutezătoare 
ale înaintașilor.

Tn plină iarnă, la Sanatoriul balnear din Mangalia
Foto : A, Cartojan

Conf. univ. Gheorghe MATEI 
Gheorghe UNC, doctor în istorie

jlllj

• Sala Palatului : CU FOTBAL ȘI 
FĂRĂ FOTBAL (spectacol prezentat 
de Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOA
RECI — 19,30, (sala Studio) : CASTI- 
LIANA — 19,30.
O Teatrul Mic : DOI PE UN BA

LANSOAR — 15,30, SIMPLE CO
INCIDENȚE - 19,30.
9 Teatrul „Ion Creangă" : NOTA 
ZERO LA PURTARE — 9,30; 18,30, 
HARAP ALB - 15,30,
• Ansamblul Perinița: DE LA STRĂ
BUNII MEI PÎNĂ LA TINE (în sala 
„Savoy" a Teatrului satiric muzi
cal „C. Tănase") — 20.

DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR RADIOFONICE

— ----- -- 26-31 DECEMBRIE 1966 —------- —
dopere : Suita „Carnavalul" de Schumann. Emi
siune de George Bălan (21,35). Moment poetic. Par
tidului, inima și versul (22,30).

PROGRAMUL I:
Cîntece și jocuri 
populare (8,10). La 
microfon, melodia 
preferată (8,30). Sfa

tul medicului : Igiena locuinței iarna (9,30). Roza 
vînturilor : „Pîrtiile vacanței” (10,30). Programul 
corului Radioteleviziunii. Dirijor Alexandru 
Șumski (12,30). întîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat (13,30). Pagini alese din muzica 
ușoară (14,08). „Auzite din bătrîni". Emisiune de fol
clor (16,40). Drumeții veseli. Tema : „Pe Valea 
Bistriței" (emisiunea a Il-a). Participă Liceul din 
Bicaz și Liceul nr. 4 din Bacău. Examinator prof. 
Nicolae Saftu (17,10). în jurul globului (18,03). Ritmu
rile cincinalului (18,40). Teatrul radiofonic. Săptămîna 
teatrului românesc. „O scrisoare pierdută" de I. L. 
Caragiale (20,30). PROGRAMUL II: „Moldovă, mîndră 
grădină" — cîntece și jocuri (8,30). „Tu ești iubi
rea mea" — muzică ușoară (9,40). „Miorița”. „Am 
o țară ca o floare". Montaj radiofonic de Victor 
Crăciun (10,05). „Studenție, ce frumoși sînt anii 
tăi !” — muzică’ ușoară. Matineu de operă : Frag
mente din opera „Ovidiu" de Constantin C. Notta- 
ra. Interpretează orchestra de studio a Radiotele
viziunii, dirijată de Ludovic Baci (11,20). Itinerar 
folcloric : București — Baia Mare (14,30). Vreau să
știu : „Scurtă călătorie în domeniul științei și teh
nicii din țara noastră" (15,30). Recital vocal Ion Piso 
(16,00). Cîntecul săptămînii : „Cîntare României So
cialiste" de loan Chirescu. Versuri de Vlaicu Bîrna 
(17,30). Actualitatea teatrală : Radioreportaj de la 
manifestările prilejuite de aniversarea a 150 de ani 
de la primul spectacol cult în limba română (17,40). 
Premiere muzicale radiofonice (19,05). Moment poe
tic. Poeții noștri cîntă patria (22,30),

PROGRAMUL I : 
Jocuri populare 
(8,10). Sfatul medi
cului : Ce trebuie 
să știe o tînără

mamă (9,30). Programul orchestrei de muzică popu
lară „'Bărăganul" din Slobozia, regiunea București 
(10,15). Pe scenele cluburilor. Din activitatea artiști
lor amatori de la uzinele „Republica" și „23 August" 
(11,20). Soliștii noștri prezintă pagini din opera 
„Cosi fan tutte" de Mozart (12,10). Suita simfonică 
„Priveliști moldovenești" de Mihail Jora (12,40). 
Luminile rampei. înregistrări din spectacolele Tea
trului muzical din Brașov (16,40). Jocuri populare 
(17,00). Cadran cultural : Aspecte ale anului edito
rial 1966 (17,10). Muzica și literatura : motive emi
nesciene în creația compozitorilor noștri (17,30). 
Dialog cu ascultătorii. Emisiune de Corneliu Leu 
(18,40). Momente din istoria dezvoltării dramatur
giei românești. Contribuția scriitorilor Lucian 
Blaga, Adrian Maniu, Ion Pillat, Caton Theodorian. 
A. D. Herz (21,05). PROGRAMUL II : Pagini vesele 
din operete (7,45). „Serenadă pe zăpadă" — mu
zică ușoară (9,40). Antologie de literatură univer
sală : Pagini din volumul „Cuvintele” de Jean 
Paul Sartre. Prezentare de conf. univ. Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga (10,05). Arii din operele com
pozitorilor noștri (10,20). Un cîntec și un nume drag 
— muzică populară (10,50). Ecran... muzical (15,10). 
Emisiune de basme : „Ulciorul cu omenie" de Mir
cea Sîntimbreanu (15,30). Recital vocal — Marius 
Rintzler (16,00). Studioul tînărului interpret : so
prana Carmen Hanganu-Ionescu : la pian, Martha 
Joja (17,10). Limba noastră. Vorbește acad, prof 
Al. Graur (17,40) Muzică de cameră de Dinu Lipatti: 
Sonatina pentru mina stingă, piesa „Improvizație" 
(18,00). Actualitatea muzicală (19,05), Cercul melo
manilor : Lucrări concertante de Haydn (19,50). 
Opera săptămînii : „Carmen" de Bizet (Cîntec țigan 
și aria toreadorului) — (20,50). Laureați ai Festiva
lurilor de muzică ușoară Mamaia, San Remo. 
Luxemburg (21,05). O istorie a muzicii în capo-

ercu/?/ PROGRAMUL I: 
Cîntece de viață 
nouă și jocuri 
(8,10). Moment poe
tic interpretat de 

George Calboreanu (8,25). Sfatul medicului (9,30). 
Emisiune literară pentru școlari — „Patriei, dra
goste fierbinte" (montaj de versuri și proză) (10,30). 
Premii la concursuri muzicale internaționale : Con
certul pentru vioară și orchestră de Wilhelm Ber
ger (solist, Mihai Constantinescu) (10,55). Mic con
cert de muzică românească : poemul simfonic „Vîr- 
ful cu dor" (12,45). Program muzical oferit de 
Almanahul „Scînteia” - 1967. Cîntă Margareta Pîs- 
laru și Adamo (13.15). Ani de ucenicie. Versuri ale 
tinerilor condeieri închinate patriei (17,10). Suita 
cîmpenească". „Ogoare înfrățite” de Gheorghe Du
mitrescu (17,30). Tribuna radio. România, pe calea 
progresului multilateral (18,00). Varietăți muzicale 
(18,15). „Te iubesc" — muzică ușoară (23,00). PRO
GRAMUL II : Melodiile străzii (7,55). Cu scrisorile 
în față (12,10). Cîntece și jocuri populare (12,25). 
Din operetele lui Elly Roman (13,08). „Codrule, 
frunzele tale" — emisiune de cîntece și jocuri 
(14,30). „Doi ochi frumoși" — muzică ușoară (15,10) 
De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii) 
Din cuprins : De cînd există obiceiul de a se 
face pom de iarnă ? De ce se sărbătorește Anul 
Nou la 1 ianuarie ? (15,30). „Zii, bade cu fluiera" - 
melodii populare (15,45). Cronica literară de Valeriu 
Râpeanu (17,40). Figuri și momente din istoria mu
zicii românești : Alexandru Zirra. Prezintă prof 
univ. Zeno Vancea (19,05). Noapte bună, copii : 
„Poveste de Anul Nou" de Călin Gruia (19,30) 
Concert ghicitoare (muzică de operă) (19,40). Mu
zică ușoară (22,12). Moment poetic. Poeții noștri cîn
tă patria (22,30). Muzică contemporană : Lucrări 
audiate la Tribuna internațională a compozitoriloi 
Paris — 1966 (23,10).

