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G în duri la Conferința 
Națională a Partidului

ÎNALTA COMPETENTĂ
Conferința Națională a 

Partidului Comunist Român 
și-a încheiat lucrările în du- 
pă-amiaza zilei de 8 decem
brie, după trei zile de ample 
dezbateri. Dar importantele 
hotărîri adoptate — de-abia de 
acum urmează să fie traduse 
în fapt. Pregătirea enunțării 
lor, a precizării măsurilor de 
luat pentru perfecționarea 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale a durat, 
după cum s-a spus, doi ani, 
antrenînd în acest timp un 
mare.nur.mr de specialiști, de 
oameni & știință, cadre de 
conducere și activiști de par
tid. Dar măsurile adoptate, 
spre a fi aplicate pe teren, 
vor antrena tot ce este an
gajat în procesul de produc
ție, căci reformele aprobate 
sînt structurale și privesc toa
te sectoarele economice.

Transformările ce vor avea 
foc în fapt sînt de-o impor
tanță capitală, ceea ce a și de
terminat ea ele să fie hotă- 
rlte de acest for superior care 
este Conferința Națională a 
partidului.

Hotărîrile luate au avut în 
vedere stadiul actual de dez
voltare a industriei noastre, 
gradul ei superior de înzes
trare, experiența acumulată 
pînă tn prezentpe plan mon
dial.

Toate aceste elemente au fost 
analizate prin numeroase stu-

Demostene
Botez

dii. Există așadar în urmă o 
uriașă muncă de documen
tare și pregătire.

Sînt cu neputință de cu
prins intr-un articol toate pro
blemele puse în discuție și 
care și-au găsit soluția, căci 
ele cuprind întreaga viață eco
nomică a țării cu toate aspec
tele ei. Dar toți oamenii din 
conducere, toți cei ce contri
buie la bunul mers al unei 
întreprinderi, caută a pune în 
practică noile principii. Căci 
ele privesc pe toți.

Industria noastră este do
tată cu o bază tehnică-mate- 
rială din cele mai moderne. 
Randamentul ei, profilul pro
ducției ei, trebuie să fie în 
raport direct cu competența 
cadrelor care o conduc. Pen
tru a se ajunge la a- 
ceasta, Conferința Naționa
lă a precizat principiile 
fundamentale ale perfecțio
nării conducerii și pla
nificării economiei naționale. 
Așadar, pentru ca folosind 
minunata bază tehnico-ma- 
terială să ajungem la ridicarea 
nivelului calitativ al activității 
economice, la dezvoltarea 
ascendentă a tuturor sectoa
relor de activitate, trebuie în 
prim loo perfecționată orga
nizarea conducerii și planifi
cării economiei naționale. Re
țin In această privință una 

din reformele capitale : între
prinderea reprezintă unitatea 
de bază a întregii economii 
naționale. Ea va „funcționa 
pe baza unei gestiuni econo
mice proprii, se va bucura 
de mai muită autonomie cu 
atribuții și drepturi sporite, și 
va dispune de mijloace ma
teriale și financiare necesare 
realizării creșterii și perfecțio
nării continue a producției de 
bunuri materiale".

In consecipță, întreprinde
rea va avea sarcina de a-și 
elabora singură planul de pro
ducție. Pentru realizarea pla
nului și acoperirea nevoilor 
procesului de producție, în
treprinderilor le va rămîne o 
parte mai mare din mijloace
le financiare rezultate din ac
tivitatea lor economică.

E clar. Autonomia între
prinderilor atrage de îndată 
cea mai mare responsabilitate 
a conducerii, atrage garanția 
unei conduceri capabile, bine 
pregătite, care să cunoască 
bine nu numai elementele 
procesului de producție, dar 
și legile economice. Ea atra
ge de asemenea nu numai o- 
bligația de îndeplinire a indi
cilor cantitativi ai producției, 
ci In mai mare măsură a ce
lor calitativi, căci fiecare în
treprindere de același fel, 
fiind independentă, intră ne-

(Contlnuare în pag. a IlI-a) Decor de iarnă în Capitală
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VACANȚA: A ELIMINAT

sfîr- 
după 

de 
deși

Premiera sărbătoririi 9 fitului de an îl face, 
calendar, VACANȚA 

_ iarnă a ELEVILOR, Și, urși 9 beneficiarii ei mai au încă de 
străbătut două săptămîni de 
școală simți vacanța pe unde- 9 va pe aproape anunțată de 
„cercetașii" iernii : cîteva gra- 

• de sub zero, care au reînviat 
patinoarele, întîia zăpadă, 
care, chiar dacă s-a topit re- 

• pede, a promis concursuri de 
schi și săniuțe, vitrine inva
date de Moș Gerilă și dublu
rile sale, șantiere deschise pe 

A locul viitoarelor orășele ale 
” copiilor. Totuși, „grosul tru

pelor" care vor spori farme- 
A cui vacanței sînt, deocamda- 
” tă, în faza de pregătire : co

mandanții — elevii, au liber- A tatea, fantezia și timpul să le 
echipeze după plac pentru 
a conferi și ediției din acest 9 an a vacanței de iarnă atribu
tul „de neuitat".

— Ce itinerarii sînt posibile 9 a fi străbătute în vacanța care 
începe la 22 decembrie ? O 

• sumară consultare a elevilor 
grupează preferințele lor în 
două mari capitole : activități 

• cultural - distractive și valori
ficarea decorului îneîntător al 
iernii prin manifestări turiști tice și sportive. Aceste prefe- 

” rințe pot fi pe deplin satisfă
cute în zeci de variante, una 

A mai atrăgătoare decit cealaltă 
cu condiția să fie gîndite și 
pregătite din timp, să înmă- 

9 nuncheze sugestiile elevilor, 
inițiativa și imaginația lor.

• Stație electrică de
9 transformare pusă 
țsub tensiune

A fost pusă sub tensiune9 — la întreaga putere pre
văzută — noua stație de 
transformare 110/25/6 kV,

9 în partea de nord a orașu
lui Ploiești. înzestrată cu 
echipament. în mare parte9 de fabricație românească, 
noua stație alimentează cu 

— energie electrică întreprin- 9 derile și blocurile de locu
ințe situate în această par-

* te a orașului. Totodată, o 
linie de 25 kV din cadrul 
stației, alături de substați-

9 ile Valea largă și Chitila — 
asigură necesarul de ener-

9 gie la întreaga capacitate- 
de trafic proiectată pentru 

a porțiunea de cale ferată e- 
lectrificată Brașov—Bucu- 
rești.

(Agerpres)

Sîntem în plină stagiune 
teatrală și concertistică, muze
ele și sălile special destinate 
găzduiesc expoziții variate, 
cluburile, casele de cultură și 
căminele culturale și-au pre
văzut activități de interes pen
tru elevi și ore din program 
rezervate în exclusivitate lor ; 
se pot deci alcătui programe 
culturale de vacanță care să

răspundă gusturilor și preo
cupărilor atît de diverse ale 
elevilor. In plus, numeroase 
instituții culturale le-au rezer
vat surpriza unor spectacole 
cu piese din dramaturgia cla
sică și contemporană, a unor 
concerte destinate anume lor. 
In cadrul acestor inițiative se 
înscrie și „Festivalul filmului 
pentru elevi" programat a se 
desfășura între 27 decembrie 
și 7 ianuarie în 67 de ora
șe ; el cuprinde filme de mare 
succes din cinematografia ro
mânească și străină, medali-
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în regiunea Banat
• Numărul întreprinderi

lor care au realizat acest im
portant succes trece de 20. 
Printre acestea se află Com
binatul siderurgic Reșița, 
care a dat peste prevederi 
aproape 30 000 tone produse 
siderurgice, fabrica „Elec- 
trobanat" care a livrat In 
plus o producție în valoare 
de 20 milioane Iei.

Datorită acestor depășiri, 
industria bănățeană a dat 
peste planul la zi o produc
ție suplimentară în valoare 
de 440 milioane lei, din 
care mai mult de 87 la sută 
a fost realizată pe scama 
creșterii productivității mun
cii.

în regiunea lași
• 20 de fabrici șl uzine 

din această regiune au reali
zat sarcinile planului anual.

oane, întîlniri cu personalități 
ale ecranului și scenei noas- 
tre, simpozioane, concursuri 9 
și alte acțiuni menite să con
tribuie la cultura cinemato- 
grafică a elevilor. Tabloul a- 9 
cestor manifestări culturale 
va"apărea întregit dacă i se 
vor adăuga ți activități la 9 
care elevii doresc să participe 
nu ca spectatori, ci ca inter- a 
preți și organizatori direcți. ™ 
Este vorba de serbări școlare, 
serate literare, întîlniri de ce- A 
naclu, procese literare, au- ” 
diții muzicale, vizite la mu
zee etc. încă de pe acum se O 
pregătesc în școli manifestări 
culturale închinate celei de 9 
a XX-a aniversări a Repu
blicii : pe lîngă edițiile fes
tiva ale revistelor școlare 9 
se vor pregăti festivaluri șco
lare ale căror programe să 
cuprindă cele mai izbutite 
numere susținute la etapa pe 
școală a concursului cultural- ™ 
artistic al elevilor.

Zilele de vacanță sînt aș- 9 
teptate de elevi și pentru po
sibilitățile de distracție pe 9 
care le oferă. Iar dintre aces
tea, manifestările prilejuite 
de sosirea Anului Nou repre- ™ 
zintă o atracție deosebită. Fi
rește, este de înțeles ; ce poa- ® 
te fi mai plăcut, decît să pe

(Continuare în pag. a IlI-a)

L I N I T
Colectivele întreprinderilor 
din regiune au realizat pes
te plan de la începutul anu
lui și pină in prezent o pro
ducție globală în valoare de 
231 milioane lei, livrînd su
plimentar 17 000 rulmenți. 
2 800 tone de țevi sudate, 
400 kg de aureocielină, 5 000 
tone de ulei comestibil și 
alte produse.

în regiunea Bacău
• Printre întreprinderile 
care au îndeplinit sarcinile 
planului se numără și-între
prinderea de construcții fo
restiere din Piatra Neamț, 
care înregistrează o depășire 
a planului valoric de 2 000 000 
lei, realizînd 299 km dru
muri forestiere. Fabrica de 
șuruburi din Bacău a produs 
peste sarcinile Inițiale 17 
milioane șuruburi mecanice 
și pentru lemn.

în „Cupa cupelor" la baschet

,.111' ONESTA"
încleștarea de pe „Repu

blicii" dintre „Rapid" și „Ju
ventus" s-a repetat aidoma, 
pînă la un moment, și în sala 
„Floreasca”. Față-n față s-au 
aflat tot o echipă românească 
și una italiană: „Dinamo" și 
„AU’ Onesta". Miza meciu
lui era și ea la fel de mare 
—• calificarea în turul urmă
tor al „Cupei Cupelor”.

Dinamoviștii bucureșteni, 
după ce au fost conduși la 
pauză cu 42-—41, au jucat 
magistral în cea de-a Il-a 
repriză. Balanța jocului, ner
vos din prima repriză, cînd 
nu le-au reușit decit parțial 
acțiunile ofensive, s-a înclinat 
definitiv în favoarea jocului 
calm, lucid, tehnic. Pentru 
că, tr» cele din urmă, „Dina
mo" și-a dominat și învins 
adversarul cu propriile-i ar
me : aruncări spectaculoase 
de sub panou, precizie în a- 
runcările de la semidistanță 
și în aruncările libere, contra
atacuri.

Momentul psihologic s-a 
petrecut imediat după reîn
ceperea jocului. In secunda 
20 „Dinamo” a preluat con
ducerea și, printr-pn foarte 
bun joc ofensiv — dublat de 
o mai mare ^exactitate și rea
lism în apărare — nu a mai 
cedat-o pînă la sfîrșit. Ba 
chiar a consolidat-o minut ctl 
minut învingînd, în cele din

9 urmă cu un avantaj net: 
94—79. Este, pare-mi-se, pri
ma sau a doua oară, dna o 9 echipă românească reface a- 
casă terenul pierdut în depla
sare. Deci — și subliniez a- 

9 cest deci —■ se poate. Albu 
— excelent conducător de 
joc și realizator (a marcat 21 9 de puncte) — Novac, Diaco- 
nescu, Cernea și colegii lor 

_ au demonstrat că putem juca 9 baschet și spectaculos și efica
ce. Suprema mobilizare din 

• repriza a doua am dori-o ca
litate permanentă, fără fluc-

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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• SCAPĂ

Cil

GHIMPI

Pe marginea meciului 
Rapid-Juventus.

de FANUȘ NEAGU

lotă carul mare. Iată carul mio.„

BRIGADA DE REPORTERI 
A „SClNTEII TINERETULUI” 
TRANSMITE DE LA 
PORȚILE DE FIER

Reportaj de ADRIAN PĂUNESCU și ION CUCII
- 1 ....................-   -     —    — ■■■— -   .................. .. Barajul este un trup, capul lui este omul

Un bulgăre 
de zgomote

Pumnii unui uriaș bat în 
Porțile de Fier și bubuitul 
lor este un bulgăre de zgo
mote în care se pot distinge 
scrîșnetele macaralelor, vaie
rul fier-oțelului convertit la 
viața barajului, de betonul 
care încarnează o prezență 
definitivă. Și mai poți dis
tinge în acest bulgăre de 
zgomote strigăte de oameni, 
scurte și încordate, căci dacă 
vom cădea de acord că ba
rajul este un trup, capul lui 
este omul și gura lui este 
gura omului și conștiința lui 
este cuvîntul omului.

Peste toate acestea, frun
tea omului și vorbele omului, 
numele lui :

-— Bebe, mai încoa, hai mă, 
băiatule. odată, începeți 
turnarea !

Și începe intr-adevăr 
turnarea la blocul de montaj, 
lamela cincisprezece roman 

Bl. Calendarul arată 9 decem
brie 1967. Graficul arată 
200 mc. turnați în 12-14 ore. 
Vreme în care Bebe — in
giner Petre Buzatu, responsa
bil cu betonarea la lotul I 
centrală, nu se îndepărtează 
cu nici un pas de postul său.

Un vraci care conduce 
sobru și neplictisit propriul 
său miracol ? Bulgărele de 
zgomote plonjează pe munții 
dimprejur, este descompus în 
scrișnete și vaiere și în cu
vinte, se însămînțează în Du
năre și o ia la vale așa îneît 
nu e de mirare că unui pescar 
de la Tulcea i se pare că-i 
scrîșnește năvodul. Iar doi 
marinari, în loc de a se auzi 
unul pe altul schimbînd for
mule profesionale, se trezesc 
strigați cu nume străine și 
puși stăpîni peste fapte străine 
de meseria lor :

— Bebe, hai mă băiatule 
odată, începeți turnarea, la
mela a cincisprezecea roman.