PROGRAMUL I: 
„Cîntec, joc și voie 
bună" — muzică 
populară (8,10). Mo
ment poetic — in

terpretat de Colea Răutu (8,25). Sfatul medicului : 
Farmacia în gospodărie (9,30). Melodii populare in
terpretate la diferite instrumente (9,35). Cîntă or
chestra de muzică populară „Miorița" din Brașov 
(10,15). Radioracheta pionierilor : „Cîntecul pelica
nului" — scenariu științificp-fantastic de Romulus 
Bărbulescu (10,30). Selecțiuni din opereta „Lysistra- 
ta“ de Gherase Dendrino (11,00). Cărți care vă aș
teaptă (11,20). Cantata „Comunistul" de Constantin 
Palade, pe versuri de Nicolae Labiș (12,50). Itinerar 
folcloric muzical (15,00). Premiere de operă de-a 
lungul anilor : „Oedip” de George Enescu. Pre
zintă Grigore Constantinescu (17,00). Ritmurile cin
cinalului. Investiții — 1967. Ministerele și între
prinderile industriale, institutele de proiectare și 
organizațiile de construcții desfășoară o vastă mun
că pregătitoare pentru ca planul de investiții pe 
1967 să se îndeplinească ritmic, începînd cu primul 
trimestru al anului. în această emisiune vă vor fi 
prezentate cîteva din aspectele majore ale acestei 
acțiuni complexe (18,40). Seară pentru tineret (19,00) 
PROGRAMUL II : Pagini din opereta : „Culegă
torii de stele" de Florin Comișel (7.45). Actualitatea 
literară : Violeta Zamfirescu: „Călătorind prin tară" 
Cicerone Theodorescu — „Imn Republicii" (10.05) 
Republică, tară înfloritoare — program de cîntece : 
„Imn tării mele" de Dimitrie Cuclin : „Țară, liva
dă" de Hilda Jerea ; „în tara mea e primăvară' 
de George Vancu (12,00) Selecțiuni din operete 
(13.08). Din tezaurul nostru folcloric muzical (14.30) 
Festival de poezie contemporană românească (17.45) 
Din creația de cameră a compozitorului Mihail Jora 
Sonatina opus 44 pentru pian : Mică suită pentru 
vioară și pian (19.05). Noapte bună, copii : „Ceasul 
cu inimă", poveste de Vladimir Colin (19,30). 
Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a

Radioteleviziunii. Dirijor Traian Popescu (Franța). 
Solist Corneliu Gheorghiu (19,50). Moment poetic. 
„Partidului, inima și versul" (22,30). Melodii lirice 
(22,35).

PROGRAMUL I : 
Sfatul medicului : 
Sfaturi pentru tu
riști, iarna (9,30). 
Balada pentru Re

publica Socialistă România, de Florența Albu (11,20). 
Cîntăreti români pe scenele lumii : Zenaida Pally, 
Elena Cernei și Nicolae Herlea (12,10). „Hora ma
rilor cîmpii" - program de cîntece și jocuri (12,30). 
Dansuri simfonice de Constantin Dimitrescu, Con
stantin Bobescu, Sergiu Sarchizov și Paul Constan
tinescu (12,45). Imnuri de slavă patriei socialiste 
(16,40). în slujba patriei (17,10). Anul internațional 
1966 (18,00). Radiosimpozion. România în primul an 
al cincinalului (18.40): Atențiune, părinți I (21,05). 
Vă invităm Ia dans (21,20). PROGRAMUL II: Dan
suri din operete românești (7,45). „Țara-ntreagă-n 
sărbătoare" — muzică populară (8,30). Program in
terpretat de orchestrele simfonice din Arad și Cra
iova (9,03). Teatru radiofonic. „Steaua polară". Sce
nariu radiofonic de Sergiu Fărcășan (10,05). Ritmu
rile cincinalului (12,10). Soliști și formații artistice 
ale căminelor culturale și caselor de cultură (12,45). 
„Partid iubit, îți mulțumim" — program de cîn
tece (13,08). Ineluș-învîrtecuș (emisiune pentru cei 
mici), „Brăduleț, brăduț drăguț, ninge peste tine..." 
scenetă de Carmen Constantinescu (15,30). Or
chestra de muzică populară „Flacăra Prahovei", din 
Ploiești : dirijor, George Botez (15,45). Recital Petre 
Ștefănescu-Goangă (16,00). Recitalul violonistului 
Stefan Ruha (17,10). Rapsodia română de Ciprian 
Porumbescu (18,00). Nestemate folclorice (18.35). ' 
Seară de operă : „Fata cu garoafe" d» Gheorehe 
Dumitrescu (19,40). Simfonia a Il-a în Fa major, 
„a Republicii" de Nicolae Buicliu (21,50) Moment 
poetic — Poeții noștri cîntă patria (22,30). Cei pu
ternici - baladă pentru alto, bariton, cor și or
chestră de Alfred Mendelsohn; „Omagiu vieții" — 
expresiuni pentru bariton și orchestră de Carmen 
Petra Basacopol (23,10).

PROGRAMUL I: 
Moment poetic — 
interpretat de Iri
na Răchiteanu-Si- 
rianu (8.25). Or

chestra „Barbu Lăutaru" a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" (9.30). Răsună cîntecul și jocul pe 
întinsul patriei (10.03). „I-am întîlnit la Clubul 
voioșiei" (Selecțiuni din emisiunile „Clubul voio
șiei", transmise în anul 1966) (10.30). Revista lite
rară radio. Număr festiv (11.20). S-au construit 
în primul an al cincinalului... (12.30). întîlnire cu 
melodia populară și interpretul preferat (13.30). De 
toate pentru toți (14.00) Cîntece de dragoste și 
iocuri populare (15,00) Anul Nou în eposul româ
nesc : Privire asupra unor creații reprezentative 
publicate în marile colecții de folclor (16.30). Alma
nah folcloric — I960 (16 50). Din ianuarie pînă în 
decembrie muzică ușoară românească (17,15). 
Anul științific — 1966 (18.00). Almanahul emisiunii 
„Melodii -.magazin - 1966" (18 50). PROGRAMUL 
II : Dansuri^ din operete (7.45) Bibliotecă de litera
tură română. Ion Creangă : „Amintiri din conilă- 
rie". Citesc : Stefan Ciubolărasu si Constantin Mo- 
ruzan (10.05) Buchet de melodii ponulare (10.45). 
Piese instrumentale de mare popularitate (11.07). 
Unda veselă (13.30). ..Electrecord 66" muzică 
ușoară (15,10), Miorița — Obiceiuri de Anul Nou. 
Autorul prezentării George Antofi 115,30) Program 
pentru iubitorii muzicii populare (16.30) Colegi de 
liceu (17,30). Muzică populaiă din diferite regiuni 
ale țării (18,00). Varietăți muzicale (18.201 Debuturi 
în 1966 — interpreți de muzică populară (19,05).

PE STAȚIILE DE RADIO UNITE. ÎNTRE 
ORELE 19,30 - 6 00. PROGRAM SPECIAL 
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Precizie, eleganță, grație, fru
musețe — iată elementele 
ce stau la baza gimnasticii ar
tistice. Concursul republican, 
disputat sîmbătă și duminică în 
sala Institutului politehnic din 
Capitală, a prilejuit o excelen
tă evoluție a celor mai reduta
bile formații de gimnastică ar
tistică din București, Timișoara, 
Constanța, Brașov, Tg. Mureș. 
In fotografie : studenta Bur- 
burache în timpul executării 
unui exercițiu liber ales.

Retrospectivă

mGrivița
9

a

• Hroșie
9

învins
pe La Voulte

La Voulte, situată

Speranțele notației, în marea 
lor majoritate elevi și eleve, au 
profitat de zilele vacanței pen
tru a-și da întîlnire la bazinul 
Floreasca în cadrul unor con
cursuri organizate de federația 
de specialitate. La întreceri, au 
fost prezenți și reprezentanți ai 
clubului Chemie Halle (R.D.G.). 
Fotografia noastră a surprins 
momentul startului uneia din 
probele disputate ieri dimineață.

în localitatea 
pe valea Ronului, a început ieri 
după-amiază turneul în Franța al 
rugbiștilor de la „Grivița roșie", ac
tualii campioni ai țării noastre. 
Grivițenii au întîlnit formația lo
cală cu același nume, care acti
vează în prima divizie a campio
natului francez, fiind fruntașa 
grupei D, cu 21 de puncte din 8 
jocuri. Viorel Moraru, antrenorul 
echipei noastre, ne-a relatat 
aseară telefonic : „Am obținut o 
victorie la limită (14—13), după un 
joc de mare spectaculozitate, pe 
care tribunele, arhipline, l-au a- 
preciat corespunzător. Partida a 
fost deosebit de dificilă pentru ju
cătorii noștri, întrucît echipa loca
lă a ținut cu tot dinadinsul să 
nu-și dezmintă 
tății pe teren 
La Voulte n-a 
fața vreunei

Scorul a evoluat astfel. Am 
scris primii, prin Vusek, care a 
culcat balonul la capătul unei pă
trunderi lungi și spectaculoase a 
lui Irimescu. Gazdele au luat con
ducerea cu 5—3 (Courtial — încer
care, L. Camberabero-transforma- 
re). Același Courtial a înscris din 
nou în min. 30. La pauză 8—3 pen
tru La Voulte. Ne-am revenit însă 
repede. După ce am egalat (Vusek 
încercare, Irimescu transformă), 
am luat conducerea cu 11—8 
(Vusek — drop gol) și apoi am 
majorat scorul la 14—8, prin Iri
mescu. Cu două minute înainte de 
fluierul final, frații Camberabero 
au pecetluit rezultatul: Guy a în
scris o încercare și Lilian a trans
format. Deci 14—13 pentru Gri- 
vița roșie.

Turneul nostru continuă joi în 
localitatea Carcassonne, unde vom 
juca în compania formației cu ace-

lași nume, și se încheie la Bâziers 
duminică, 1 ianuarie 1967“.

La închiderea ediției ne-a par
venit și telegrama agenției „Fran
ce Presse". Spicuim din cuprins:

„în fața unei echipe (neînvinsă 
de mult timp pe teren propriu), 
în care jucau frații Camberabero, 
Lira și alți internaționali valoroși, 
„Grivița roșie" a confirmat clasa 
rugbiului românesc printr-o vic
torie la limită, dar logică, într-un 
meci spectaculos și de bun nivel 
tehnic. Triunghiul românesc de 
atac Vusek-Irimescu-Țibuleac s-a 
dovedit de o mare forță ofensivă, 
posedînd indiscutabile calități teh
nice".

la Balcaniada

</e baschet
masculin

dinadinsul 
faima invincibili- 

propriu De 6 
plecat steagul 
echipe.

ani, 
în

în-

Dinamovistii învinși
9 9

la Agen
în primul joc al finalei „Cupei 

campionilor europeni" la rugbi, 
echipele Dinamo București și S.U. 
Agen s-au întîlnit ieri pe stadionul 
din Agen. Formația franceză a cîș
tigat cu scorul de 12—0 (6—0).

Evoluția și explicația acestui 
scor le-am aflat prin telefon 
antrenorul Dumitru Ionescu. 
renul desfundat din cauza 
ploi care cad de circa

de la 
„Te- 
unor 
două 

săptămîni — ne-a spus antrenorul 
dinamoviștilor — a constituit pen
tru noi un mare impediment întru- 
cît, ca să parăm oarecum superio
ritatea în înaintare a francezilor, 
am încercat să acționăm cu pase 
la mînă, atacînd cu linia de trei- 
sferturi. în primele douăzeci de 
minute am ținut scorul alb, domi- 
nînd chiar. Dar în plina noastră 
dominare, Sitjar a interceptat o 
pasă greșită a lui Zlătoianu (căruia 
mingea udă i-a alunecat din mînă) 
și a deschis scorul. Nu mult mai 
tîrziu, printr-Un drop gol tras de 
Dehez, Agen a ridicat scorul la 
6—0. începutul reprizei secunde ne 
aparține, însă la fel de infructuos. 
Sitjar, mereu pe fază, înscrie încă 
două încercări și hotărăște soarta 
partidei".

Simbătă seara, la Sofia, a 
luat sfîrșit Balcaniada de bas
chet masculin. Titlul de cam
pioni balcanici a revenit, după 
cum de altfel se și anti
cipa, baschetbaliștilor iu
goslavi. Succesul acestora este 
cu atît mai meritoriu cu cit in 
echipa prezentă la Sofia au fi
gurat de fapt jucători tineri, 
intrucit titularii se află într-un 
turneu în America.

Selecționata română a ocu
pat locul secund, ceea ce i-a 
asigurat calificarea pentru 
„europenele" din 1967. Cum 
s-a comportat echipa noastră 
in cele 5 meciuri disputate ?

A început competiția timid, 
fără încredere în torțele sale. 
Primul joc, cu baschetbaliștii 
turci, clasafi înaintea noastră 
în „Cupa Bosforului", s-a des
fășurat sub semnul crispării, 
al fricii de adversar, fapt ce 
i-a diminuat forța de joc, fă- 
cind-o să nu se poată regăsi 
decit in finalul partidei, cînd 
însă n-a mai putut recupera. 
Meciul cu 
ceasta are 
zută decit 
dat prilej 
se reabiliteze,

. valoare calitățile (in special o 
concepție tactică superioară) 
și să obțină victoria I Par
tida decisivă pentru cîști
garea competiției, susținută 

compania baschetbalișli- 
iugoslavi, a (ost hotă- 
de lipsa de pregătire mo- 
a băieților noștri. Deși au 

ei 
cauza

Bulgaria, deși a- 
o valoare mai scă- 
acum cifiva ani, a 

jucătorilor noștri să 
să-și pună in

Polihroniade
sau Makai ?

a

al tinerilor scrimeri

Unul dintre protagoniștii con
cursului de scrimă dintre echi
pele de tineret ale României și 
Poloniei, desfășurat la sfîrșitul 
săptămînii trecute în sala Di
namo, a fost fără îndoială flo- 
retistul nostru Mihai Țiu. lată-l, 
in fotografie, în timpul unui a- 
salt.

După ce sîmbătă, în partida 
doua, cele două pretendente la titlul 
de campioană a țării la șah — Eli- 
sabeta Polihroniade și Suzana 
Makai — au terminat remiză (în a- 
cest fel scorul devenind 1,5 la 0,5 
peptru Makai), ieri s-a desfășurat 
partida a treia. Cu albele a jucat 
Makai, ceea ce, teoretic, presupune 
un ușor avantaj. Totuși, Polihro
niade a reușit să cîștige partida, 
scorul general fiind acum eqal i 
1,5—1,5.

Astăzi după-amiază, de la ora 
16,30, în sala Constructorul are loc 
partida decisivă. în caz de egalitate, 
regulamentul competiției prevede 
că titlul va reveni acelei jucătoare 
care va obține prima victorie în 
partidele următoare.

Timp de trei zile, în sala Di
namo din Capitală a avut loc în
tîlnirea amicală de scrimă dintre 
echipele de tineret ale României 
și Poloniei. După cîștigarea turnee
lor individuale de floretă (prin Mi
hai Țiu și Marina Stanca) desfă
șurate vineri, sîmbătă sportivii ro
mâni au învins și la „individua
lele' de spadă (Alexandru Istrate) 
și sabie (Iosif Budahaziu). Ieri, în 
ultima zi a întrecerilor, au avut loc 
probele pe echipe : trei victorii au 
revenit tinerilor noștri scrimeri (sa
bie — băieți, spadă — băieți, flo
retă — fete) și una oaspeților (flo
retă — băieți). Așadar, întîlnirea 
a luat sfîrșit cu scorul general de 
7—1 în favoarea tinerilor scrimeri 
români.

VOLEI

Politeh-

In sala Floreasca s-au întîlnit 
ieri dimineața echipele bucureșy 
tene de baschet Politehnica și 
Rapid, fruntașe de mai mulți ani 
ale campionatului feminin. După 
un joc în care au avut inițiativa, 
dar în final au permis rapidis- 
telor să reducă diferența, bas
chetbalistele de la Politehnica 
au învins cu 66—58 (40—24).

Partida Viitorul Bacău — Politehnica 
Galați, considerată „cap de afiș" al 
etapei de ieri, a suscitat un interes 
deosebit deoarece rezultatul său avea 
să decidă situația din fruntea clasa
mentului ; în caz de victorie, echipa 
gălățeană urma să ocupe primul Ioc, 
urmată de Steaua, iar în caz de în- 
frîngere rolurile s-ar fi inversat. Co
respondentul ziarului nostru pentru 
regiunea Bacău, Gh. Baltă, ne-a trans
mis că întîlnirea voleibaliștilor bă- 
căoani cu cei gălățeni a fost viu dispu
tată, oferind spectatorilor numeroase 
faze dinamice, mult aplaudate. Con
dusă cu 2—0 la seturi, echipa Viitorul 
a egalat apoi scorul ; dovedind o pre
gătire tehnică superioară, oaspeții și-au 
adjudecat însă setul decisiv cîștigînd 
cu 3—2.