Moment de moment, Du
nărea cară între pînze de apă, 

scrîșnetele, vaierele și cuvin
tele unui miracol nou, născut 
în 1964, cînd primele două 
buldozere au împins res
pectuos primii metri cubi de 
pămînt, mai la stingă sau mai 
la dreapta ți imaginea lor s-a 
adăpat pentru prima dată din 
Dunăre.

îl căutăm 
pe mărunțelul

Să fi trecut un an de zile 
de cînd U.T.C.-ul a trimis la 
Hunedoara, la Porțile de Fier, 
la Combinatul siderurgic Ga
lați, noile valuri de construc
tori, pe vremea aceea încă 
inocenți.

Probabil că nimeni dintre 
cei prezenți atunci la Turnu 
Severin n-a uitat episodul cu 
mărunțelul. Băiatul acela mi
cuț, vă aduceți aminte dum
neavoastră, acela care plîngea 
cu lacrimile ciudei și nepu
tinței, că nu e primit printre 
constructori, că e prea mic, 

și care poate, în gîndul lui, 
își ruga oasele să-i crească, 
și făcea planuri de răzbunare, 
(cresc eu, vă arăt eu vouă) 
și nimeni n-a putut să-l ajute 
cu nimic ; și alții mai cinici :

— Ești prea mărunțel, mă 
uriașule, ce dracu, pe la voi 
n-a plouat de loc ? Că dacă 
tu ești așa, griul cît e, mă ? 1

Dunărea mirosea a mister 
și-l chema și omul se simțea 
capabil de gesturi eroice, dar 
vîrsta și statura îi interziceau 
accesul la elementarul eroism 
de a fi înrolat printre cons
tructori.

Țineți minte amenințările 
lui ?

— Eu am venit de tot, ce 
spun eu la ai mei cînd m-ar 
vedea respins ? Că sînt mă
runțel ? Ce, parcă ei nu știu ?

Și capul i se înfierbînta și 
trecea pe lîngă geamuri și nu 
se uita în oglinzi și planuri 
de răzbunare grozavă dospeau 
în sufletul lui.

La un an și ceva de atunci 
îl căutăm pe mărunțelul.

Orașul, șantierul — car eu 
fîn.

— II căutăm pe mărunțelul. 
Cum „care mărunțelul" ? 
Acela care plîngea pe sălile...

— Mărunțelul ? I A, da. Mi 
se pare că a fost respins.

— Asta o bănuiam și noi. 
Continuăm însă căutarea mă
runțelului. Ne uităm după 
oameni, le cîntărim staturile 
și, aici, un lucru interesant. 
Față de uneltele for, față de 
macaralele lor, față de fructele 
energiei lor, toți par frații 
mărunțelului. Mărunțel pare 
și Ion Costache și Dinu Mir
cea și Lepădat Măncescu șefi 
de echipe la lotul I Cen
trală. Și mărunței par toți 
oamenii care forfotesc în 
dreapta și în stînga, în sus 
și în jos. Dar de aproape ei 
par înalți și sînt înalți căci 
în ei sălășluiește barajul viitor 
și tot ce vor mai așeza, în 
rivalitate cu pămîntul, sub 
cerul vieții lor.

Dar noi îl căutăm pe mă

runțelul. Șl, în sfîrșit, Con
stantin Doinea, locțiitorul se
cretarului U.T.C. pe sistem, 
ne spune :

— Mărunțelul dumneavoas
tră e la Novaci. La munte, 
la forestieri.

în sufletele noastre îi 
strîngem mina, că s-a răz
bunat pe cei ce l-au respins. 
A schimbat Dunărea cu 
muntele și, recunoașteți și 
dumneavoastră, deficitul lui 
de înălțime e compensat de 
muntele de dedesubt.

Portret 
în contumacie

Pe șantier e decembrie. In 
biroul în care stăm e martie. 
Pe șantier e 9 decembrie. In 
biroul în care stăm e Emilia 
Martie. Afară 9 decembrie, 
ninge, ninge. Fulgi generoși 
de iarnă copilăroasă. înăuntru 
Emilia Martie ne vorbește 
despre Gheorghe Mateuță, 
considerat aici printre cei mai 
buni tineri din noul val.

Developăm din spusele ei 
imaginea lui Mateuță și al
cătuim un portret în contu
macie. încercasem mai înainte 
să stăm de vorbă direct cu 
Mateuță, dar inginerul Ungur 
răspunde solicitării noastre 
telefonice :

— Nu e posibil fiindcă flă
căul e artificier și dacă lip
sește înseamnă că astăzi nu 
pușcăm.

Intîlnirea nepredueîndu-se 
și băiatul interesîndu-ne, sîn
tem obligați să-l recompunem 
din ceea ce spun ceilalți des
pre el.

A venit pe șantier odată cu 
toți tinerii. A muncit șase luni 
necalificat la ecluze, Faza IB, 
și alte șase luni a manipulat 
sculele și materialele trebui
toare echipei. De la început a 
arătat o mare poftă de mun
că, tot ceea ce făcea și vor
bea era serios, cumpănit. Poa
te intervenea în comportarea 
lui faptul că sub primele șase 
luni de „necalificat" zăceau 
11 ani de liceu. Firește că în

luni nu eraaceste prime șase 
nevoie de 11 
cultură generală 
că acest băiat 
că indiferent în

ani de 
dar iată 
dovedește 

ce loc de
muncă te afli, funcționezi nu 
în virtutea a 7 ani de acasă 
ci a 18 ani de acasă, acasă = 
educație, simțul datoriei și 
dorința de a ocupa timpul 
tău cu destinul tău. Și sîntem 
acasă la constructori. Ograda 
e întinsă, animalele domes
tice se numesc macarale, be
toniere, escavatoare. De mîn-
cat aceste animale domestice 
mănîncă pămînt. Pămîntul 
este stîncă, nisip, nămol și 
iarăși stîncă. Pușcăturile în
curcă drumul peștilor din ape 
și Dunărea suportă tot recu
lul.

— Și Mateuță e mărunțel, 
e vioi, șaten și știe ce vrea. 
Iarna poartă bundă îmblănită, 
căciulă cu clape, cizme de 
cauciuc și- de la o vreme, de 
umăr îi atîmă lădița de arti
ficier.
(Continuare în pag. a Il-a)



Studiourile de la Buftea 
se mîndresc cu cele mai mă
gulitoare aprecieri priAite 
de la reputații cineaști con
temporani. Rene Clair, Or
son Welles — ca să amintim 
numai cîțiva — au făcut pu
blice părerile lor despre ex
celenta dotare a platpurllor 
Studioului „București". Și 
dacă cifra de numai 16 filme 
artistice de lung metraj, cit 
reprezintă producția anuală, 
poate fi explicată oarecum 
prin lipsa scenariilor, faptul 
că aceste 16 filme însumează 
o perioadă de turnare înde
lungată, cu mult peste tim
pul afectat in mod obișnuit 
în producția de filme și la 
un preț de cost substanțial 
mărit, e o anomalie de care 
se face vinovat studioul.

Cum se explică acest ob
stacol, echivalînd cu ore și 
bani pierduți, pe care-I re
prezintă platourile de Ia 
Buftea ?

FRANCISC MUNTEANU, 
singurul nostru regizor 
care a turnat un film 
în 2p de zile și, recent, 
în circa 40 de zile pe
licula „Cerul începe la 
etajul HI", își explică aces
te recorduri (recorduri doar 
în contextul cinematografiei 
noastre pentru că termenul 
de o lună — o lună și jumă
tate reprezintă peste tot 
cantitatea de timp pe care o 
are la indemină un cineast 
pentru a face un film) prin: 
„organizarea echipei de fil
mare în sensul stabilirii pre
cise. de la directorul de film 
pînă la maestrul de lumină, 
în termen, a tuturor obiecti
velor propuse. Pentru acea
sta e necesară pregătirea con
știincioasă a decupajului re
gizoral, a personalului teh- 
nic-operator, recuzltor, ma
chiori, cit și a actorilor. Orice 
fisură în această organizare: 
un actor care nu e liber in
tr-o anumită zi, eînd are re
petiții la teatru, ori cînd im
primă la radio, un costum 
prost executat in atelierele 
de croitorie, o probă tehni
că neconcludentă a peliculei, 
neverifiearea instalațiilor de 
iluminare și sonorizare 
ș.a.m.d. nu face decît să a- 
mîne cu ore, ou zile turnă
rile. Și Înmulțind fiecare 
oră, fiecare zi cu o valoare 
exprimată cifrie prin sume 
mari de bani se ajunge la 
umflarea nepermis de mare 
a' costului unui film. Ar tre
bui interzisă intrarea pe pla-

FESTIVALUL NAȚIONAL

AL TEATRELOR DRAMATICE
G. Călinescu în „Impresii 

asupra literaturii spaniole" 
face examenul clinic al erou
lui romantic ; febricitate, puls, 
disponibilități maladive, ape- 
tituri trupești. malformații 
psihice, apartenență naționali 
și socială. „Nunta din Perugia" 
dacă ar fi fost lucrare de este
tică romantică tot nu ar fi 
descompus mai perfect meca
nismul metodei. Totul gravi
tează în jurul sîngelui și al 
incendiului. Nuntă și ma
sacru, îngeri și demoni, cle
mență și monstruozitate. Co
pil ucigaș, produs în urma 
unui oribil viol asupra unei 
nobile doamne de către un tîl- 
har celebru. Amor sincer, pro
ducător de catastrofă și finala 
împăcare a monstrului cu di
vinitatea. Acestui arsenal dis- 
punind de ornamentele cele 
mai diverse i se alătură sa
vante meditații privind desti
nul artelor sau pline de avînt 
îndemnuri la luptă. Toată 
existența omului vie șt ade
vărată, complexă și pericu
loasă o reflectă această piesă. 
Perugia în flăcări, monstrul 
în conflict cu beatitudinea, 
nefericirea celor primăvăratici 
la suflet...

Piesa s-a jucat in sala Ope
rei. Afișul ce anunța „Nunta 
din Perugia" era vecin cu 
„Trubadurul". Ce păcat că n-a 
fost și muzică! Este specta
colul Teatrului Național din 
Iași, regizat de Sorana Co- 
roamă, in decorurile lui Mir
cea ltfarosin. Atmosfera : tene
broasă. Mișcarea: dramatică. 
Accesorii: instrumente de
luptă. Costume: bogate.
„Spectacolul este excelent": 
Teatru romantic pur, cum tre-

PLATOUL — un obstacol
între scenariu și film?
tou a unei echipe de filmare 
care nu are asigurate pre
misele continuității filmări
lor pentru că o echipă neor
ganizată amină și alte echi
pe, reușind să scumpească 
și filmul ei și pe al altora 
ca într-o reacție in lanț. Eu 
lucrez cu aceeași echipă de 
filmare de aproape 8 ani".

Regizorul ADRIAN PE- 
TRINGENARU găsește dis
cutabilă nu numai pla
nificarea cit și optica de 
organizare și concepție a 
producției de filme :

„Am spus și scris cu doi 
ani în urmă, în urmă cu un 
an, și mi se pare tot atit de 
necesar să repet și acum : 
în actuala formulă organiza
torică nimeni nu este cu a- 
devărat cointeresat ca fil
mele să iasă mai bune și 
mai ieftine. Cu excepția 
cîtorva „sufletiști" — care 
nu lipsesc de tot nici prin
tre regizori, dar care se îu- 
tilnesc mai ales printre fe
tele de la montaj și printre 
mașiniști — lumea cinema
tografică de la noi s-a adap
tat unei anumite inerții or
ganizatorice și intelectuale 
căreia nu avem de ce ne 
feri să-i spunem pe nume. 
Inerție, adesea interesată, 
pentru că retribuția actuală 
a oamenilor din studiouri 
îndeamnă tocmai la lipsă de 
operativitate, la rezolvarea 
superficială a temelor, la 
platitudine.

In momentul de față nu se 
miră nimeni dacă un opera
tor care nu reușește să se 
descurce prea bine în mese
ria lui trece la cea de regi
zor sau dacă după un film 
de... autenticitatea și origi
nalitatea FANTOMELOR in
tră foarte ușor în producție 
AMPRENTA. A devenit la 
fel de firesc ca tehnicienii 
de platouri să fie supraaglo
merați în noiembrie și de
cembrie pentru ca apoi, din 
ianuarie și pînă în mai să 
vegeteze toată lumea.

i buie să vedem la televizor, la
I cursurile de istoria teatrului. 

Nici Al. Kirițescu n-a uitat 
nimic, dar nici Sorana Co- 
roamă.

Spectacolul e din umbre și 
lumini. Lumina îmbrățișează 
dansurile, întunericul sancțio
nează crima. Toată lumea 
pactizează cu cei în costume 
albe, evident inocenții, pen
tru că negrii sînt evident cei 

răi. Roșul se așterne după ca
tastrofă, tar o spadă tremură 
înfiptă în podea ca semn al u- 
nar decizii hotărit bărbătești. 
Tiradele se rotesc clar, tare și 
puternic, căci pasiunile fremă- 
tînde nu-i dau pace eroului 
romantic. Privirile sînt crun
te, gesturile bruște. Nu știu 
dacă a stat in intenția regizoa
rei, dar a fost un spectacol 
comic de cea mai bună cali
tate, tocmai prin gravitatea 
lui. Rădeam ca atunci cînd as
cult conversația construită pe

Și același absurd face ca 
în domeniul artistic ca și al 
filmelor documentare, să 
predomine producții lipsite 
de atitudine, de un punct de 
vedere propriu. Nepermițîn- 
du-mi din motiv de spațiu 
o expunere mai amplă, aș 
vrea să fac doar citeva pro
puneri concrete :

— Despărțirea actualului 
centru de producție cinema
tografică într-o bază tehnică 
condusă de un economist, pe 
de o parte, și mai multe 
studiouri, redacții de crea
ție. independente (aflate in
tr-o nobilă concurentă și în
tr-o reală posibilitate de cîn- 
tărire a valorilor la lumina 
zilei).

— Transformarea acestor 
studiouri în colective care 
să nu funcționeze decît pe 
principiul rentabilității ar
tistice și financiare. Difuza
rea filmelor ar trebui astfel 
să nu mai preia automat în
treaga producție la prețul 
de deviz, ci selectiv, achitînd 
la sfîrșitul unui an de la 
premieră (sau la 6 luni) un 
anumit procent din încasări. 
In funcție de acest procent 
să fie remunerați atit direc
torii de studiouri olt și rea
lizatorii filmelor — in locul 
primelor fixe care se acordă 
în prezent și care fac ca atit 
regizorii cit și conducătorii 
studiourilor să fie practic 
indiferenți la felul în care 
publicul primește producții
le lor. (Pentru evitarea unei 
eventuale dispute între 
D.R.C.D.F. și studiouri, aces
tea din urmă își pot înființa 
o sală proprie în care publi
cul să afirme sau să infirme 
opiniile nejustificate). în »- 
cest caz nu ar mai exista 
poate nici pofta unor regi
zori de a face și al patrulea 
film prost după alte trei ra
tate și nici presiunea direc
torilor de producție de a se 
termina cu orice sacrificiu 
artistic filmele pînă la sfîr
șitul anului pentru a nu se

locuri comune a familiei 
Smith cu care începe „Cîntă- 
reața cheală". Nu se poate 
concepe spectacol mai anti-ro- 
mantic. Toate noțiunile grave 
se epuizează prin abundență, 
spectacolul compromițind în
săși noțiunea de romantism.

Margareta Baciu și Constan
tin Dintilescu au susținut fe
bra polemică a spectacolului. 
Patosul replicii, mișcarea fe
lină alternată cu salturi de 
panteră a interpretului, apoi 
nobila și sonora majestate a 
eroinei, cînd memorează sce
na „din șanț", recompun exact 
datele stilului de joc romantic. 
Ion Lascăr își aduce o contri
buție prețioasă în același sens. 
Boris Olinescu, destul de in
cert, nu exemplifică un stil 
de joc. El face mai puțin de
cît partenerii săi care perso
nifică stilul romantic pur, și 
mai mult decît Elena Bartok, 
Cornelia Hîncu și Costel Con
stantin care joacă modern, 
reținut, cu vădite intenții de 
a diminua intensitatea tonală 
la care se desfășoară specta
colul. Constantin Popa, ne jus
tificat distribuit in rolul unui 
poet delicat și lipsit de ener
gie, nu are o contribuție per
sonală la definirea montării. 
Muzica (A Zeman și V. Spă- 
tărelu) se înalță pe același 
caracter antinomic al sufletu
lui romantic, caracter care 
fundamentează întreaga con
cepție.

Nu vom ști niciodată dacă 
am asistat la o parodie exe
cutată cu seriozitate, sau la un 
spectacol devenit parodie toc
mai prin seriozitate.

GEORGE BANU 

pierde primele (dependente 
de „planul" anual).

Regizorul DINU COCEA, 
crede că „cinematografia are 
nevoie în primul rînd de o 
conducere competentă și de 
mal puțini intermediari. Da
că munca de producție este 
condusă de economiști sau 
ingineri, munca de creație 
trebuie condusă și în cine 
matografie de oameni de 
cultură cu personalitate, cu 
pasiune, a? zice chiar cu dă
ruire, pentru film. în pre
zent se întîmplă la modul 
curent ca perioadele de co
producție care sînt cele mai 
costisitoare să fie lungite 
artificial datorită întîrzieri- 
lor în aprobarea scenariilor 
și în deschiderea finanțării. 
Aceasta pentru că se pierde 
timp prețios din timpul cu
venit pregătirilor de filmare 
și repetițiilor cu actorii.

Incompetența se întilnește 
de la nivelul directorului 
do studio care nu caută să 
cunoască specificul produc
țiilor de filme mulțumindu- 
se să transmită instrucțiuni 
organizatorice și financiare 
elaborate în cadrul Comite
tului de Stat pentru ciutură 
și Artă. Așa se poate 
ajunge de pildă să fie per
fect legale și de preferat mai 
multe zile de filmare (eare 
costau circa 46.000 lei fieca
re) în locul unui consum de 
benzină în valoare totală de 
2 400 lei. Așa se poate ajun
ge ca un director să întrebe 
pe monteura șefă a filmului 
lui (cadrnl de creație UNIC 
pentru filmul respectiv) 
„eare este schimbul dum- 
neatale 7“

N-ar fi lipsit de învăță
minte dacă in cazul unor ca
dre din conducerea cinema
tografiei s-ar calcula cite 
luni din ultimii ani au fost 
călătoriți în străinătate, eu 
ce cîștig de experiență s-au 
întors și l-au făcut cunoscut,

Scenă din „Nunta din Perugia".

SESIUNE TEHNICO - ȘTIINȚIFICĂ LA BRĂILA

CĂILE ORGANIZĂRII ȘTIINȚIFICE 
A PRODUCȚIEI

Uzina de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila a găzduit 
sîmbătă și duminică o sesiu
ne tehnico-științifică la care 
au luat parte ingineri specia
liști, economiști din uzină, 
reprezentanți ai întreprinderi
lor constructoare de mașini 
din țară. Prezența unui nu
măr mare de cadre din îrwă- 
țămîntul superior a oferit po
sibilitatea unor discuții fruc
tuoase legate de noutățile teh
nice existente în acest dome
niu. Intre alte comunicări ști
ințifice a reținut atenția cele 

și cite zile au fost în mijlo
cul echipelor de filmare.

O altă mare sursă de risi
pă o văd în necoordonarea 
activității dintre teatre și ci
nematografie. S-au pierdut 
milioane de lei prin zile de 
filmare ratate sau reduse la 
jumătate datorită indisponi
bilității unor actori ca și 
prin plata unor spectacole 
întregi pentru a obține din 
partea teatrului un acord 
necesar într-o anumită zl. Ar 
fi atît de greu de pildă, ca 
intrarea în producție a unui 
film să fie cunoscută cu eî- 
teva luni înainte ? Introdu- 
cîndu-se în studio probele 
de actori și definitivarea 
distribuției Intr-un stadiu 
mai de început și stabilindu- 
se prin C.S.C.A. un sistem 
reciproc avantajos de cola
borare cu teatrele, e logică 
și realizabilă scutirea acto
rului de repetiții șl turnee, 
(sau dublarea lui) numai 
pentru o perioadă de circa 
două luni cînd urmează a fi 
plătit de film. Pentru cazu
rile excepționale, cînd ace
lași actor ar fi solicitat de 
mai multe filme, s-ar putea 
practica detașarea lui pe un 
termen îndelungat, termen 
în care ar fi exclusiv la dis
poziția cinematografiei.

Și o ultimă nemulțumire : 
cînd scenariul este supus și 
așa unui număr exagerat de 
leeturi prealabile, in locul 
uneia direct competente, este 
cu atît mai regretabilă prac
tica unor observații la co
pia standard în legătură cu 
lucrurile care privesc scena
riul inițial. Toate acestea ea 
și altele care ar mai putea 
fi adăugate, constituie pier
deri considerabile eare ar 
trebui și TREBUIE să fie 
remediate".

Cei trei regizori au pre
zentat cîteva din cauzele 
pentru care producția noas
tră de filme are o frecvență 
nesatisfăcătoare și cheltuieli 
inutile. Opiniile celor trei 
regizori cunoscători ai mun
cii In studiourile românești 
sînt născute de o experien
ță incontestabilă, iar propu
nerile lor dovedesc un spirit 
realist și arată înainte de a 
Intra în studiu mai adînc, că 
este nevoie de o analiză a- 
tentă a muncii de aici.

TUDOR STANESCU

intitulate : „Tendințe noi in 
fabricarea utilajelor pentru 
construcții", „Studiul eficaci
tății tehnico-economice a folo
sirii mașinilor-unelte cu co
mandă program in sectoarele 
productive ale uzinei" etc. 
Principala temă a acestei se
siuni —- „Căile de organizare 
științifică a producției, pen
tru ridicarea nivelului tehnic 
al utilajelor" — a suscitat am
ple dezbateri, au dat posibili
tatea descoperirii unor noi re
surse interne.

V. MOINEAGU

FELICITĂRI LA
GALERIILE DE GRAFICĂ

VACANȚĂ
LA MUNTE

La Galeriile de Grafică din 
Bd. Bălceseu s-a deschis 
expoziția de felicitări a Fon
dului Plastic. Sînt prezenți 
un număr de aproape 90 de 
artiști cu circa 400 de mode
le lucrate in cele mai diferite 
tehnici: colaj, gravură poli
cromă etc.

Expozanții dovedesc un 
plus de imaginație și origina
litate față de precedenta. In- 
tîlnim astfel felicitări care 
păstrează aspectul tradițional, 
iar altele, care propun o „fa
ță" nouă, cu totul inedită, 
neobișnuită chiar acestui gen.

Legendă sau adevăr ? Ori
cum ar fi, în literatura fila
telică se afirmă că cel mai 
mare colecționar de mărci 
poștale românești și-ar fi 
alcătuit celebra-i colecție de 
„cap de bour" la vîrsta lice
ului răscolind prin poduri. 
11 chema Gheorghe Matees- 
cu și cînd a comunicat (prin 
1890) Societății filatelice din 
București inventarul colec
ției. venerabilii societari cu 
favoriți și plastroane l-au a- 
les în unanimitate... pre
ședinte. Dar el a refuzat po
liticos arătînd (printr-o scri
soare trimisă la București) 
că n-a împlinit nici măcar 17 
ani ! Pe vremea aceea filate-

In fotografie .
„Cap de bour" de 27 parate, 
prima marcă poștală româ
nească aflată în mai multe 
exemplare în colecția elevu
lui Gh. Mateescu.
lia era de-abia la începutu
rile ei și încă nimeni nu 
știa cum trebuie să arate o 
colecție de mărci poștale. 
Cum trebuie să colecționez, 
ce fel de mărci și de unde 
să mi le procur ? Iată numai 
cîteva din întrebările pe care 
ni le-au adresat mai mulți 
cititori printre care un grup 
de elevi de la Școala gene
rală din comuna Bucinișu, 
raionul Caracal. în cele ce 
urmează le vom da cîteva 
sfaturi practice, începînd 
cu procurarea timbrelor. 
Dacă v-ați hotărit să le 
colecționați ștampilate, aveți 
la îndemînă mai multe posi
bilități : de a le deslipi (prin 
umezire) de pe scrisori, de a 
le obține prin intermediul 
„plicurilor filatelice" sau de 
a cumpăra, de la ghișeele 
filatelice din cadrul oficiilor 
poștale din localitățile reșe
dință de raion sau din ca
drul librăriilor, serii com
plete ștampilate de com
plezență (deci mărcile 
respective n-au fost fo
losite ca francatură pe cores
pondența poștală). Tot de la 
ghișee filatelice vă puteți 
procura seriile complete ne
ștampilate, dar în acest caz 
vă sfătuim să vă faceți abo
nament pentru a fi siguri că 
veți avea in colecția voastră 
toate emisiunile poștale puse 
în vînzare. Odată aflați în 
posesia lor, le aranjați In
tr-un clasor în ordinea apa
riției (pe care o puteți 
controla citind revista Fi- 
latelia), iar în cadrul seriei 
respective în ordinea valori
lor nominale înscrise pe 
mărci (reprezentînd taxa poș
tală pentru care au fost e- 
mise : 5 bani, 10 bani, 20 bani, 
35 bani, 55 bani etc.).

oca- 
cin- 
Ga- 
Băl-

Amatorii de unicate vor 
putea găsi aici și felicitări de 
serie mică. Pentru evitarea 
aglomerației la procurarea 
felicitărilor, am aflat cu 
zia vizitării expoziției că 
zarea se va face atit la 
leriile din Bd. Nicolae
cescu, cit și la magazinele 
Fondului Plastic din Bd. Ma- 
gheru și Lipscani.

PENTRU
REVELION

Rochia dumneavoastră de 
anul trecut va părea cu totul 
alta aplicindu-i o fundă mare 
de șaten prinsă cu o broșă, sau 
an eorsaj brodat, aplicate pe o 
rochie care avea o tăietură pes
te piept. Astfel, dintr-o rochie 
simplă de jerse, stofă sau ca
tifea puteți obține o rochie ele
gantă șl modernă pentru reve
lionul care se apropie.

Cit de luminos 
e ceaiul dv?

Gustul, aroma și culoarea 
nu sînt singurele calități ale 
ceaiului. Cercetătorii sovietici 
au observat că solicitata bău
tură emite în întuneric o stră
lucire ce nu poate fi percepu
tă cu ochiul Jiber, dar care 
poate fi înregistrată de apara
te sensibile. Această energie 
luminoasă, transformată în cu
rent electric și amplificată, 
pare a servi celei mai precise 
metode de stabilire a calită
ții ceaiului, cu care se află 
în raport direct proporțional.

în consecință, preferați cea
iul cit mai luminos.

„Efectul Placebo"
Doctorul Beecher din Bos

ton a experimentat la bolnavii 
suferind de dureri postopera
torii un anestezic puțin obiș
nuit ■■ pilula de zahăr. In cele 
mai multe cazuri efectul a 
fost cel dorit. Bolnavii, con

In regiunea Mureș - Auto
nomă Maghiară se fac intense 
pregătiri pentru organizarea 
plăcută și instructivă a va
canței de iarnă a pionierilor 
și școlarilor. La Tușnad, Bor- 
sec, Sovata și Lacul Roșu 
sînt amenajate pîrtii de schi 
ș: patinoare pentru elevii și 
cadrele didactice care vor sosi 
aci din mai multe regiuni ale 
țării. Pe lingă licee, școli teh
nice și profesionale se lucrea
ză la amenajarea unor cluburi 
înzestrate cu cărți, mese de 
ping pong, șahuri, televizoare 
și aparate de radio. In cadrul 
lor vor fi organizate simpo
zioane și expuneri pe diferite 
teme, șezători literare ți în
treceri sportive. Se prevede, 
de asemenea, organizarea unor 
excursii și drumeții de o zi la 
locurile istorice, monumentele 
de artă, uzinele și fabricile 
din apropierea localităților.

*

CONCERTE 
EDUCATIVE 

PENTRU ELEVI
Paralel cu stagiunea de con

certe simfonice și de cameră, 
Filarmonica bueureșteană 
continuă și în această stagi
une să „umple" locul aștep
tatelor concerte-lecții cu o 
suită de concerte educative 
pentru elevi.

în cursul următoarelor luni, 
în sala mieă a Palatului sau 
în sălile de festivități ale li
ceelor bucureștene vor avea 
loc o serie de concerte pe 
următoarele teme ; „Capodo
pere ale literaturii oglindite 
în muzică", „Momente de 
apogeu în evoluția muzicii de 
operă", „Tendințe și curente 
în arta contemporană", „Mu
zica corală românească", „Din 
cîntecele și dansurijis popoare
lor".

A

vinși de eficacitatea „medica
mentului", au mărturisit cal
marea durerii. Efectul unei 
pilule de zahăr este echiva
lent în cazurile de calmare a 
durerii cu cel al unei canti
tăți de 15 mg de morfină. 
Descoperitorul l-a numit „e- 
fectul Placebo".

Productivitate
Oul unei albine cîntărește 

0,15 mg. Regina depune în 
curșul ținui an circa 20 000 
de ouă.