Alte rezultate: Politehnica Timi
șoara — Rapid 0—3 ; Tractorul 
Brașov — Alumina Oradea 3—0; 
Minerul Baia Mare — Petrolul Ploiești

3—0 ; Progresul Brăila 
nica Brașov 3—0.

în urma acestor rezultate primele 
locuri în clasament sînt ocupate, 
în ordine, de: Politehnica Galați, 
Steaua, Dinamo, Rapid.

★

Cu meciurile etapei a Xl-a, desfă
șurate duminică, prima parte a campio
natului masculin de volei s-a încheiat. 
Deși se află doar la jumătatea drumu
lui, actuala întrecere a echipelor din 
categoria A prilejuiește constatări îm
bucurătoare : disputa directă pentru 
cucerirea titlului de campioană a țării 
cuprinde un număr sporit de preten
dente, nivelul tehnic și spectacular al 
partidelor a crescut, ca de altfel și 
numărul celor ce iau loc în tribunele 
sălilor. în același timp se observă 
însă și o scădere a potențialului uno
ra dintre echipele fruntașe, Rapid și 
Tractorul Brașov, spre exemplu.

Pe scurt de peste hotare
• Comitetul olimpic național italian s-a declarat de acord cu pro

punerea ca orașul Florența să-și depună candidatura la organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară din anul 1976. Președintele C.O.N.I., Giulio 
Onești, a fost însărcinat să poarte discuții cu federațiile sportive in
ternaționale pentru a obține sprijinul acestora.

© într-un meci contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la volei 
masculin, echipa italiană Virtus Bologna a dispus cu 3—0 de Dinamo 
Tirana.

• Continuîndu-și turneul în Grecia, echipa de fotbal Torpedo Mosco
va a jucat la Atena cu formația locală Apollon. Fotbaliștii sovietici aii 
cîștigat cu 4—0 (2—0).

© După 13 etape în campionatul de fotbal al Italiei continuă să con
ducă Internazionale Milano cu 21 puncte, urmată de Juventus (20 
puncte) și Napoli (18 puncte).

© Din Geneva se anunță că meciul 
Europei), dintre echipele Ciprului 
februarie 1967, a fost amînat cu un 
nite între federațiile celor două țări.

Și 
an,

de fotbal (pentru campionatul 
Elveției, programat inițial în 
conform unei înțelegeri surve-

Foto : R. Costin

pe gheață „Drumheller Miners”.n Echipa canadiană de hochei 
aflată în turneu în R. D. Germană, a susținut o nouă întîlnire cu se
lecționata acestei țări. Scor : 2—0 (1—0, 0—0, 1—0) în favoarea hocheiș-. 
tilor canadieni.

e Selecționata de rugbi a Australiei a jucat la Bournemouth (Anglia) 
cu o reprezentativă regională. Rugbiștii australieni au învins cu 11—10 
(6-5).

rea mărfurilor și prezen
tarea vitrinelor. Iar cînd 
măsurile adoptate și co
municate atît cetățenilor 
cît și responsabililor uni
tăților comerciale sau 
cooperativelor de produc
ție nu sînt luate în consi
derație, neglijate, să se 
treacă la sancțiuni. înain
te de asta însă, acțiunea 
întreprinsă de sfatul popu
lar trebuie bine lămurită 
și supravegheată. Luptînd 
împotriva unor obișnuin
țe care ne-au făcut să to
lerăm ani de-a rîndul im
provizația și prostul gust, 
este timpul de a ve
ghea la felul cum se 
realizează estetica străzii, 
de a impulsiona acei fac
tori care răspund de buna 
organizare a activităților 
ei, pentru obținerea unor 
sporite valori exterioare 
de ordin decorativ și 
practic în mediul în care 
trăim.

în Constanța sau la Cluj, 
la Galați sau la București, 
pretutindeni s-au răspîn- 
dit, într-un tiraj de masă, 
mostre din lemn sau din 
alte materiale care înfă
țișează cașcavaluri, brîn- 
zeturl în burduf, salamuri, 
jamboane — manechine a- 
limentare care sînt tot atît 
de departe de natură ca 
și praful alb cu care sînt 
încărcate sticlele de lapte 
și expuse, ca niște fal
suri, la vedere. O reclamă 
trebuie să apeleze, în ca
zul magazinelor alimenta
re, la simțul gustului, să 
recurgă mai curînd la de
sene colorate decît să ne 
dea drept salam sau 
brînză o bucată de lernn 
vopsită îngrozitor, jupuită 
și decolorată după o vre
me, sau să ne ofere într-o 
sticlă praf alb cu aspect 
detestabil. în loc să ne 
simțim îmbiați, să ne lase 
gura apă cum s-ar spune, 
întoarcem privirea de la 
asemenea vitrine. Aceeași 
senzație o obținem la res
taurantul din Tulcea sau 
la unele braserii din Cons
tanța, ca să nu mai po
menim de numeroasele 
cabane decorate cu urși 
și căprioare, unde polițe
le, nișele, ferestrele, tej
gheaua sînt împodobite cu 
multe soiuri de păsări și 
animale locale împăiate, 
de la pelican și vulturi 
pleșuvi pînă la mistreți 
și cerbi, încît sentimentul 
că te afli într-un muzeu 
de științe naturale îți cam 
taie pofta de mîncare.

Pe aceeași stradă nu o 
dată vedem reclame cu 
aspect inteligent (vitrine în 
care o peliculă continuă 
de apă sugerează prospe
țimea fructelor și legume
lor, vitrine în care diferite 
produse se păstrează 
mediu natural sau I 
congelate) alături 
tele, situate la 
opus, arătînd 
tă inspirație și 
ditate (expoziții 
nițe și stilouri, vitrine 
care manechinele sînt a- 
lineate ca un pluton etc.). 
Pe aceeași stradă ne este 
dat să vedem, nu o dată, 
librării care prezintă căr
țile în mod selectiv, îm- 
prospătîndu-le continuu 
cu volumele nou apărute,

dar și librării în care 
toate cărțile sînt puse 
de-a valma fără nici un 
discernămînt. Lipsa unei 
preocupări mai accentua
te în privința prezentării 
vitrinelor,, ca și scoaterea 
lăzilor de gunoi pe tro
tuare la orele de seară, 
cînd încă circulația este 
în toi, pun o amprentă de
zagreabilă pe chipul unor 
străzi de altfel bine în
treținute și atrăgătoare.

Pentru că nu ne este in
diferent unde și cum trăim, 
pentru că strada este car
tea de vizită a unor orașe 
și de pe stradă culegem 
impresii adesea hotărîtoa- 
re asupra îndeletnicirii, 
preocupărilor, caracteru
lui, nivelului de cultură și

civilizație al oamenilor, 
nici unul din aspectele ei 
estetice și etice nu trebuie 
să rămînă pe seama în- 
tîmplării, 
discreția 
săbii de 
magazin de dulciuri și ră
coritoare. De estetica stră
zii răspunde în primul rînd 
sfatul popular. Sfatul 
popular trebuie să-și trea
că în activitatea sa drâpt 
un permanent obiectiv 
aspectul tuturor străzilor 
— dar mai ales al marilor 
artere — să apeleze la co
lective de arhitecți și es
teticieni pentru a cerceta 
situația la fața locului și 
a întocmi studii privind 
înfrumusețarea, organiza
rea circulației, depozita-

a hazardului, la 
oricărui respon- 
tutungerie sau

Drumul ascendent
al teatrului românesc
(Urmare din pag. I) uneori prea încărcată a 

colectivului, cu o densi
tate nejustificată în ra
port cu realizările ?

Legea dinamică a artei, 
care este prin excelență o 
formă a dialogului, a co
municării cu umanitatea, 
presupune deopotrivă 
transmisia către alte cul
turi. șl receptarea lor. Iată 
de ce păstrăm intact inte
resul pentru celelalte miș
cări artistice șl ne formu
lăm punctul nostru pro
priu de vedere, marctn- 
du-ne tot mai clar indivi
dualitatea.

Aceste rindurl nu se 
vor nici o trecere în re
vistă a reușitelor, nici o 
înșiruire de deziderate. 
Ele țin numai să cinsteas
că o sărbătoare. Sărbătoa
rea unui teatru care s-a 
maturizat și s-a impus în 
conștiința universală.

să aducă in fine în cercul 
ei acele opere pe care le 
visăm cu tații.
Ies, marile 
așteptate 
mină, dar 
măsură să 
să le cheme și să spri
jine realizarea lor. E 
de aceea, poate, cea mai 
importantă dintre datorii 
să colaborăm la creșterea 
și împlinirea lor.