Rock-ul care ucide
Savantul japonez Yoshimata 

Wagi, care studiază de cîtva 
timp o insectă parazită a vier
melui de mătase, botezată 
„Kiosciu", a făcut o descope
rire neobișnuită. După asigu
rările acestui savant mijlocul 
cel mai eficace de a stîrpi 
parazitul este acela de a-lțsu- 
pune unei audiții de roek- 
and-roll. „Kiosciu", îngrozit de 
această muzică, se retrage în 
corpul viermelui de mătase, 
unde moare, asfixiat.

• • • • •
(Vrmare din pag. I)

— Dar ochii, oehii cum îi 
are ?

Rîsete scurte, putină jenă 
pentru întrebare, cei între
bați se uită în sus, adueîndu-și 
aminte :

— Albaștri.
— Verzi.

—- E, cum o să-i aibă 
verzi ? Ce, ăla e verde ?

Cam acestea ar fi liniile dis
tinctive ale lui Gheorghe Ma- 
teuță, linii care adunîndu-se, 
lămuresc chipul său și ne in
dică undeva în spate, numele 
unui maistru de a cărui con
tribuție la stabilizarea pe șan
tier al noului val se vorbește 
ca despre un lucru firesc, 
care impune. Se numește Ion 
Costea, are sub patruzeci de 
ani, este mărunt de statură, 
vîrtos și ager și scrisorile de 
acasă i-au sosit în douăzeci 
de ani pe adresele : Salva- 
Vișeu, Bistrița Aval, Bicaz, 
Argeș — Hidrocentrală, Tur- 
nu Severin — Porțile de Fier.

Ereditatea idealu
lui, ereditatea 

profesiei
V-ați gîndit vreodată, la 

momentul cind într-o fami
lie de cizmari, apare pentru 
prima dată un aviator ? Sau 
ia momentul cînd, într-o fa
milie de învățători, apare pri
mul medic ? Sau la momen
tul eînd, într-o familie de 
țărani apare primul munci
tor ?

Ce semnificație are acest 
salt în afara eredității natu
rale ? Care este amănuntul

colcăitor de esențe care zvîrle 
în afara circuitului linear de 
pînă atunci, al familiei, pe 
primul răzvrătit (din punctul 
de vedere al profesiei), al ar
borelui genealogie ?
Cum crește un măr domnesc 
pe o creangă de gutui ?
Există în viața fiecărui om, 
unul sau mai multe momente, 
de cumpănă, de reevaluare a 
tuturor întîmplărilor, a des
cendenței și a șansei, moment 
sau momente în care, semna- 
lizînd onest, din toate lumini
le sale, individul o ia la 
stînga sau la dreapta, în goa
nă după un ideal. Unii se 
furișează pe ulițe lăturalnice, 
merg pe sens interzis, nu țin 
seamă că-n urmă e O coloană 
vitală, a cărei trecere spre 
chemarea idealului fiecăruia 
va fi perturbată de această 
alunecare furișată. Acești oa
meni situați în poziție de fra
udă față de propiul lor des
tin, nu vor semnaliza nicio
dată intenția pe care o au, 
drumul pe care vor merge. 
Dar sînt ceilalți oameni, ade- 
vărații și oneștii, cei care nu 
rareori, înfrînți temporar, în 
dezechilibru, rămîn absorbiți 
de fascinația idealului lor.

Cine hotărăște soarta lor 
și cine-i hotărăște să-și facă 
din dificultăți, tot atîtea re
pere de reconsiderare ale for
ței pe care o au ?

Cine și ce l-a hotărit să 
fie cum este, pe acest băiat 
de 23 de ani, membru al 
P.C.R., artificier la lotul faza 
LC, care nu poate lipsi un 
sfert de oră de la loeul de 
muncă, pentru că munca lui 
e importantă și implicată în

EFOR T ȘI APOGE U
munca și în existența celor
lalți P

Cine și ce l-a ajutat să 
depășească cele șase luni 
de necalificare de muncă 
aspră și poate nu pe 
măsura acumulărilor intelec
tuale din cei 11 ani de liceu ? 
Intervine aici un fapt pe care 
dacă-1 numim ereditatea idea
lului, ereditatea profesiei, nu 
ne temem că greșim.

Acestui tînăr i-a fost sufi
cient propabil un singur sem
nal de eroism al șantierului
pe care venise, un sin
gur chip de om al că
rui nume toată lumea știe
că în cazul lui Mateuță este 
Ion Costea; acestui tînăr i-a 
fost suficient să constate că 
aici se simte bine, că adică 
aici tot ce e mai bun în el se 
simte bine, că aici și aeum 
idealul său (atins prin forța 
vîrstei înaintea lui de alții) îi 
bombardează din poziția cea 
mai favorabilă celulele vitale 
și el se simte om adevărat, 
onest și important.

Cînd un inginer ține cu 
dinții de omul fără de care 
nu se poate pușca, acel om 
merită să fie exemplul unui 
principiu atît de nobil cum 
este ereditatea idealului, ere
ditatea profesiei.

Și Dunărea poate 
naufragia

Dacă te vei urca la orice 
oră a nopții deasupra locului 
hotărit a se numi Hidrocen
trala Porțile de Fier, dacă te 
vei urca prin forțe și prin 
aripi proprii, ca porumbel 
sau ca vultur, dacă te vei 
urca în costum de aluminiu, 
sau dacă numai ochii tăi se 
vor ridica spre a privi, vei ve
dea acolo jos priveliștea calo
rică a unui naufragiu al Du
nării semnalizat cu mii de 
lumini la bord.

Da, a naufragiat Dunărea.
Da, am fost acolo și am 

văzut.
Am așteptat să treacă peste 

noi noaptea, cu șenile de nori 
albicioși, și am văzut. Să fie 
acele mid de lumini primele 
avansuri pe care le face Du
nărea ?

Iată carul mare.
Iată carul mic.
Iată constelația fecioarei.
Iată steaua polară.
Iată calea lactee. Și nu știm 

unde șă vă arătăm că este, 
jos șau sus.
Trece un tren pe sub noi și 
aburul lui aruncă în legendă 
priveliștea. Dacă nu ne-am 
teme de eroarea contempla
ției am numi această clipă — 
feerie. Dar iată macaralele u- 

nașe modifică lent constela
țiile, iese abur din oameni și 
Dunărea face sens giratoriu 
cînd ajunge aici. Aparența u- 
nui haos, ai zice, dacă la anu
mite ore de noapte și zi, n-ai 
avea senzația unei planificări 
precise, planificare pe care cu 
un ochi mai atent și mai spe
cializat, o poți intui în toate 
ale șantierului.

Și Dunărea își resoarbe lu
minile, și se face ziuă, și în 
zbueiumul ei, cei de jos, cei 
de sub ea, cercetează îndelung 
motivele naufragiului. Și pe 
zi se trece diagnosticul se 
clarifică : lumină.

Legitimarea 
printr-o cifră

Nu vom discuta aici despre 
rostul Și necesitatea angaja
mentelor, cîtă vreme portre
tul șantierului nu l-am făcut 
în contumacie, ci văzîndu-1, 
trăindu-1 o clipă, înțelegînd 
că nu vorbele acestor oameni 
sînt cele care decid, ci ma
teria pe care o urnesc spre 
un scop bine precizat. Căci 
oricîte cuvinte (promisiuni, 
angajamente) am fi auzit de 
la ei, n-ar fi avut semnificația 
acelei cifre record : la șantie
rul centrală lotul I — 702 me. 
beton au fost turnați în ziua 
de 8 decembrie 1967 în onoa
rea Conferinței Naționale a 

P.C.R. Cite cuvinte, cîte mii 
și milioane de cuvinte se pot 
rosti despre efortul subsumat 
de această cifră ? Dar nu cu
vintele interesează, nu din 
silabe se înalță barajul, ci din 
materie-efort, din materie 
conjugată cu conștiință. Și 
Dunărea nu poate fi stăvilită 
cu placajul unei lozinci, ci cu 
acel beton-efort, cu acel be
ton în care, fără de a îngropa 
sticle cu inscripții lămuritoa
re, mesaje pentru viitorime, 
se citește o soartă și se am
plifică un mai adînc mesaj. 
O zi-record înseamnă nu 
atît împlinirea cifrică a unor 
potente ci verificarea lor. In 
acea zi de 8 decembrie ’67, 
piloții barajului au înfăptuit 
un zbor de încercare și au 
atins prin asta limita unei du
ble suportabilități : a materiei 
eare suportă stăpînirea de că
tre om și a omului care su
portă dansul materiei.

Dar iată, e o zi ploioasă și 
ninsoarea e o șansă a ploii, 
felul ploii de a fi în împre
jurări extreme. Dar iată, ma
șinile trec în sus și în jos, de 
pe malul Dunării pe fundul 
Dunării și oamenii stau agă- 
țați de uriașele lor aparate de 
lucru, ca niște insigne, ca 
niște decorații, ca niște oma
gii. Un întreg efort, se legi
timează printr-o cifră, precum,
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o întreagă colectivitate se le
gitimează printr-un om. Con
tează aici forța de a repre
zenta, a cifrei și a omului. 
Omului îi strîngi mina, pe om 
îl poți saluta, îl poți întîlni, 
îl poți întreba, îți poate răs
punde, cifra stă rece, în zodia 
ei, ca un veșmînt al lui de 
o clipă. Și probabil că în lu» 
mea cifrelor, acești 702 care 
reprezintă metri cubi de beton 
cu care a fost cinstită pe șan
tier Conferința Națională a 
Partidului, acest 702 rece și 
nevorbitor în fața noastră, își 
primește laudele ce i se cuvin, 
căci nu sînt 702 plopi, nu 
sînt 702 furnici, nu sînt 702 
metri în sine, sînt 702 metri 
cubi de beton, adică mai mult 
de o mie de plopi, drept care 
va fi fost în ziua aceea săr
bătoare în lumea numerelor 
unde, începînd cu cifra unu 
toate celelalte s-au înclinat, 
fie că erau : un plop, doi 
munți, trei rîuri, șapte nori, 
șaisprezece vulturi, două mii 
paisprezece inele. Iar acest 
702 va fi strigînd poate, ui- 
mindu-și lumea lui: Ioane, 
Vasile, Tudore, Nicolae... !

Pe fundul Dunării 
se vorbește puțin

Jumătate de oră am umblat 
I la toate butoanele posibile, 

pentru a-1 convinge pe ingi
nerul Dan Predoiu, șeful cen
tralei lotul I să ne ia în sea
mă. Zadarnic. Ne-a descris un 
traseu extrem de simplu al 
vieții lui : s-a născut la 
Cîmpuhing-Muscel, a copilărit 
la Rinipicu Vilcea, a făcut 
școala tehnică de construcții

la Sibiu, a lucrat apoi doi ani 
ea tehnician la Ploiești. A fă
cut facultatea de Constructii- 
Hidro la București, a lucrat 
la Firiza Baia Mare și, din 
1964, la Porțile de Fier.

—Meserie am învățat de 
la inginerul Sălăjan, șeful șan
tierului.

— Cum adică ?
— Să vă explic : Sălăjan 

are un stil propriu de a lu
cra cu oamenii, un stil care 
dă randament necondiționat, 
are stil de conducător.

Omul nu are încredere în 
cuvinte, nu-i place să vor
bească.

— Am e fetiță de trei luni. 
Se numește Oltea.

După aceste puține cuvin
te, inginerul Dan Predoiu re
intră în circuitul șantierului, 
își vede de ale lui și ne pără
sește. Ne oferă — supremă 
ironie ! —- posibilitatea conti
nuării discuției cu alți ingi
neri tineri care tac. nu din 
respect față de șeful lor ci 
pentru eă probabil, pe fundul 
Dunării nu se vorbește. Chiar 
lipsind Dunărea de acolo, din 
locul unde ne aflăm, princi
piul ei rămăsese : toți tăceau 
ca peștele. Dar dacă nu se 
vorbește, ee se face pe fun
dul Dunării ? Restul, adică to
tul : după cum SDune un tînăr 
inginer, Mihail Ștefan, șef de 
punct de lucru la blocul de 
montaj, se face cea mai gi
gantică hidrocentrală pe care 
am putut-o visa.

Ne bucură să-l auzim pe 
tînărul inginer, căruia îi plac



FELICITĂRI ADRESATE
TOVARĂȘILOR

NICOLAE CEAUȘESCU
Șl ION GHEORGHE MAURER

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a pri
mit telegrame de felicitare, cu prilejul ale
gerii sale in funcția de președinte al Consi
liului de Stat, din partea lui Ho Și Min, pre
ședintele Republicii Democrate Vietnam ; Io- 
sip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

Cu același prilej, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer au primit 
o telegramă de felicitare din partea tovarăși
lor Țoi En Ghen, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme, și Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Miniștri al Repu
blicii Populare Democrate Coreene,

Au trimis, de asemenea, telegrame de feli
citare președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant; președintele fe
deral al Republicii Austria, Franz Jonas;

președintele Republicii Tunisia, Habib Bur- 
ghiba ; împăratul Etiopiei, Haile Selassie I : 
șeful Statului Cambodgia, Norodom Sianuk : 
regele Elenilor, Constantin : primul ministru 
al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, a primit telegrame de feli
citare, cu prilejul realegerii sale în această 
funcție din partea președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, To
dor Jivkov ; președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mongolia, J. Țe- 
dcnbal; președintelui Vecei Executive 
Federale a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Mika Șpiliak : președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Josef Cyrankinriez: președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, Wilb ^topto.

(Agerpres)

Scară cu ghimpi
Pe marginea meciului Rapid — Juventus
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Un meci insipid ca o sulfa- 
midă. Nu pentru că Rapidul nu 
s-a calificat. Nu. Ci din cauza 
iernii. Și a veșnicului, să-i zicem 
ghinion. Iarna a venit peste noi 
exact cînd aveam mai puțină 
nevoie de ea. (Ghinionul stă de 
mai totdeauna prin vestiarele 
noastre). Și prea s-a așezat în 
București ca la munte. Dacă iar
na ne-ar mai fi ocolit, puțin, 
două-trei zile măcar, am fi putut 
juca pe un teren uscat, Ș' voa- 
te... Dar nici o prezumție t.u ține 
de cald. Deci s-o luăm pieptiș, 
să dăm măzărichea la o parte și 
să începem cu adevărul: Rapid 
a făcut tot ceea ce putea, însă 
n-a izbutit șă înscrie. Pe un te
ren de gheață și în fața unui 
adversar care aplică betonul cum 
nici Magul nu-l aplica în zilele 
lui de glorie, ceferiștii au reușit 
un rezultat de egalitate. Meri
tuos, dacă ne gîndim că Juven
tus este, totuși, o formație cu
noscută în toată lumea, nesatis
făcător din punctul de vedere ai 
tribunelor. Pentru că, toți doream 
ca o echipă românească să suie 
în sferturile Cupei campionilor. 
Din nefericire, scara asta e prea 
plină de ghimpi. Și noi nu știm 
să-i rupem. Și nici n-avem u- 
neltele necesare. Ne lipsește — 
punct esențial, sau mortal, lua- 
ți-o cum vreți — tehnica. In fie
care echipă de-a noastră nu gă
sești mai mult de doi jucători 

> care să știe să pună un stop co- 
j rect. Despre pasul dintr-o bucată 
1* nici nu maț vorbim. Așa ceva se 

vede rar prin Dealul Spirii. Ra
pidul, ieri, a capotat (termenul 
este, poate, prea dur) în fața 
unor jucători care fac cu balonul 
cam ceea ce face Iozefini cu 
batista de sub care scoate porum
bei. Nu avem un fotbal de clasă 
(cînd mă uit pe la Federație și 
văd cine se ocupă de destinele 
lui îmi vine să cred că nici nu 
vrem, să-l avem) și nici jucători
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șantierul și poezia. A treia tă
cere se numește inginer Mi
hai Cojocaru și este o tăcere 
moldovenească, de la Ipo- 

tești. Da, pe fundul Dunării 
se vorbește, se vorbește puțin 
și se vorbește din ce în ce 
mai puțin, pentru că între oa
meni se așează construcția și 
pentru că ei nu spun cuvinte 
despre ceva neprecis, despre 
ceva difuz, ci despre o împre
jurare anume, despre o ma
terie care e prezentă și s-ar 
simți jignită de negli
jența vreunui cuvînt șl 
de aceea cuvîntul e u- 
nu), reprezentînd pe alte 
douăzeci și numind momen
tele cele mai spectaculoase din 
istoria Dunării. Pentru că în 
ordinea de idei a Dunării, 
ceea ce se întîmplă la Porțile 
de Fier este propria ei istorie. 
Efort și apogeu. Cu atît mai 
de înțeles este, deci, frecven
ta redusă a cuvintelor care în 
schimb sînt temeinice și gre
oaie. Un cuvînt spus aici tra
duce întreg efortul materiei 
sale natale de a-1 naște, de 
a-1 boteza, de a-1 trăi și de 
a-1 numi cum se numește. 
„Trage sus 1“ se pronunță pe 
fundul Dunării, la Porțile de 
Fier, lung, într-un timp care 
cronometrează durata în fant 
a acțiunii. Ultimele ecouri ale 
cuvîntului „sus“, cu un „u" 
necontenit, se strigă abia cînd 
sarcina a ajuns sus.

Notații cu com
plicitatea Dunării

Va șă zică sîntem iar pe 
mal. Va să zică am fast ca și

de Fânuț Neagu
care să se bată pentru a-și face 
loc spre poarta adversă. Bătăuși 
cu pumnii avem — i-afi văzut 
ieri pe Năsturescu și pc Dinu, in 
prima repr>ă — dai cu asta nu 
ajungi departe. Cel mult dincolo 
de tușă.

Atît Rapidul, cît și Juventus 
se pot declara mulțumite de re
zultat. Noi, spectatorii, însă nu. 
Noi am mers la stadion înfrun- 
tînd frigul și zăpada ca să ve
dem fotbal. Și-am văzut prea 
puțin. RapidiștH, în frunte cu lo- 
nescu și cu Dan, au ratat ocazii 
peste ocazii. De la 6 m, de la 
8 m, de la 12 m. Din afara a- 
cestei granițe n-a tras nimeni la 
poartă. Și doar știe oricine că 
pe un teren ca acela de ieri tre
buie să șutezi cît mai mult de la 
distanță. Se știe, dar nu se face 
nimic. Și iată că acum, cînd a 
venit iama-drăguța punem iar în 
cui toate speranțele. Poate că ne-o 
merge mai bine la săniuș, fiindcă 
la fotbal, de citita ani buni, 
stăm cuminți și frumoși intr-un 
chiparos și nu vrem să ne mai 
dăm jos. Nu e bine, dar știu că 
unora le merge foarte bine în si
tuația asta. Mult prea bine chiar. 
Iar noi, cei de pe margine, ne 
amărîm sufletul mereu. Ne uităm 
la Năsturescu — de altminteri 
foarte util echipei, cum își face 
dreptate cu pumnii și nu înțele
gem ce se-ntîmplă cu el. Ne ui
tăm la Dumitriu, pe care l-am 
ridicat în slăvi, și la Jamaischi, 
cum n-au ei nici un chef să 
intre în luptă cu adversarul și 
cum se joacă cu mingea ca olo
gii cu iepurii, și iar nu mai în
țelegem : vor sau nu vor să facă 
fotbal ? Dacă vor, atunci să se 
țină de meserie, dacă nu, să mai 
lase și pe alții. După înfrîngerea 
suferită în fata olimpicilor R.D.G. 
credeam, voiam, ca meciul Ju
ventus să ne aducă tin dram de 
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atîția alții, înaintea noastră la 
I.C.H. (căci așa se numește 
tot ce vedeți mai sus) și nu 
ne-am dus la I.C.P.F. și ne 
pare foarte rău. Acum, la Por
țile de Fier ninge și plouă, 
și ninge și plouă, e toam
nă tîrzie încolo spre Fi- 
liași și, ca un strigăt perma
nent al trecerii timpului, sem
nele de circulație galbene a- 
rată direcția toamnei tîrzii. O 
pană de pasăre de pradă pu
trezește în univers, fumurile 
sînt în aer și, ca în balada 
meșterului Manole, cade nin
soarea și nu se prinde de pă- 
mînt și nu poate deveni ză
padă, construcție albă. Cînd 
nu miroase a ploaie, pe cli- 
nurile uscate, miroase a cură
țenie. a gospodărie nesfîrșită.

Am lăsat în urmă Porțile 
de Fier, locul care pornise ca 
un sat al apelor, pentru a de
veni ultimul masiv din vina 
groasă a Carpaților. Pe un 
podeț, în fața unei curți, un 
bătrîn, cu căciula trasă pe 
frunte și cu mustața trasă pe 
buza de sus, veghează trece
rile. Un om cu un felinar în 
mînă își învață instrumentul 
de iluminat pe unde să mear
gă și să lumineze. Ne gîndim 
la acei tineri din noul val care 
s-au Infiltrat în structura șan
tierului cu atributele și cu 
șansele tinereții lor. Marginile 
șoselei împreunează verde ve
chi și verde nou și pale de 
ninsoare care arată pentru 
moment că și pămîntul are 
ochi.

bucwrie 'Știu un prieten met 
ctrr-.r^.- sre un brad, dar anr* 
Nu s-a putui, pentru că Rondul 
— să aa-J acuze pe arMnd 
Karl Raeg că w-a acordat t&d 
lui Greaca — asemeni MW 
echipelor «oMmeyti au are pute
rea să reurenăețe in fața nfei e- 
nei formațiL Moroi scăzut ? Lip
să de vcw.ti '■ V» cred că asta e 
buba. Rfhu a eechi, dar nu crem 
să-i spunem pe -z-sme

Acum, cînd toate eonMde 
s-au închis p a oexut fi iama 
trebuie (a ci:: -c-i .'rnem trert 
cuvînt și cei ia drept nu car aă-f 
ia în seamă ?. *rec-,u> să ne gi~.- 
dim serios si fam» ceca pautm 
că fotbalul pe care ti 
nu poate pătrunde
In toate domeniile de actidtaae 
din țara noastră re dace o lupii 
frenetică pentru calitate ți va 
progres evident și rec! — 
sit vremea să facem ordm* r 
în fotbal? N-aua nimic s -. r- -- 
strada Vasile Conta '

Unul dintre numeroasele asalturi rapidiste N lin Anzolin
Foto: C CONSTANTIN

O barieră, o fîntînă cu roa
tă lîngă canton. Sîntem gata 
să pornim, cînd omul scoate 

, apă învîrtind roata fîntînii; 
suridem confuziei. Se ridică 
într-un tîrziu și bariera. O 
casă nouă ; agățată de strea
șină intrîndului, o podoabă 
multicoloră pentru sărbătorile 
de iarnă.

Cursa Filiași—Orșova lasă 
mult fum pe noi, dovedin- 
du-ne că văzduhul este un va- 

l gon pentru fumători. Plouă.
Un țăran se întoarce în sat cu 
vaca lui ca într-un vechi ta
blou rustic, rustic de tot, nu
mai că are un fel de husă de 
plastic pe care o trage și peste 
el si peste vită.

Dacă îți apropii auzul de 
pămînt. se aude Dunărea vă- 
zîndu-și de drum. Dunărea 
curge și din nori și în pîcla 
pătrunzătoare a iernii începă
toare se văd siluete de oameni 
— fantomele timpului senin.

Ne urmărește imaginea a- 
eelui cantonier care, învîrtind 
roata fîntînii să-și scoată apă 
de băut, ne-a iluzionat o clipă 
că ridică bariera. De fapt, așa 
se întîmplă mereu. De pildă, 
acum, drumul nostru este nu
mai o părere. Nimic nu mișcă 
roțile mașinii noastre. Auzim 
mereu acel bulgăre de zgo
mote plonjînd în peisaj. Și, 
deși șoseaua face valuri albe 

; și gri în față, sîntem, da, sîn- 
! tem în continuare la Porțile 

de Fier.

ADRIAN PĂUNESCU 
ION cueu

■ n k jT A T^TTiiNr v J. VIVI/Y X XX■■■AȘ, .
---- -—r—r-—---- —r—

La invitația C.C. al P.C.R., 
miercuri a sosit în Capitală to
varășul Duie Katici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Croația, 
lector al C.C. al U.C.I.

La Gara de Nord, oaspetele a 
fost întîmpinat de tovarășii Bu
jor Sion, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Hie Rădulescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de 
șecție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

în semn de cinstire a memo
riei eroilor proletariatului căzuți 
acum 49 de ani — la 13 decem
brie 1918 — pentru o viață mai 
bună, prosperitate și progres so
cial. miercuri dimineața in piața 
festuhri Teatru Național, delega
ții de oameni ai muncii din Ca
pitală și pionieri an depus coroa
ne de flori la placa memorials 
de pe locul unde s-a petrecut 
masacrul pus ia cale de regimul 
burghezo-moșieresc-

La solemnitate an luat parte 
reprezentanți ai Co-rilrj’?. local 
al Uniunii Generale a Srndxate- 
ler, participant! la aceste lapte 
muncitorești, oameni ai munci 
din întreprinderile bucurește-e. 
pionieri.

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

Miercuri dimineața a plecat la 
Sofia, ministrul economiei fores
tiere, Mihai Suder, însoțit de un

„Dinama“a eliminat
„AH Onesta"

(Urmare din pag. I)

--ctn. a tuturor sportivilor
Nu există meci cîștigat 

șs meci pierdut dinainte.
-tocile se hotărăsc pe te- 

prinir-un efort colectiv 
P permanent, AU’ Onesta, în 
■eprrza a ll-a, a avut fluctua

se ioc și căderi fizice.
s -ienccnul Walthers, elimi
ne: pentru cinci greșeli de 

a suferit cumplit pe ban
ca rezervelor, plîngîna ca un 
- Gestul lui, care se am-

• -r ir. proporție egală
- r-- tele înscrise dă'dina-' 

w»«șri. a făcut ca meciul să 
aaW «n final cu toate nuan- 
■ ' r-cride — exaltare, bu- 
~-—e — intr-o echipă —
F *sa»o* — și dramatism, 

dor ți obiectivitate în cealal
tă, ălT Onesta", care și-a fe- 
hcxlat, ie sfirșit, adversarul.

• recuncaștere a merite-

; Astăzi, pe Stadio
nul Republicii: 
Steaua -lalencia

0 singură donntâ: 

fotbal de calitate!
Iubitorii de fotbal vor uita 

astăzi amarul de ieri și-ș: •• ?r 
da întîlnire din nou, pe ger 
sau viscol, sub larga coper
tină a stadionului din Dea V 
Spirii. Echipa Steaua are de 
înfruntat, în Valencia, poate 
cea mai în formă echipă spa
niolă. Nu vrem calcule și pro
nosticuri meschine. Vrem fot
bal, vrem spectacol sportiv. 
Asta așteptăm. E prea mult ?

Un apel facem și publicului. 
Microbiștii din Giulești, mu
tați pe Republicii, și-au uitat 
obligațiile, regulile civilizației 
și au întrecut măsura. Nimeni 
nu oprește entuziasmul și 
focul pătimaș al dorinței de 
victorie ; dar de aici pînă la 
acte, mai mult sau mai puțin 
huliganice, este o distanță pe 
eare unii spectatori nu o în
țeleg. Oamenii de ordine tre
buie să-i aducă la... ordine.

C. VASILE

★

Duminică în bazinul acope- 
j rit de la Cluj va avea loc me

ciul retur de polo pe apă dintre 
i echipele Dinamo București și 
I Pro Recco Genova, din cadrul 
i semifinalelor „Cupei campioni- 
I lor europeni". In primul meci au 
i cîștigat cu 5—3 jucătorii italieni. 

Echipa Pro Recco va sosi vineri. 

grup de specialiști, pentru a fa
ce o vizită în Bulgaria, la invi
tația ministrului silviculturii și in
dustriei forestiere, Mako Dakov.

ANSAMBLUL ARTISTIC
AL U.T.C. IN TURNEU

IN U.R.S.S.

Marți seara a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Moscova, An
samblul Artistic al Uniunii Tine
retului Comunist, care, la invita
ția Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist Leninist, 
va prezenta mai multe spectacole 
în Uniunea Sovietică.

Miercuri după-amiază a sosit 
în Capitală ing. Nejad Hashemi, 
președintele Căilor Ferate de Stat 
ale Iranului. Oaspetele va purta 
discuții privind posibilitățile de 
cumpărare de material rulant 
realizat de industria românea
scă.

Sub auspiciile Academiei Re
publicii Socialiste România, 
miercuri seara a avut loc în 
Aula Institutului de cercetări 
zootehnice o manifestare consa
crată împlinirii a 100 de ani de 
h nașterea prof. Paul Riegler, 

: al prof. Victor Babeș 
și unul din fondatorii Institutului 
ce «cran și vaccinuri „Pasteur". 
Dopae viața și activitatea lui au 
vorlr.t prof N. Stamatiu, prof. 
Viorel Qurea. conf. univ. Ștefan 
Niculescu, și dr. I. Suhaci.

(.Agerpres)

JUBILEUL 
CIOCiRLILI

După aproape 100 de spec
tacole prezentate pe scenele 
teatrelor din 13 orașe brita
nice, Ansamblul „Ciocîrlia" 
și-a încheiat acum două zile 
prin spectacolul prezentat la 
Bournemouth, turneul de con
certe în Marea Britanie.