Reușita activității mul
tora dintre ansamblurile 
noastre ne îndeamnă apoi 
să medităm 
pentru care 
teatre (din i 
mai ales 
creează pe 
[iilor care 
gurate. Nu cumva

Bineințe- 
valori nu pot fi 
cu ceasul in 
teatrele sînt in 
le pregătească,

el, dar rămîne mai ales 
un fenomen de ansamblu.

Că teatrul nostru a cu
cerit lauri și respect la 
Paris, Moscova, Veneția, 
Praga, Viena, Berlin, Bonn 
e un lucru știut, că oaspe
ții străini care vizionează 
spectacolele românești își 
afirmă foarte adeseori o 
inallă satisfacție, e iarăși 
un lucru știut. Numai că 
nu socot că ne putem în
gădui răgazul să ne soco
tim mulțumiți 
am realizat, 
cheamă alte 
artă nu-i loc 
ențe.

Viața teatrală formulea
ză astăzi probleme care-și 
așteaptă rezolvarea, 
ordinea urgenței, 
de frunte se află 
turgia. Mișcarea 
teatrală, curentul 
rator ce o animă,

: în 
bine 

de al- 
polul 

proas- 
como- 

de pe- 
în

cii ceea ce 
Succesele 

succese, in 
de sufici-

DAN ILIESCU

Cu telefericul spre Clâbucet

in 
lor 
.rită 
rală 
construit atacuri inspirate, 
n-au putut finaliza din 
excesivei nervozități. Dominați 
de complexe, mereu cu gindul 
la arbitraj, jucătorii naționalei 
noastre nu s-au putut dezlipi 
de adversar și, în mod firesc, 
au pierdut.

Ultimele partide au marcat 
un riviriment. O relaxare ac
tivă cu echipa de 1 tineret a 
Bulgariei le-a redat încrederea 
in posibilități. Meciul cu Gre
cia a consemnat în acest sens 
reușita dorinței de a învinge. 
Pe parcursul competiției o for
mă constant bună au arătat De- 
mian, Albu, Cr. Popescu. Bine 
au jucat și tinerii lekeli, 
Novac, Bîrsan și Diaconescu, 
cărora li se cere însă mai mul
tă disciplină tactică și mai a- 
Ies... experien/â de joc. La va
loarea obișnuită: Nosievici și 
Novacek.

La sfîrșitul intrecerii l-am 
solicitat cîteva impresii noului 
secretar general al campiona
telor balcanice de baschet, 
Al. Boșkov (Bulgaria): „Balca
niada din acest an — ne-a 
spus d-sa — a fost mai dispu
tată ca oricind, in joc fiind 
două mize : ciștigarea balca
niadei și calificarea pentru 
„europene". Iugoslavia, deși 
cu formația secundă, a învins și 
in această ediție, datorită mai 
ales experienței competitiona
le. Locurile ocupate de cele 
cinci echipe corespund posibi
lităților și potențialului fiecă
reia. Contam pe o surpriză a 
Turciei, dar aceasta nu s-a 
produs. Balcaniada este o com
petiție extrem de utilă, ea con
tribuind deopotrivă la dezvol
tarea legăturilor de prietenie 
intre țările din Balcani șl la a- 
firmarea baschetului nostru pe 
plan european".

In 
la loc 
drama- 
noastră 
regene- 
trebuie

i la cauzele
• o serie de 
București, dar 
din tară) nu 
măsura condi- 
le-au fost asi- 

e o 
problemă a cărei dezlega
re depinde intr-o egală 
măsură de conducerea u- 
nora dintre aceste 'forma
ții, ca șl de componența

Uli

VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în 

general umedă, cu cerul va
riabil, mai mult acoperit în 
Banat și Transilvania, unde a 
nins intermitent. în Muntenia și 
Moldova au căzut precipitații 
izolate, mai ales sub formă de 
ploaie. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul vestic. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila 
între minus 8 grade la Intorsura 
Buzăului și Botoșani și 5 grade 
la Sf. Gheorghe-Deltă, Constan
ța și Mangalia. Local s-a sem
nalat ceață. în București : 
Vremea s-a ameliorat. Cerul a 
fost variabil. A plouat slab. 
Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din vest. Temperatura 
maximă a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 27, 28 și 29 decembrie. în 
țară : Vreme în general ume
dă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații tempo
rare, sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit, predominînd din vest. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 
2 grade, iar maximele între mi
nus 3 și plus 7 grade. Local 
ceață. în București : Vreme în 
general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Precipitații tempo
rare. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. 
Ceată slabă.

! AN RODNIC PE OGOARE
i
Iză că oamenii

din agricultură

Știri sosite din dife
ritele provincii ale 
R. P. Chineze relatea- 

muncii 
l au 

ținut anul acesta 
colte mai bogate 
cît anul trecut. 
Sîciuan — unul 
principalele 
ale țării 
vestea că anul acesta 
s-au recoltat cu 1,5 
milioane tone mai 
multe cereale decît în 
1965, iar de pe cele 
273 000 hectare culti
vate cu bumbac s-au 
obținut recolte cu 20 
la sută mai mari decît. 
anul trecut. Față de 
situația existentă îna
inte de eliberare în 
provincie, suprafața 
cultivată cu bumbac 
a crescut aproape de 
două ori, iar producția 
de 9 ori. în districtul 

ISuikai din provincia
Guandun, producția

ob- 
re- 
de-
Din 
din

grînare 
a sosit

fost cu 44 la 
mare decît

Comunele 
din provin

de orez a 
sută mai 
în 1965. 
populare 
ciile Hunan și Anhoi 
au cules de pe 500 000 
de hectare o recoltă 
sporită de orez. Suc
cese însemnate au do- 
bîndit, de 
țăranii din 
tricte ale 
Hubei.

Membrii 
populare au obținut a- 
ceste succese în ciu
da faptului că zone 
întinse au avut de su
ferit în primăvara și 
vara acestui an de pe 
urma unor îndelun
gate perioade de 
cetă, ca și a altor 
lamități naturale.

Cum se explică 
zultatele bune dobîn- 
dite ? în primul rînd 
prin lărgirea sisteme
lor de irigație, con
struirea de diguri, stă-

asemenea, 
multe dis- 
provinciei

comunelor

se-
ca-

re-

vilare, stații de pom
pare, prin folosirea pe 
scară mai largă a în
grășămintelor mine
rale și a mașinilor a- 
gricole.

In presa chineză s-a 
relatat despre lupta 
sistematică dusă îm
potriva. secetei de ță
ranii din provincia Sî- 
ciuan. încă în lunile 
de iarnă și de primă
vară ei 
canale, 
sistemul 
liorații, 
perdele de pomi și au 
fertilizat pămîntul cu 
îngrășăminte. în mul
te sectoare eroziunea 
solului a fost oprită 
prin terasarea terenu
rilor în pantă, iar te
renurile joase și mo
cirloase au fost dre
nate. Toate aceste lu
crări au permis să 
fie redate agriculturii 
peste 100 000 de hec-

irigată 
ultimilor

provincia

de

în 
trei

He-

au amenajat 
îmbunătățind 
de hidroame- 
au plantat

tare. In lunile 
vară au fost irigate 
600 000 de hectare, a- 
dică jumătate din su
prafața 
cursul 
ani.

Și în
nan, unde s-a realizat 
o recoltă . bună de 
grîu de toamnă de pe 
o suprafață de circa 3 
milioane hectare, s-au 
întreprins numeroase 
acțiuni pentru comba
terea secetei. In 
timpul lunilor de iar
nă și de primăvară 
membrii comunelor 
populare din regiunile 
de deal au construit 
mii de puțuri pentru 
colectarea apei, rezer
voare și lacuri de acu
mulare de dimensiuni 
mici, fiecare lac avind 
o capacitate de peste 
10 000 metri cubi de 
apă. în zonele de șes

au fost construite re
țele vaste de canale de 
irigații, iar cele vechi 
au fost reconstruite și 
îmbunătățite. Drept
rezultat, suprafețele 
irigate au fost extinse 
cu peste 400 000 hec
tare.

Recolte bune au fost 
obținute, de asemenea, 
de pe terenurile cul
tivate cu grîu în pro
vincia Anhoi, în par
tea de nord a fluviului 
Huai. unde au fost fo
losite semințe adecvate 
condițiilor de climă de 
aici. Totodată, au fost 
utilizate pe scară largă 
îngrășămintele și me
todele agrotehnice a- 
vansate.