Din nou, zeci de mii de 
spectatori de peste hotarele 
țării au ovaționat arta acelo
ra care le prilejuiau cunoaș
terea inepuizabilului tezaur 
folcloric c.l poporului român.

La Londra, Birmingham, 
Nottingham, Bristol, Glasgow, 
Bradford, Manchester, Liver
pool, Newcastle spectacolele 
„Ciocîrliei" au permis publi
cului un contact direct cu 
citeva nestemate din como
rile spirituale ale poporului 
român. .„Artiștii — conchidea 
cronicarul de la „Birmin
gham Post" — sint superbi, 
dar în primul rînd ei sînt re
prezentanții unui popor feri
cit care se bucură să împăr
tășească și altora din muzica 
și dansurile lor, din bogăția 
artei, culturii și legendelor 
lor“.

Astăzi, la două zile după 
încheierea acestui nou și pres
tigios turneu de concerte, 
Ansamblul „Ciocîrlia" — ani
versează două decenii de ac
tivitate.

Alături de Ansamblul ar
tistic al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, de Ansamblul 
artistic al Uniunii Tineretu
lui Comunist, de celelalte 
mari formații artistice ale 
țării, Ansamblul „Ciocîrlia" a 
desfășurat o vastă activitate 
pentru educația artistică a 
maselor, pentru promovarea 
unui gen de spectacole care 
să aducă pe scenă tradițiile 
milenare ale poporului român 
și să fie în același timp ecoul 
grandioaselor realizări ale 
contemporaneității.

Avînd sprijinul unor re
marcabili compozitori, core
grafi, instrumentiști, ansam
blul, compus, dintr-o forma
ție corală mixtă, o formație 
orchestrală de acompania
ment, o formație de muzică 
populară și-a cucerit de-a 
lungul anilor prețuirea publi
cului, descoperind și punînd 
în valoare creațiile populare, 
promovind creația muzicală 
și coregrafică folclorică in 
forme și procedee scenice da 
ținută, subliniind în aceste 
spectacole elementele real
mente caracteristice spiritua
lității românești.

Pistrînd o permanentă le
gătură cu formațiile de ama
tori, Ansamblul „Ciocîrlia" a 
lansat în orbita valorilor na
ționale, remarcabili reprezen
tanți ai artei noastre popu
lare printre care am aminti 
în rindul soliștilor, artiști ca 
Angela Moldovan, Aurelia 
Fătu Răduțu, Maria Butaciu, 
Inna Loghin, Maria Ciobanu, 
Maria Păunescu, Benone Si- 
nuleseu. Ion Cristoreanu, P. 
S;m-nn, D. Constantin, I. Do
line seu.

A-\nd în repertoriul său 
unele dintre cele mai repre
zentative cintece și dansuri 
populare, Ansamblul „Ciocîr
lia' a putut îndeplini rolul 
de mesager al artei româ
nești peste hotarele țării.

în cei 20 de ani, membrii 
Ansamblului „Ciocîrlia' au 
prezentat in 19 țări ale Eu
ropei, Asiei și America în ca
drul a 12 turnee, 520 de 
spectacole in fața a peste 
1300 000 de spectatori din 
200 de localități.

Ținuta spectacolelor, suc
cesele dob’.ndite pînă in pre
zent ne dau certitudinea vii
toarelor izbtnzi ale „Ciocîrliei' 
în răspîndirea artei românești.

S. IOACHIM

LA NOUĂ
(Urmare din pag. I)

treci împreună cu colegii, cu 
, prietenii la începutul unui 

1 nou an ? Pregătindu-se pen- 
' tru Anul Nou elevii nu 

vor rezista tentației de 
a-și sărbători profesorii, 
părinții, prietenii urîndu- 
le noi succese în anul care 

ț sune cu ajutorul tradiționale
lor plugușoare ; cei care își 
petrec vacanța în sat pot fo
losi prilejul de a-și îmbogăți 
colecțiile adunînd proverbe, 

k strigături, plugușoare pe care 
apoi să le prezinte în cercuri- 

"1 le literare ori în cenaclurile 
J din care fac parte.

în funcție de condițiile 
; existente și de solicitările 

' elevilor, pe școli sau grupe 
de școli se pot organiza în 
noaptea Anului Nou sau 

ț într-o altă zi — înainte sau 
, după Anul Nou — carnava

luri ale elevilor devenite 
- tradiționale în zilele va

canței de iarnă, deopotrivă 
de îndrăgite de școlarii 

j mici, ca și de elevii din ulti
mele clase de liceu pentru 
frumusețea lor, pentru bucu
ria pe care o declanșează. Re- 

i comandînd și altor elevi ini- 
* țiativa luată anul trecut de 
. colegii din Brașov de a or

ganiza un carnaval al ză- 
> pezii, intrăm în cel de al 

doilea mare capitol al pro
gramului de vacanță și anume, 
cel care grupează manifestă
rile sportive și turistice speci
fice sezonului rece. Căci, așa 
cum se petrec lucrurile în 
fiecare vacanță, ponderea 

i trebuie să o aibă și în această 
vacanță activitățile în aer li- 

! ber, recreative și distractive, 
reconfortante fizicește.

Comandamentele regionale 
de organizare a vacanței adre
sează elevilor nenumărate in- 

( vitații de a pleca în tabere, de 
a participa la competiții spor- 

î tive, de a pomi cu ruksacul 
în spate pentru a cunoaște 
natura și în decorul dăruit de 
iarnă. Ministerul Invățămîntu- 
lui și Comitetul Central al 

5 U.T.C. organizează 2 tabere 
de odihnă și instruire la Bra
șov și Miercurea Ciuc — 
pentru responsabilii comisii- 

f lor sportive din școli. Aici, în 
aceste tabere se va face, 

’ bine înțeles, sport, vor fi or
ganizate acțiuni turistice, vor 
avea loc întîlniri cu sportivi 
fruntași, frumoase activități 
cultural-distractive. Tabe
rele favorizînd un larg 
schimb de experiență, prin 
discuțiile metodice ce se vor

ÎNALTA COMPETENȚĂ
(Urmare din pag. I)

apărat în concurență cu în
treprinderile similare, prin 
mărfurile pe care le dau pe 
piață.

Măsura luată asigură așadar 
fiecărei întreprinderi posibi
litatea nemărginită de dezvol
tare, prin propria ei vrednicie 
iar beneficiarilor produselor 
acestora garanția unei calități 
superioare, calitativ.

Noua organizare asigură 
deci și dezvoltarea ascenden-

V

Opera Română : Prinț și cer
șetor, ora 19,30 ; Teatrul de 
stat de operetă : Sînge vienez, 
ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" sala Studio : 
Regina de Navara, ora 19,30 : 
Teatrul de Comedie: Opinia 
publică, ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra1* : D-ale 
carnavalului, ora 20 ; Sala Stu
dio : Candida, ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" : Lovitura, ora
19,30 ; Sala Studio : Cînd lu
na e albastră, ora 17 și 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus, ora 9,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" : Ileana Sînziana, 
ora 17.

UN BARBAT ȘI O FEMEIE
rulează la Patria (orele
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30), Fe
roviar (orele 8,30; 10,45; 13;
15.15 ; 17,45 ; 20,15).

ClND TU NU EȘTI
rulează la Republica (orele 8 ;
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ;
21,30),  București (orele 9 ;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).

MARTIN SOLDAT
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45), Festival (orele 8,45 ;
11 : 13,30 ; 16 . 18,30 ; 21).

CONTELE BOBBY SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Grivița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Miorița (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45), Modern (o- 
rele 9,30 ; 11.45 : 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45), Excelsior (orele
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ;
21,15),

PAȘI DE VACANȚA
organiza, vor contribui cu si
guranță la îmbogățirea mij
loacelor metodice ale organi
zațiilor U.T.C., ale comisiilor 
sportive, care orgar/zează în 
școală întreaga activitate spor
tivă a elevilor. Dar în tabere 
centrale, ca și în tabere or
ganizate pentru o durată 
scurtă vor pleca ca și în va
canțele precedente mii și mii 
de elevi. Merită apreciată 
inițiativa bucureșteană de a 
închiria cabane și case de 
odihnă în care elevii vor fi 
găzduiți pentru cîteva zile 
din vacanță. Colaborarea, în 
acest sens, între Comitetul 
orășenesc București al U.T.C., 
secția de învățămînt, O.N.T. 
și școli a fost fructuoasă.

In afara campionatelor șco
lare, devenite obișnuite în zi
lele vacanței, se pot organiza 
concursuri de patinai, schi, să
niuțe, dar și de baschet, hand
bal, tenis, sporturi în gene
ral îndrăgite de elevi. Asocia
țiile și cluburile sportive își 
vor pune la dispoziția elevilor, 
după un orar echilibrat, tere
nurile și sălile, echipamentul 
sportiv pentru a se organiza 
cît mai multe cicluri de ini
țiere practică în sport, mai 
ales în ramurile sportului de 
iarnă. Cît privește activita
tea turistică, O.N.T., la soli
citarea Comitetului Central 
al U.T.C. și a Ministerului 
Învățămîntului a stabilit prin 
toate filialele sale itinerarii 
variate și îmbietoare, de mai 
mică ori de mai mare durată, 
care să faciliteze elevilor po
sibilitatea de a îmbina cu
noașterea unor noi frumuseți 
ale patriei cu petrecerea în 
mijlocul naturii a cîtorva zile 
de vacanță.

Școala rămîne evident 
principalul cadru pentru 
activitățile de vacanță. în 
localități, în funcție de 
condiții, se vor orga
niza cluburi ale elevilor. 
Sigur că în cele 18 zile cît 
durează această vacanță clu
burile nu pot desfășura o 
activitate prea largă ; totuși, 
ele vor avea prilejul să-i 
reunească pe elevi în cadrul 
unor manifestări cultural-dis
tractive și sportive atît de 
mult solicitate. Va fi bine 
venită inițiativa ca, acolo 
unde elevii doresc, să se 
creeze și cluburi care să-i re
unească în funcție de prefe
rințele lor : să se întîlnească 
pentru a merge împreună la 
patinaj (poate chiar în apro
pierea clubului să se amena
jeze un patinoar; să se nu

tă a întreprinderilor și satis
facerea maselor.

Este evident însă că aceas
tă mare binefacere, depinde 
de capacitatea de organizare 
a muncii, și in tpecial de pri
ceperea conducerii. De aceea, 
în această Conferință Națio
nala, ca o nioe.i'cte a măsu
rilor aprobate, s-a pus accen
tul îndeosebi pe perfecționa
rea organizării conducerii, pe 
cadre, pe perfecționarea și 
realismul planificării. De a- 
ceea „activitatea de recruta
re, promova'e și calificare a

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Capitol (orele 9,30 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20.30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Lumina (orele 9—
15.45 în continuare 18,15— 
20,45), Dacia (orele 8—21 în 
continuare).

ZORBA GRECUL
rulează la Doina (orele 11.30
15.15 ; 18 ; 20,45).

MOARA CU NOROC
rulează la Union (orele 15 ;
17.30 ; La ora 20 desene ani
mate).

DOCUMENTARUL „PAȘI SPRE 
LUNA".

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

SINDBAD MARINARUL 
rulează la Giulești (orele
15 30 : 18 ; 20,30).

SURCOUF. TIGRUL CELOR 
ȘAPTE MARI

rulează la înfrățirea (orele
10.30 ; 16 : 18 : 20)

O FATA FERICITA
rulează la Bucegi (orele 9; 
11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20), Volga 
(orele 9,30; 11,45—14 în con
tinuare, 16.15 ; 18.30 ; 20,45).

OCOLUL
rulează Ia Buzestl (orele
15.30 : 18 ; 20,301

VULTURII ZBOARĂ DEVRE
ME

rulează la Cringași (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

LOANA
rulează la Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30), 
Tomis (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ;
15.45 în continuare ; 18; 20,30).

PROSTĂNACUL
rulează la Unirea (orele 14 ;
16 ; 18.15 : 20.301.

SALVELE AUROREI
rulează la Flacăra (orele 14,30 ;
16.30 : 18.30 : 20,30).

SFIDAREA
rulează la Vitan (orele 14,30 ;
16.30 ; 18.30 ; 20.30)

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Pouular (orele
15.30 : 18 : 20.30). Lira (ore
le 15,30 ; 17.45 ; 20)

ZECE NEGRII MITITEI
rulează la Aurora (orele 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15.30 : 18 : 20,30),
Rahova (orele 15,30 : 18 :
20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Drumul Sării (ore
le 16 : 18 ; 20).

OAMENI ÎN RITLOTA 
rulează la Moșilor (orele
15,30 ; 18 ; 20,30). 

V

mească un instructor din rîn- 
durile profesorilor de educație 
fizică), ori a se iniția la schii, 
pentru a lua startul într-o ex- ; 
pediție prin împrejurimile ora- 1 
șului deci, cluburi ale elevi
lor patinatori sau schiori etc.

Firește, răspunzători de 
bogăția și frumusețea fie
cărei zile de vacanță sînt în
șiși elevii. De ei depinde re
ușita tuturor acțiunilor între
prinse, după ce în prealabil 
au fost selecționate, alese, po
trivit cu gustul și nevoile lor 
spirituale, de ei depinde ca 
la sfîrșitul celor 18 zile de 
repaus să se simtă reconfor
tați, căliți fizicește, pregătiți 
să înceajyi cu forțe proaspete, 
fizice și intelectuale, noua e- 
tapă școlară. Dar aceasta nu 
înseamnă că nu vor fi spriji
niți de tovarășii profesori în . 
organizarea tuturor manifes
tărilor de vacanță. Ca și în 
alte împrejurări, la apelul co
mitetelor U.T.C. și al condu
cerilor școlilor, numeroase ca
dre didactice își oferă expe
riența și competența organi
zatorică pentru a asigura suc
cesul activităților de vacanță. 
Dar printre organizatori cea 
mai mare răspundere în asi
gurarea unui program echili
brat de vacanță o au comitetele 
organizațiilor U.T.C., comite
tele orășenești și raionale ale 
U.T.C., cărora le revin obli
gații mari începînd de pe 
acum, deci înainte de începe
rea vacanței. Printre acestea 
un loc de prim rang îl ocupă 
cunoașterea preferințelor ele
vilor și alcătuirea programu
lui de vacanță pornind de la 
aceste preferințe, pentru că, 
organizarea și reușita vacan
ței vor depinde, în primul • 
rînd, de inițiativa și fantezia 
organizatorilor, de judiciozi
tatea cu care vor ști să fo
losească experiența existen
tă, condițiile specifice din 
fiecare localitate. Apoi, o 
dată alcătuit, programul tre
buie adus la cunoștința ele
vilor ; aceștia vor trebui in
formați cu exactitate asupra 
programului ce le va fi oferit 
în vacanță în școli, pe grupe 
de școli, la nivelul orașului și 
în afara localităților respecti
ve ajutîndu-i să opteze astfel 
pentru acele manifestări care 
corespund propriilor lor do
rințe.