Dintr-o altă parte a 
țării, din 
sudice — 
Kiangsu și 
principalele
toare de orez, unde de 
pe același teren se 
string mai multe re
colte pe an. se anunță 
de asemenea succese 
importante. Zilele tre
cute in provincia Che
kiang s-a terminat 
Stringer ea. orezului tîr
ziu de pe 1,2 milioa
ne hectare, în majori
tatea regiunilor ob-

provinciile 
Chekiang. 

Kiangsi — 
producă-

țznmdu-se 
cu 10 la sută 
mare decît anul 
cut. După recolta 
sebit de bună la 
zul timpuriu de 
măvară și la cel intre 
sezoane. comunele 
populare din provincia 
Kiangsu au secerat o 
cantitate sporită și de 
pe suprafețele cultiva
te cu orez de toam
nă. Vești asemănătoa
re au sosit și din pro
vincia Kiangsi.

De asemenea, pro
vincia Yunnan din 
sud-vest>ul Chinei, cu 
toate că a cunoscut o 
perioadă de secetă în
deosebi în lunile cînd 
cerealele aveați cea 
mai mare nevoie de 
apă. a strîns o recoltă 
cu 15 la sută mai mare 
decît anul trecut, iar 
în unele zone sporul 
a ajuns pînă la 20--30 
la. sută. Noile canale 
de irigații au contri
buit la obținerea de 
recolte bogate de pe 
cele 86 000 de hectare 
de terenuri aride.

Pretutindeni. hăr
nicia oamenilor mun
cii chinezi din a- 
gricultură a dat roa
de bogate.

recoltă 
mai 
tre- 

deo- 
ore- 
pri-

I- GALAȚEANU



25 (Agerpres).

fază

3

(Agerpres). — 
unei scrisori a 
Prezidiului C.C.

„Luna-13“,

KS3 DAMASC. în Siria a fost 
creat un Comitet superior al 

petrolului, menit să mobilizeze 
eforturile în lupta cu I.P.C. EI 
este condus de Youssef Zeayycn,
primul ministru al Siriei. „Crea
rea acestui comitet, menționează 
agenția siriană de informații, a 
fost determinată de faptul că bă
tălia petrolului, dusă de țările
arabe împotriva companiilor stră
ine care le exploatează resursele 
naționale, a intrat într-o 
decisivă".

r T t

contrar declarațiilor ameri

cane cu privire la suspenda

rea operațiunilor în această zi

în lumea întreagă au continuat în aceste zile protestele viguroase ale 
opiniei publ:ce împotriva bombardamentelor americane asupra R. D. 
Vietnam. Imaginea de mai sus înfățișează o demonstrație de pro
test care a avut ioc recent în fața sediului principal de recrutare a! arma

tei americane, aflat la New York.

LA 25 DECEMBRIE

KHARTUM 25 (Agerpres). — 
Concomitent cu divergențele tot 
mai pronunțate dintre conducă
torii celor două partide de guver-

După cum anunța 
agențiile de presă, în 
Insula Saint Vincent, 
colonie engleză din 
Marea Caraibilor, con
tinuă să aibă loc tul
burări, ca urmare a a- 
mînării de către ofi
cialitățile Marii Britanii 
a datei la care fusese 
stabilit ca acest teri
toriu să obțină auto
nomia.

dent, scopul ei con
cret nu a fost dezvă
luit ; dar comentariile 
observatorilor politici, 
care pun în legătură 
plecarea navei cu tul
burările semnalate în 
insulă, evocă implicit 
năstrușnica ghicitoare : 
mînăstire într-un pi
cior, ghici — ciupercă 
— ce-i î

HANOI 25 (Agerpres). — Agen- 
în ziua de 

contrar decla- 
privire

în același timp, 
Londra s-a anunțat că 
o navă militară brita
nică, avînd la bord 
300 de persoane, a 
plecat spre Saint Vin
cent. Un purtător de 
cuvînf al Ministerului 
Britanic al Apărării- a 
precizat că nava are 
de îndeplinit o „mi
siune specială". Evi-

Aiger. Sute de manifestanți au pătruns în curtea ambasadei americane pen
tru a protesta împotriva intervenției imperialiste în Vietnam

au pătruns în

ția V.N.A. anunță că
25 decembrie 
rațiilor americane cu 
la suspendarea operațiunilor pen
tru această zi — numeroase avi
oane americane 
spațiul aerian al mai multor pro
vincii din R. D. Vietnam. Forțele 
armate ale R. D. Vietnam au in
terceptat aceste avioane. Potrivit 
primelor știri, un avion american 
a fost doborît deasupra Hanoiului.

(Urmare din pag. I) 

este pasibil de trei ani închisoare, 
de o amendă de 300 lire engleze 
și de o pedeapsă de 10 lovituri 
de bici.

Apartheidul există peste tot : în 
muncă, în zonele de locuit, sport, 
la spectacole. Așa se face că, 
vrînd să ieșim într-o seară cu niște 
prieteni studenți, printre care unul 
era de origine indiană, n-am putut 
face nimic deoarece nu ne pu
team duce în locurile rezervate oa
menilor de culoare, iar tînărul 
prieten indian nu putea veni 
cu noi în zona albă. Acesta este 
rezultatul ordonanței R-2 a legii 
din 12 februarie 1965 cu privire la 
„zonele rezervate". Oricine asistă, 
de exemplu, la un spectacol într-o 
zonă rezervată unui alt grup ra
sist, este pasibil de o amendă de 
200 lire englezești sau de 2 ani în
chisoare.

La ora mesei de prînz, în timp 
ce muncitorii africani, neputîn- 
du-se odihni, stau în stradă und6 
joacă domino sau citesc un ziar, 
din cînd în cînd își fac apariția 
oameni înarmați în camionete do
tate cu antene. Ei dau cu piciorul 
în cutiile de lemn care servesc 
drept mese muncitorilor, îi aliniază 
pe africani unii lîngă alții cu bra
țele ridicate, după care încep să-i 
percheziționeze. Sînt stupefiată : 
acești oameni n-au făcut nimic. 
Poate s-a comis vreun asasinat 
prin împrejurimi ? Dar atunci de ce 
nu sînt percheziționați și trecătorii 
albi ? „Permisele" — începe să 
strige un sergent, ca și cum acești 
oameni ar fi încercat să treacă 
clandestin o frontieră. Africanii își 
scot din buzunare niște livrete 
verzi. Unul dintre ei nu-1 are asu
pra sa. El spune că l-a uitat în bu
zunarul hainei. Este îmbarcat 
tr-una din camionete. Un altul, 
are asupra lui, dar este totuși îm
barcat, spunîndu-i-se : „tu nu 
dreptul să fii la Johannesburg".

Polițiștii pleacă să facă o razie 
într-un alt cartier. îi cer unuia din
tre muncitori să-mi arate „pass"-ul 
său. Este un carnețel de peste 90 
de pagini, în care este consemnată 
întreaga viață mizerabilă a unui 
african. Nu seamănă deloc cu un 
act de identitate. Este mai degra
bă o fișă de poliție cum au crimi
nalii. Un polițist poate afla în cinci 
minute din ce rezervație vine afri
canul, din ce trib, locul în care îi 
este permis să trăiască, numele 
patronului său, fișa de plăți, dacă 
și-a plătit impozitele, chiria, de 
cîte ori a fost condamnat pentru 
contravenție la diferite legi, dacă 

in
ii

ai
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a avut activități politice... în a- 
ceastă țară un african este în mod 
obligatoriu infractor față de o lege 
sau alta.

La toate serviciile publice ai im
presia că te afli în lumea lui Kaf
ka : intrare pentru albi, intrare 
pentru nealbi. Pînă aici este sim
plu. Dar după aceea toată . lumea 
se regăsește în aceeași sală. Ce 
se întîmplă atunci ? îmi dau sea
ma, în cele din urmă, că există 
ghișee pentru albi și ghișee pentru 
oamenii de culoare. Același lucru 
se întîmplă la cutiile poștale, la 
distribuitoarele automate de timbre 

și la cabinele telefonice. începe să 
mă cuprindă amețeala văzînd a- 
cești oameni de diferite culori care 
se încrucișează, se îndepărtează, 
fără să schimbe un cuvînt între ei. 
O călătorie prin oraș constituie o 
problemă pentru un om străin de 
apartheid. Vreau să iau autobuzul 
și, după ce aștept mai bine de un 
sfert de oră in mijlocul unui lung 
șir de oameni, îmi dau seama că 
aceștia mă privesc foarte curios. 
Sînt airicani și în stația de auto
buz în care aștept scrie : „Neeuro- 
peni". încerc atunci să iau primul 
taxi care se oprește, dar șoferul 
refuză să pornească. „Sînt negru, 
îmi spune el foarte politicos. Nu 
am dreptul să iau decît pasageri 
negri. Sînteți albă, vă rog să luați 
un șofer alb". Mă roagă să cobor 
repede deoarece se teme să 
aibă neplăceri cu poliția.