Astfel pregătită, vacanța de 
iarnă, cea mai generoasă în 
sărbători și petreceri tinerești, 
poate lua startul. Anticipînd-o, 
le urăm elevilor frumoase zile 
de vacanță I 

cadrelor pentru toate sectoa
rele vieții sociale, este una 
din îndatoririle de prim - or
din ale partidului și statului, 
ale întregii societăți'.

Aceste singure probleme, 
reț'nute în acest articol, do
vedesc din plin cît de im
portante au fost hotărîrile 
Conferinței Naționale, cit de 
mult a răspuns soluționarea 
lor, cerințelor realităților țării 
in etapa actuală și ce efecte 
salutare vor avea asupra dez
voltării economiei și culturii 
noastre socialiste.

RĂZBUNĂTORII
rulează la Cosmos (ore!
14.30 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30).

ECOU PE COASTĂ
rulează la Viitorul (orei
15.30 ; 18 ; 20,30).

CINE CĂLĂREȘTE UN TI 
GRU?

rulează la Colentina (orei
15.30 ; 18 ; 20.30)

UN TAXI PENTRU TOBRUK
rulează la Floreasca (orele 9
11,15 ; 13,30 , 16 ; 18,30 ; 20,45 
Arta (orele 9 ; 11.15 ; 13,30
16 : 18,15 ; 20.30)

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Viitorul (orei
1.5.30 : 18 : 20.30).

FANTOMAS CONTRA SCOT 
LAND YARD

rulează la Ferentari (orei
I. 5.30 ; 18 ; 20,30).

SUBTERANUL
rulează la Pacea (orele 16 
18 : 20).

ROMANȚA PENTRU TROMPS 
TĂ

rulează la Central (orele 9
II, 15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15
20,30).

JOI 14 DECEMBRIE 1967
73^5: Fotbal: Steaua—Vale: 

cia (Cupa cupelor) ; 18,00: I. 
ordinea zilei... Organizarea știi: 
țifică a producției și a muncii
18,30 : Studioul pionierilor: „Hi 
să facem un spectacol!' Prograi 
susținut de pionierii din regiune 
București; 19,00: Mult e dulc 
și frumoasă... Emisiune de lin 
bă română ; 19,30 : Telejurnah 
de seară ; 19,45 : Agenda dv,
19,50 ■ Buletinul meteorologic 
19,55 : Box : România—Anglii 
Transmisiune din Sala Floreasca 
21,00: Întrebări la care s-a răi 
puns, întrebări la care nu s- 
răspuns încă... Emisiune de șt 
ință ; 21,30 : Recital de operă c 
participarea unor laureați ai cor 
cursurilor internaționale — Traru 
misiune de la Sofia; 22,00 ■ E 
la Giotto la Brâncuși; 22^0
Dicționar de personaje: Litei 
„U"; 22,50: Telejurnalul d 
noapte.



moarte la Seul
I

de armata s-arcorpuri
împotriva regimului militar

presă Associated Press

Fede-

de

unui nou

Evenimentele din Grecia

Constructn noi la Belgrad.

Intervenții ale reprezentanților

@ Apelul regelui Constantin • Formarea 
guvern • Comandanții unor 

fi răsculat

34 persoane 
condamnate la „Dlvorțu /"

ATENA 13 (agorpres). — Agenția de 
semnalează că in capitala Greciei au avut loc miercuri, în jurul 
orei prînzului, importante mișcări de trupe. Tancuri și care blin
date au ocupat poziție în jurul clădirii Parlamentului, a Palatului 
Regal, a centrului de telecomunicații și a altor instituții guverna
mentale.

Potrivit știrilor transmise de 
agenția U.P.I., regele Constantin 
s-ar afla în localitatea Larissa 
din centrul țării de unde a lan
sat la postul de radio un apel ce
rînd poporului grec să-l urmeze 
în eforturile sale pentru „reins- 
taurarea democrației". In apel re
gele afirmă că persoanele răspun
zătoare pentru lovitura de stat 
din 21 aprilie au folosit numele 
său. El a declarat — potrivit in
formațiilor transmise de Agenția 
Taniug — că a fost obligat să 
accepte lovitura de stat ca „un 
fapt împlinit" pentru a se evita 
o inutilă vărsare de sînge. Dar, 
a subliniat regele, el a fost silit 
ca în momentul de față să ia ini
țiativa în interesul națiunii pen
tru ca țara să revină la o guver
nare democrată normală. Regele 
a cerut sprijinul națiunii. Postul 
<Ie radio Larissa a făcut cunoscut 
că regele Constantin a format un 
nou guvern. Premierul acestui 
guvern ar fi, potrivit unor știri 
neconfirmate transmise de agen
ția U.P.I., Petros Garoufalias, 
fost ministru al apărării într-unul 
din guvernele prezidate 
Gheorghfos Papandreu.

Postul de radio Atena, care se 
află sub controlul guvernului mi
litar instaurat după lovitura de 
stat din 21 aprilie, a transmis că 
regele Constantin „a fost indus

în eroare" și „s-a ridicat împo
triva actualului guvern". Forțele 
armatei grecești, a afirmat ace
lași post, sînt hotărîte să folosea
scă forța armelor pentru a zdrobi 
pe acei care „scindează țara".

Comunicațiile capitale gre
cești cu alte capitale europene 
au fost întrerupte la începutul 
după-amiezii. Sînt, de asemenea, 
întrerupte, potrivit Agenției 
France Presse comunicațiile cu 
Salonicul. Agenția menționată a- 
firmă că generalul Peridis, co
mandantul șef al celui de-al doi
lea corp de armată, precum și 
generalii Esserman, comandantul 
șef a! forțelor blindate din Gre
cia de nord, și Salohoritis, co
mandantul corpului de armată 
staționat în apropiere de frontiera 
greco-turcă, s-ar fi răsculat îm
potriva regimului militar.

Postul de radio Atena, a trans
mis în cursul serii o știre care 
afirmă că acțiunea regelui Con
stantin ar fi eșuat și că în țară 
domnește calmul.

In același timp, agenția Reu
ter, citind un post de radio al 
forțelor armate, anunță că la 
Larissa, cartierul general al rege
lui Constantin din nordul Gre
ciei, s-a făcut cunoscut că 90 la 
sută din forțele terestre și toate 
unitățile aeriene și navale s-ar fi 
raliat regelui.

La tribunalul din Seul a fost 
judecat miercuri procesul unui 
grup de intelectuali sud-coreeni, 
arestați în Europa și pe teritoriul 
sud-coreean sub acuzația de 
spionaj. 34 de persoane au fost 
condamnate la moarte, patru la 
închisoare pe viață, trei la 15 
ani, iar un student la 10 
închisoare. Corespondenții 
gențiilor occidentale de presă 
reamintesc faptul că persoanele 
arestate în Europa au fost răpite 
de agenți ai serviciului secret 
sud-coreean. Printre ei se află 
compozitori, profesori și studenți 
din Franța și Republica 
rală a Germaniei.

Peste afacerea McNamara nu s-a cobori! tăcerea. Pentru că, 
în ultimă instanță, nu-i vorba de cele 7 06) de birouri, 150 de 
scări și 28 km de cutioare ale Pentagonuui pe care ministrul 
le părăsește cu sau fără regrete. Pentagonul reprezintă trei 
milioane de oameni care au îmbrăcat uniforma, plus un mi
lion de oameni care au păstrat hainele civile dar lucrează pen
tru armată. „Indirect, era cel mai ware patron din Statele 
Unite" — scria L’Express. Dar lui i făcea mai multă plăcere 
porecla pe care i-au dat-o ziariștii- „creierul electronic" al 
administrației. Cind s-a instalat la Pentagon, în 1961, proas
pătul ministru ar fi afirmat unor colaboratori apropiați : „Vă 
spun că această baracă este o juaglă !“. Jungla înseamnă nu 
numai un desiș greu penetrabil, ei și fiare sălbatice, gata să 
devoreze pe îndrăzneți și pe inprudenți.

McNamara a încercat să „cuețe" jungla dar în acest sfîrșit 
de an, demisia sa semnifică as eșec. Conducătorul Pentago
nului s-e împotmolit în „junțla" de pe malurile Potomacului. 
Unul din ultimii miniștri ai cabinetului Johnson, care au făcut 
parte și din echipa Kennedvse vede transferat într-un post de 
mina doua, pentru că deienise incomod pentru cei dornici să 
amplifice conflictul vietnamez. A învins ceea ce tot L’EX
PRESS denumea ..matematica puterii".

Zvonurile care circulă 1» Washington pretind că săptămînile 
următoare vor aduce noi demisii. NEWSWEEK 
menționează dai miniștri: ai agriculturii și finanțelor. Săptă- 
mînaîul american consiieră că niște vagi „motive electorale" 
ar justifica proiectate> înlocuiri. Casa Albă a oferit o punere 
la punct informațiile din ziare ar fi provenit de la persoane 
„care nu cunosc al de bine situația". O știre cu multiple 
semnificații a furnizat-o agenția ASSOCIATED 
PRESS. Agenta afirmă că Arthur Goldberg 
i-a comunicat președintelui Johnson intenția sa de a demisi
ona din funcția te reprezentant permanent al SlU.A. la 
O.N.U. Știrea nu a produs surprindere, deoarece de mai multă 
vreme se afirma A Goldberg își pregătește retragerea. Fhește, 
nu-i vorba doar de dorința de a se alătura unei firme de avo
catură din Ne» York. Intre Goldberg și Depertsmrntn! de 
Stat s-au mzrerestat deosebiri de vederi mai ales în problema 
vietnameza aldberg are o poziție mai nuanțată, apropiată — 
sub unele aspecte 
către Wa ' rfton 
unii, picățea care 
luni. Dipi-tartl a 
răsi reprezentanța

MITINGUL STUDENȚI 
LOR DIN MADRID

întruniți în cadrul unui 
miting co a avut loc marți 
după-amiazâ la Madrid, 
peste 1 200 d<s studenți de 
la Universitatea din capitala 
Spaniei și-au manifestat ho- 
tărîrea de a continua ac
țiunile organizate in spriji
nul revendicărilor lor pri
vind democratizarea siste
mului universitar. Studenții 
cer, de asemenea, eliberarea 
colegilor lor arestați în 
cursul demonstrațiilor ce au 
avut loc zilele precedente 
la Madrid. Mitingul a fost 
organizat după ce rectoratul 
Universității din Madrid a 
dat publicității un comuni
cat avertizînd că va lua mă
suri drastice împotriva stu
denților care participă la 
greve și la manifestații. Stu
denții au încercat în aceeași 
zi să pătrundă în incinta 
sediului conducerii Univer
sității pentru a-și prezenta 
din nou revendicările, dar 
au fost opriți de unități ale 
poliției.

NEW YORK 13. — Trimisul 
•ecial Agerpres, R. Căplescu, 
ansmite : Adunarea Generală 
' N a început marți după- 

-_ază dezbaterea asupra mo- 
riui ia care este dusă la înde- 
inire declarația cu privire la 

cordarea independenței țărilor 
popoarelor coloniale.
in cadrul aceleiași ședințe, 

Adunarea Generală a adoptat o 
rezoluție prin care se afirmă 
dreptul inalienabil al poporului 

:r. Oman la autodeterminare și 
i dependență. Printre țările 
re au votat in favoarea acestei 
zoluții s-a numărat și Româ-

Un grup de patrioți sud-vîet namezi se pregătesc pentru o nouă acțiune de lup’ă

SUD
9 Pierderi grele suferite de intervenfioniști

• FULBRIGHT DESPRE 
UNIVERSITĂȚILE 
DIN S.U.A.

Zece mii de militari americani aparținind unităților de elită 
de parașutiști au început să fie transportați pe un pod. aerian în 
Vietnamul de sud. De asemenea, vor fi transportate 6 000 tone 
de material și tehnică militară. Un lot de 6 500 de soldați și 
ofițeri americani au sosit in cursul zilei de miercuri la baza de la 
Bien Hoa, situată în apropierea Saigonului.

Întîlnire U Thaat —
M.

înIntr-un discurs rostit 
fața Senatului, William Ful
bright, președintele Comisiei 
senatoriale pentru probleme 
externe, a declarat că răz
boiul din Vietnam susține 
un „complex militar-indus- 
trial" care constituie „o for
ță politică majoră" și care 
exercită o influență nefastă 
asupra colegiilor și univer
sităților țării. Afirmînd că 
legăturile dintre guvern șl 
universități sînt rezultatul 
unei „conspirații", așa cum 
sînt legăturile cUnlrq guvern 
și cercurile de afaceri, Ful
bright și-a exprimat părerea 
că principala cauză a revol
telor din multe universități 
americane constă în faptul 
că studenții au descoperit 
corupția intr-un loc care ar 
fi trebuit să fie imun la a- 
ceasta. Președintele Comi
siei senatoriale pentru pro
bleme externe a declarat 
apoi : „După ce au văzut 
valorile tradiționale ale ță
rii degradate în urma efor
turilor de a atribui un scop 
moral unui război imoral, 
după ce au văzut pe condu
cătorii tării lor prinși în 
contradicții care au fost de
numite în mod politicos 
„prăpastia încrederii", stu
denții văd acum că universi
tățile lor. ultimele citadele 
ale integrității morale și in
telectuale. își trădează pro
priul lor scop fundamental".

Noile unități fac parte din Io
tul de 50 000 de soldați promiși 
în „ajutor" generalului Westmo
reland, comandantul trupelor 
Statelor Unite din Vietnamul de 
sud. Potrivit unor surse militare 
americane, citate de agenția Reu
ter, toate unitățile „combatante" 
ale acestui lot vor fi dislocate în 
Vietnamul de sud pînă la sfîrșitul 
lunii ianuarie 1968. Prin această 
operație, efectivul total al tru
pelor americare care participă la 
intervenția militară din Vietna
mul de sud va ajunge la 475 000 
soldați și ofițeri. Agențiile de 
presă amintesc că generalul 
Westmoreland a primit asigurări 
că în cursul anului 1968 efecti
vul total al trupelor americane 
dislocate în Vietnamul de sud 
va ajunge la 525 000 soldați și 
ofițeri.