Africanii carp lucrează la 
hannesburg locuiesc în ceea 
aici sînt denumite „town-ships" 
„locations". Acestea sînt niște ghe
touri, imense și murdare, situate la 
aproximativ 30 km de oraș, 
mai mari sînt cele grupate 
numele de „Soweto" în care 
află îngrămădiți peste 700 000 
africani.

Ei vin în fiecare dimineață în 
zona albă și se înapoiază în fie-

nu

lo
co 

sau

Cele 
sub 

se 
de

HANOI 25 
Răspunzînd 
președintelui 
al F.N.E. din Vietnamul de 
sud, 
unei 
te a 
Min, 
nam, 
președinte al R. D. 
nam, arată că populația R. D. 
Vietnam a primit cu bucurie 
această reprezentanță.

în scrisoare sînt salutate 
numeroasele succese repurta
te de populația sud-vietna- 
meză sub conducerea Frontu
lui Național de Eliberare, în 
lupta împotriva agresiunii 
S.U.A.

Populația Republicii Demo
crate Vietnam, se spune în 
scrisoare, este hotărîtă să bi
ruie toate greutățile, să mun
cească și să lupte cu curaj, 
să sprijine lupta compatrioți- 
lor sud-vietnamezi.

Conducătorii R. D. Vietnam 
au adresat apoi urări de 
succes cu ocazia Anului Nou 
tuturor patrioților sud-viet- 
namezi.

trimise cu ocazia creării 
reprezentanțe permanen- 
F.N.E. la Hanoi, Ho Și 
președintele R. D. Viet- 
și Ton Duc Thang, vice- 

Viet-

care seară la locurile lor. Unii 
muncitori pierd șase ore pentru a 
se duce și a, se înapoia de la lu
cru. Pentru a te duce în „Soweto" 
îți trebuie un permis special din 
partea poliției. între ultimele case 
în care locuiesc albii și intrarea în 
rezervație există un „no-man's 
land", un teren viran de mai mulți 
kilometri. Acesta permite poliției, 
în caz de revoltă, să intervină cu 
blindate și bombardiere, fără să 
facă vreo victimă în rîndul albilor, 
cum s-a întîmplat în 1960 la Shar- 
peville.

„Soweto" îți amintește de un la

mici 
cu 

un

găr de concentrare, cu case 
dreptunghiulare, fără etaje, 
străzi ce se încrucișează în 
ghiuri drepte, posturi de poliție și 
clădiri administrative înconjurate 
de sîrmă ghimpată, în curtea că
rora polițiști albi veghează în ma
șinile lor blindate. Aici, în „Sowe
to", organizația revoluționară a a- 
fricaniîor, A.N.C. (Congresul Na
țional African, al cărui președinte 
este Luthulli, laureat al Premiului 
Nobel pentru pace) desfășoară o 
vie activitate. Este o organizație 
puternică, datînd din 1912 și care 
a grupat în jurul său toate orga
nizațiile ce se pronunță împotriva 
apartheidului. „Congresul Alianțe
lor", pe care-1 alcătuiesc aceste 
organizații, are un program comun 
și se pronunță pentru crearea în 
Africa de Sud a unui regim demo
cratic, pentru alegeri universale 
(un om — un vot).

împotriva activiștilor organizației 
sau a celor bănuiți de simpatie 
față de ea se folosesc crunte me
tode de teroare. Contra albilor 
antisegregaționiști se folosește 
o metodă inspirată de poliția por
tugheză — „the statue torture" — 
și care constă în ținerea în picioa
re timp de zeci de ore a unui om 
fără să i se permită să se odih
nească măcar un minut (Trewhela,

MOSCOVA. — Sîmbătă seara a 
avut loc, în sala Teatrului Krem
linului, spectacolul de gală din ca
drul turneului pe care-l întreprin
de în Uniunea Sovietică colectivul 
teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" 
din București. A fost prezentată 
piesa „D’ale Carnavalului" de I. L. 
Caragiale, în regia lui Lucian Pin- 
tilie.

în sală erau prezenți V. Popov 
și G. Vladikin, adjuncți ai minis
trului culturii al U.R.S.S., repre
zentanți ai conducerii Comitetului 
pentru relații culturale cu străină
tatea, ai Ministerului Afacerilor 
Externe și alte persoane oficiale. 
Se aflau, de asemenea, cunoscuți 
regizori, actori, critici teatrali din 
Moscova, printre care: Iuri Za- 
vadski, Vera Marețkaia, artistă a 
poporului a Uniunii Sovietice, Mi
hail Tarev și Mihail Jarov, artiști 
ai poporului, și alții.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes, fiind aplaudat în 
repetate rînduri la scenă deschisă.

S. PODINA

!

f

de artă romă- 
a tăcut o ex- 

și la Clubul 
orașul danez

COPENHAGA 25 (Agerpres). 
Asociația artiștilor plastici din 
Copenhaga a organizat o seară 
dedicată Republicii Socialiste 
România, in cadrul căreia 
doamna Holmboe, pictor, a Îm
părtășit impresiile sale culese 
in timpul recentei vizite făcute 
în (ara noastră. Expunerea a 
fost susținută cu diapozitive, 
iniătișind cele mai reprezenta
tive monumente 
nească. Artista 
punere similară 
tineretului din 
Ramlose.

unul din inculpați! din procesul 
„democraților", a fost ținut 110 ore) 
Femei ca Silvia Neame, Stepha
nie Kemp, bărbați în vîrstă ca Ba
ker nu au fost nici ei exceptați. 
Am întîlnit, de asemenea, nume
roși studenți ai Universității de la 
Viis sau de la Capetown, care au 
petrecut între 90 și 180 zile închiși 
în localurile poliției politice, fără 
a fi vreodată inculpați, în virtutea 
legii speciale care permite reți
nerea oricărei persoane și tortu
rarea ei fără a i se da posibili
tatea să-și angajeze un avocat.

Există și o altă categorie de oa

meni persecutați : sînt persoanele 
„trecute pe o listă" de către fostul 
ministru de „justiție", sinistrul 
Vorster, fost nazist, devenit prim- 
ministru după asasinarea lui Ver- 
woerd. Este suficient ca ministrul 
să „desemneze" o persoană ca fă- 
cînd parte dintr-o organizație 
antisegregaționistă ca să se vadă 
trecută pe listă și să-i fie 
interzise diferite activități cultu
rale, politice, sociale și economi
ce. Acuzatului îi revine, apoi, sar
cina să încerce să facă dovada 
„inocenței" sale. Toate aceste mă
suri au drept scop să intimideze 
acea parte a populației albe care 
îndrăznește să se opună regimu
lui rasist.

Scopul recunoscut al acestui re
gim este de a restrînge, puțin cîte 
puțin, pe toți africanii din țară în 
„Bantustane" — rezervații de 
unde nu au dreptul să iasă decît 
oameni valizi pentru a munci în 
minele, uzinele și pe fermele albi
lor. Ultimele legi rasiale au drept 
scop să evacueze cît mai mulți a- 
fricani din zonele desemnate 
„albe". Femeile, în special, 
nevoie de un permis special 
tru a veni să-și vadă soții 
muncesc în aceste zone. Am 
ocazia să asist în provincia Cape 
la expulzarea a sute de femei care

ei fi 
au 

pen- 
care 
avut

MOSCOVA
Duminică la ora 12,15 GMT sta
ția automată sovietică 
la o comandă de pe Pămînt, a în
ceput să transmită primele imagini 
ale panoramei lunare. Calitatea 
imaginilor televizate este bună. 
Transmiterea imaginilor va avea 
loc în cursul unor legături suc
cesive cu stația. Paralel cu trans-

BRUXELLES 25 (Agerpres). — 
După cum arată comentatorii de 
presă, țările africane asociate la 
Piața comună au toate motivele 
să-și exprime nemulțumirile față 
de evoluția relațiilor comerciale 
cu C.E.E. Astfel, produse tradițio
nale africane cum sînt bananele, 
cacao, bumbacul și uleiul vegetal 
întîmpină tot mai multe greutăți 
în desfacere. în timp ce prețurile 
la materii prime înregistrează o 

au venit, clandestin, să-și vadă 
soții. întrucît „pass"-urile lor nu 
erau în regulă, au fost arestate și 
expulzate în rezervațiile lor înde
părtate, suprapopulate și subdez
voltate, cum ar fi „Transkey"-ul, 
cea mai mare din Africa de Sud. 
Rasiștii sud-africani afirmă că fac 
aceasta din „umanitate" pentru ca 
africanii, pe care ei îi numesc de 
altfel „bantu" să se dezvolte con
form propriilor lor tradiții. Pen
tru a-i întoarce pe africani la epo
ca de piatră, autoritățile au insti
tuit din 1953 un sistem de educa
ție pe rase. Numai educația pen
tru albi este gratuită și obligato
rie. Africanilor nu le este admisă 
decît o educație primitivă : se stu
diază în limba tribală, numai un 
minim de cîteva cuvinte și fraze 
predîndu-se în limba engleză — 
minimul necesar pentru înțelegerea 
ordinelor albilor. Puținii tineri afri
cani care reușesc să termine stu
diile secundare nu pot învăța în 
aceleași universități cu albii. Le 
este de asemenea interzis să-și în
sușească o știință concretă sau 
tehnica modernă. Cum este prac
tic imposibil pentru un african 
să-și părăsească țara și să obțină 
o bursă de studii în străinătate, 
nu există nici un inginer african. 
Dar la ce ar servi aceasta dacă 
un african, în această țară, nu 
poate fi niciodată altceva decît o 
mînă de lucru necalificată? Ra
siștii merg și mai departe. Am vi
zitat un liceu pentru tinerele fete 
africane într-una din „locations"- 
urile din provincia Cape. Singura 
materie predată în afara religiei 
este cea a artelor menajere. îmi 
amintesc de convorbirea avută cu 
profesorul. într-un colț se aflau o 
„bucătăreasă electrică" și niște 
ustensile abandonate. „Am vrut să 
le învățăm bucătăria modernă și 
să calce cu un fier electric. Este 
util pentru servitoare — singurul 
viitor ce le așteaptă pe aceste 
tinere fete. Ei bine, a venit poliția 
și ne-a spus că trebuie „respec
tate obiceiurile africane" ; asta în
seamnă să le învățăm pe tinerele 
fete să facă lucruri „practice" ca 
de exemplu să gătească la un foc 
de lemne stînd chircite, să piseze 
boabele și să-și pună noroi uscat 
pe față... Așa arată rasiștii la noi".

Dacă trăiești cîteva luni în „re
publica cu gratii" a Africii de Sud, 
înțelegi împotrivirea populației 
autohtone față de regimul de tip 
colonial din țară : încetul cu înce
tul i s-au luat toate pămînturile, 
lăsîndu-i-se numai 13 la sută din 
țară, i s-a luat demnitatea. Nu-i 
mai rămîne decît o ieșire : lupta. 

miterea imaginii televizate a su
prafeței lunare, de la stație parvin 
date ale măsurătorilor științifice. 
Aparatajul instalat la bordul sta
ției funcționează normal.

Programul de cercetare a Lunii 
se îndeplinește. Centrul de coor
donare și calcul prelucrează și 
analizează informațiile.

scădere permanentă, prețurile bu
nurilor industriale sporesc. De alt
fel, cifrele schimburilor comerciale 
între țările africane asociate și 
C.E.E. sînt edificatoare în acest 
sens. în ultimii ani, exportul de 
produse africane în statele mem
bre ale Pieței comune bate pasul 
pe loc. Mai mult, în 1965 aceste 
exporturi au scăzut cu 4 milioane 
de dolari.

nămînt, viata politică sudaneză a 
înregistrat în cursul acestei săptă- 
mîni intensificarea disensiunilor 
dintre guvern și înalta Curte de 
justiție a tării, disensiuni care — a- 
prcciază observatorii politici — a- 
menință să evolueze spre o adevă
rată criză constituțională. După 
hotărîrea înaltei Curți, care de
clara neconstitutională legea vo
tată în urmă cu un an în legă
tură cu interzicerea Partidului Co
munist din Sudan, disensiunile au 
fost accentuate de refuzul guver
nului și al Adunării Constituante 
de a reveni asupra acestei legi ; 
cînd opt membri ai partidului co
munist care făceau parte din Adu- ' 
narea Constituantă au încercat să 
participe la ședința de vineri a 
adunării, ei au fost obligați să pă
răsească sala, în timp ce guver
nul a anunțat că va face apel pen
tru ca înalta Curte să revină asu
pra deciziei sale. Refuzul guver
nului de a se conforma hotărîri- 
lor organului judiciar al tării a 
fost interpretat de acesta ca o in
sultă. După cum menționează a- 
genția Reuter, la Khartum s-a a- 
nuntat că dacă nu va fi anulată 
legea referitoare la interzicerea 
partidului comunist, toți membrii 
înaltei Curți de justiție își vor pre
zenta demisia.

Afacerilor- Externe 
se spune în note, ca- 
acțiuni drept „provo- 
și cere încetarea lor

Afganistan. Vedere a barajului 
hidrocentralei Naglu

l

ESj ROMA. întrucît în urma gre- 
vei declarate săptămîna tre

cută muncitorii feroviari italieni 
nu au obținut satisfacerea reven
dicărilor lor, ei au anunțat că 
vor declara din nou grevă la 9 
ianuarie.

ULAN BATOR. La 24 decem- 
brie, în capitala R. P. Mon

gole a avut loc un miting cu oca
zia dării în exploatare a unei noi 
uzine de 
partieioat 
cret.ir al 
ședințele 
al R P. 
membru 
C.C. al . ___ ______
Prezidiului Marelui Hural Popu
lar, și alți conducători de partid 
și de stat ai R. P. Mongole.

reparații auto. Au 
<1. Țcdenbal, prim-se- 
C.C. al P.P.R.M., pre- 
Consiliului de Miniștri 

Mongole, J. Sambu, 
al Biroului Politic al 

P.P.R.M., președintele

ra KUWEIT. Guvernul kuwei- 
tian a cerut societăților pe

troliere carc-și desfășoară activi
tatea în Kuweit să sporească pro
ducția de petrol, iar o parte din 
veniturile lor să fie investite în 
țară în proiecte productive. în- 
tr-o declarație guvernamentală 
se arată că resursele de petrol 
ale Kuweitului trebuie să fie ex
ploatate în folosul țării.

fjțffl BAGDAD. Autoritățile kurde 
au pus în libertate alți 25 de 

militari ai forțelor guvernamen
tale, luați prizonieri în cursul in
cidentelor din regiunea kurdă. 
Pînă în prezent, 109 militari gu
vernamentali au fost eliberați de 
autoritățile kurde. Această mă
sură este menită să contribuie la 
normalizarea situației din nordul 
Irakului.

K3 WASHINGTON. Potrivit re- 
laturilor ziarului „Washing

ton Daily News", anul acesta 
Pentagonul a lansat aproximativ 
50 de „sateliți-spion". Recent, 
Ministerul Apărării al S.U.A. a 
alocat suma de 104 milioane do
lari pentru construirea unui sa- 
telit-splon „perfecționat".

M CIUDAD DE MEXICO. Un a- 
vion mexican de pasageri, 

aterizînd forțat pe o șosea la 
nord de Ciudad de Mexico, a 
alunecat în apele lacului Texcoco. 
Un număr de 101 persoane aflate 
Ia bord au reușit să se salveze.

E3R STOCKHOLM. Cargoul da- 
nez „Antje", care se îndrepta 

spre Olanda venind din Finlanda, 
s-a scufundat duminică dimineață 
în apele din largul arhipelagului 
Stockholm. Din cei cinci mem
bri ai echipajului, doi au fost 
salvați de elicoptere ale marinei 
suedeze.

i

i

este exprimat protestul ho- 
al

de
ale
la

guvernului cambodgian 
neîntreruptele acte agre- 
trupelor americano-saigo- 
frontiera cu Cambodgia.

PNOM PENH 25 (Agerpres). — 
La Pnom Penh au fost date publi
cității notele adresate de Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Cambodgiei Statelor Unite ale A- 
mericii și Vietnamului de sud, în 
care 
tărît 
față 
sive 
neze 
Notele cuprind date și fapte care 
demonstrează repetatele încălcări 
ale spațiului aerian de avioanele 
și elicopterele americano-sud-viet- 
nameze, ale căror victime au fost 
țărani pașnici, lipsiți de apărare. 
Ministerul 
cambodgian, 
lifică aceste 
cări fățișe" 
imediată.
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