Cu toată sporirea efectivului 
trupelor americane care participă

la acțiunile agresive din Vietna
mul de sud, forțele patriotice 
continuă să lanseze atacuri în di
verse regiuni asupra pozițiilor 
deținute de unitățile ameiicano- 
saigoneze. Marți noaptea au avut 
loc lupte chiar în apropierea ba
zei Bien Hoa, situată la cîțiva 
kilometri de Saigon, unde în a- 
ceste zile sosesc ca întăriri, tru
pe americane și material de lup
tă. Forțele patriotice au produs 
inamicului pierderi grele.

Potrivit relatărilor agenției de 
presă Eliberarea, în cursul lupte
lor desfășurate în regiunea pla- 
tourilor înalte, în ultima vreme 
forțele patriotice sud-vietnameze 
au scos din luptă 6 350 soldați 
inamici, au distrus și avariat 72 
de avioane de diferite tipuri, 28 
de tunuri, 185 vehicule militare, 
depozite de muniții și 5 depozite 
de carburanți.

® DEMONSTRAȚIA DE
MARACAIBO

LA

La Maracaibo, stabil 
nezuelean Zulia, 25 000 
persoane au participat Ia 
demonstrație cerînd majorarea 
fondurilor destinate învăță- 
mîntului. Luînd cuvîntul Ia 
mitingul ce a urmat demon
strației, rectorul universității 
din statul Zulia, Antonio 
Borias, a subliniat că acest 
institut de învățămînt superior 
va fi obligat să-și închidă 
porțile în cazul în care nu va 
obține fondurile care îi sînt 
necesare.
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de 
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Puternică mișcare
3

grevistă în Franța
FARIS 13. — Corespondentul 

transmite ; La apelul comun al 
Muncii din Franța (C.G.T.) și al 
mocrate a muncii (C.F.D.T.) în diverse regiuni ale acestei țări 
nu inccput marți la miezul nopții o serie de acțiuni greviste 
in cadrul Zilei naționale de 
cembrie.

Aceste acțiuni sînt organizate 
în semn de protest împotriva mă
surilor aplicate de guvern în do
meniile economic și social. La 
mișcarea grevistă au participat 
salariați din industria metalurgi
că, Siderurgică, textilă, din co
merț. construcții, servicii publice 
etc. Peste 2 milioane de munci
tori de la întreprinderile de gaz 
și electricitate din întreaga Fran
ță se află în grevă pentru 24 de 
ore. încetarea distribuirii curen
tului electric în diverse regiuni 
ale țării a afectat în primul rind 
întreprinderile industriale. Trafi
cul aerian a fost, de asemenea, 
perturbat ca urmare a grevei sa-

Agcrpres, Georges Dascal, 
Confederației Generale a 
Confederației franceze de-

revendicări fixate pentru 13 de

lariaților companiei „Air France", 
fapt care a determinat anularea 
unor curse ale avioanelor societă
ții. Puternice acțiuni greviste au 
«avut loc în industria de automo
bile. Astfel, marile uzine Simca 
și Citroen și-au încetat complet 
activitatea. In urma grevei de 24 
de ore a muncitorilor tipografi, 
miercuri seara la Paris nu a apă
rut nici un ziar.

Concomitent cu aceste acțiuni 
revendicative, cele mai puternice 
semnalate în Franța după greva 
generală de la 17 mai la Paris 
și în alte localități din Franța 
au avut loc miercuri puternice 
demonstrații de masă.

în cursul dimineții 
miercuri, purtâtaral de 
vint al lui U Than: a aau- 
țat că secretarul general al 
O.N.U. a fost vizitat de Mir
cea Malița. jefui delegației 
române, la sesiunea Adună
rii Generale a ONU. care 
i-a înminat o scrisoare din 
partea reprezentanței româ
ne la O.N U. si textul pro
gramului Frontului National 
de Eliberare din Vietnamul 
de Sud. pentru a fi difuzat 
delegațiilor țărilor membre 
ale O.N.U. S-a anunțat, de 
asemenea, că in cursul zilei 
de joi. acest text va fi dis
tribuit delegaților.

de

• tX COMITETUL POLITIC, 
reprezentanții * opt țări neali- 
nease : Brazilia. Birmania, Etio
pia. India. Mexic. Nigeria, Sue
dia. K_A.U. — membre ale Co
mitetului de dezarmare de la 
Genera — au prezentat mărfi un 
proiect de rezoluție prin care se 
cere tuturor statelor deținătoa
re de arme nucleare să suspen
de experiențele cu această armă 
in orice fel de medii, inclusiv 
cel subteran. Totodată, sc adre
sează tuturor statelor apelul de 
a semna actualul Tratat de in
terzicere parțială a experiențe
lor cu armele atomice. Proiec- 
tul cere Comitetului de la Ge
neva să treacă de urgență la 
elaborarea unui Tratat privind 
interzicerea experiențelor nucle
are subterane și să înainteze un 
raport in acest sens celei de-a 
23-a sesiuni a Adunării Gene
rale.

Vorbind în Comitetul pentru 
problemele sociale umanitare și 
culturale unde se dezbate un 
Proiect de convenție asupra im
prescriptibilității crimelor de 
război și a crimelor contra uma
nității, delegata țării noastre, 
Maria Groza, a precizat că pozi
ția delegației române față de a- 
cest proiect decurge din con
cepția generală a Republicii 
Socialiste România în ceea ce 
privește relațiile internaționale, 
concepție potrivit căreia com
portarea statelor trebuie să fie 
guvernată de principiul drep
tului și justiției. Vorbitoarea a 
subliniat că, comunitatea inter
națională trebuie să acționeze cu 
fermitate pentru eliminarea răz
boaielor din viața popoarelor, 
pentru asigurarea unui climat 
de încredere și stimă reciprocă 
între popoare. Ea a sprijinit în 
încheiere principiul imprescrip
tibilității crimelor de război și 
crimelor contra umanității.

— de cea a Ini McNamara. Cenzurarea de 
a discursului său de la O.N.U. ar fi. după 

a umplut paharul amărăciunii adunată 28 de 
transmis Casei Albe decizia sa fermă de a pă- 

_____ r . americană de la O.N.U. Tăcerea oficialită
ților este simptomatică. Goldberg ar urma să se retragă la 
sfirșitul sctualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Pînă 
atunci se caută un înlocuitor. Se pomenește, printre alte nume, 
și pe cei al lui Cabot Lodge.

Frecarea lui McNamara de la Pentagon și știrile privind re
tragerea lui Goldberg au făcut să treacă neobservată demisia 
lui Foy Kohler de la Departamentul de stat. Kohler are în 
mrma lui o carieră diplomatică de 35 de ani, acumulînd cu deo- 
t»-tre în probleme europene o experiență pe care nu o are 
axionul dintre colegii săi mai tineri. Hotărîrea lui de a re- 
aunța Ia diplomație pentru a conduce un institut de științe 
politice pe lingă universitatea din Miami a constituit o sur
priză. LE MONDE pomenea de „o oarecare deziluzie" rapor
tată la evoluția internațională și, desigur, în legătură cu im
plicațiile conflictului vietnamez.

Modificările de la Washington ilustrează un fel de divorț po
litic. Cei ce se despart nu pot fi împărțiți simplist în „ulii" 
și „porumbei", pentru că viața politică americană cunoaște o 
varietate de atitudini ce depășesc chenarele celor două cate
gorii. Dezacordurile, generate de cauze diferite, proprii fie
cărui caz, arată limpede că politica oficială este contestată 
chiar în sferele înalte ale Administrației, că există nn impas ce 
nu va putea fi depășit prin schimbări de persoane.

„Divorțul" la care asistăm vădește. în fond, tentativele de 
a impune Washingtonului, fără drept de apel, o orientare care 
nu ține seama de avertismentele rațiunii.
______________ EO J

încordarea din Dahomey
Armata din Dahomey asigură paza principalelor instituții 

blice din Cotonou, încercînd să facă față 
amenință regimul președintelui Christophe 
Cotonou corespondentul agenției U.P.I.

valului de greve 
Soglo. transmite

pil” 
care 
din

• ÎN ALTE COMITETE au 
avut Ioc intervenții ale repre
zentanților țării noastre. Astfel, 
in Comitetul Politic special, 
unde se dezbat problemele re- 
fugiaților arabi din Palestina, a 
luat cuvîntul Mircea Predescu, 
care a declarat că această ches
tiune trebuie soluționată în con
formitate cu rezoluțiile Adună
rii Generale.

• ÎN COMITETUL PENTRU 
PROBLEMELE JURIDICE, în 
cadrul căruia se discută proble
ma definirii agresiunii. România 
a devenit, alături de alte 19 
state (printre care Algeria, Bir
mania, India, Indonezia. Iugo
slavia, R.A.U., Sudan. Zambia), 
coautoare a unui proiect de re
zoluție specificînd crearea unui 
comitet special Însărcinat cu e- 
laborarea unui proiect in acest 
sens și cu prezentarea unui ra
port viitoarei sesiuni a Adună
rii Generale. Luind cuvîntul Va- 
sile Tilincă, a declarat că dele
gația română pornește în abor
darea necesității definirii agre
siunii de la principiile politicii 
externe a României, potrivit că
rora, viața internațională tre
buie să se bazeze pe indepen
dență și suveranitatea națională, 
egalitatea în drepturi, neames
tecul în treburile interne, avan
taj reciproc.

Președintele a ordonat trupelor 
să ocupe poziții de luptă după 
ce greva salariaților din 
prinderile particulare s-a extins 
asupra serviciilor publice, inclu
siv serviciile poștale și telegra
fice, precum și asupra întregului 
sistem de învățămînt. Practic, 
Dahoijeyul este izolat de restul 
lumii ca urmare a sistării comu
nicațiilor telefonice. Aeroportul 
internațional din Cotonou a fost 
închis.

Intr-un apel radiodifuzat, pre
ședintele Soglo a avertizat că va 
declara greva ilegală și că salari- 
ații din instituțiile publice își vor 
pierde în mod automat serviciile 
dacă nu se vor întoarce la lucru. 
Guvernul Republicii Dahomey 
s-a întrunit miercuri într-o șe
dință extraordinară pentru a 
examina ultimatumul adresat gu
vernului de Confederația Gene
rală a Sindicatelor.

între-

U.P.I. anunfă căAgenția
toritățile au arestat mai mulți 
lideri sindicali. în ultimatumul a- 
dresat guvernului, sindicatele 
cer eliberarea celor arestați și 
anularea decretului prezidențial 
privind interzicerea activității 
sindicale. Confederația generală 
a sindicatelor din Dahomey a fă
cut cunoscut că nu va înceta 
lupta pînă nu vor fi satis
făcute revendicările : majorarea 
salariilor, eliberarea liderilor sin
dicali și anularea decretului pre
zidențial.

în legătură cu actuala situație 
din Dahomey, observatorii poli
tici dintr-o serie de capitale a( 
fricane reamintesc că în 196? 
acțiunile oamenilor muncii 
Dahomey, organizate în sprijinul 
satisfacerii revendicărilor econo
mice și politice, au determinat 
înlăturarea fostului regim și pre
luarea puterii de către armată.

au-

• LA TEL AVIV au început 
miercuri lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno-izraelie- 
ne de colaborare economică și 
tehnico-științifîcă. convocată în 
conformitate cu prevederile acor
dului comercial semnat la Bucu
rești Ia 14 aprilie ax. Delegația 
guvernamentală română este con
dusă de ministrul comerțului ex
terior. Gheorghe Cioară, iar dele
gația izraeliană de ministrul in
dustriei și comerțului, Zeef Sha
re!. Pe ordinea de zi sînt înscrise 
probleme referitoare la dezvolta
rea relațiilor economice și a 
schimburilor comerciale între 
cele două țări.

SÂNDYS PROPUNE „UN 
ARMISTIȚIU ECONOMIC
• FOSTUL MINISTRU < 

servator. Duncan Sandys, 
propus, in cadrul unui interviu 
acordat B.B.C.-ului încheierea 
unei înțelegeri între laburiști și 
conservatori privind redresarea 
economică a Marii Britanii, 

laburiștii și conser- 
ar accepta îm- 
responsabilităților în 

economic

„Dacă 
vatorii 
părțirea 
cadrul unui program 
riguros stabilit, a spus el, aces
ta ar avea șanse să fie accep
tat de întreaga țară". • „Este 
vorba de un armistițiu economic 
și nu de propunerea unei coali
ții guvernamentale", a conchis 
fostul ministru conservator.

• DELEGAȚIA de ziariști 
români și-a încheiat vizita in 
R.P. Chineză, făcută in cadrul 
planului de colaborare culturală 
româno-chineză. Timp de trei 
săptămîni, delegația a vizitat 
orașele Pekin, Canton. Cianșa, 
Șanhai și Hancijou, avînd pri
lejul să cunoască realizările oa
menilor muncii din R. P. Chi
neză.

P.S.U.G.

• ÎN URMA convorbirilor 
care au avut loc Ia Moscova in
tre delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii De
mocrate Germane, în frunte cu 
Walter Ulbricht, și conducători 
ai Partidului Comunist și gu
vernului Uniunii Sovietice, a 
fost dat publicității un comu
nicat, in care se arată că au 
fost examinate problemele dez
voltării continue a relațiilor fră
țești dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Democrată Ger
mană, întărirea legăturilor din
tre P.C.U.S. și

Bonnul a hotărit să înceapă 
tratative cu Iugoslavia in vede 

rea restabilirii relațiilor 
diplomatice

L »
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• HAROLD BEELEY, 
ambasador al Marii Britanii în 
R.A.U., a sosit miercuri seara la 
Cairo pentru a-și prelua funcții
le în urma reluării relațiilor di
plomatice dintre cele două țări, 
anunță radio Cairo. Răspunzînd 
unei întrebări privind redeschi
derea Canalului de Suez, el a 
declarat că Marea Britanie, ca 
și alte țări, este foarte intere
sată în „dispariția cauzelor care 
au dus la închiderea canalului".

• DUPĂ CUM transmite co
respondentul agenției TANIUG 
din Bonn, purtătorul de cuvînt 
al guvernului vest-german, 
Conrad Ahlers, a declarat că 
la ședința de miercuri a cabi
netului s-a hotărit să se încea
pă tratative cu Iugoslavia în 
vederea restabilirii relațiilor 
diplomatice. Potrivit declara
ției sale, restabilirea relațiilor 
diplomatice cu Iugoslavia este 
în concordantă cu politica gu
vernului de coaliție. Ahlers a 
adăugat că ar fi posibil ea tra
tativele să înceapă incă în 
cursul acestei luni.

• CONSILIUL de Securitate 
se va întruni vineri la 15,39 
GMT pentru a examina proble
ma cipriotă. Consiliul este che
mat să prelungească mandatul 
forțelor Națiunilor Unite din'Ci
pru, mandat care expiră la 27 
decembrie.

Procesul de la Pretoria

lii timpul ciocnirilor între poliție și studenți la Calcutta.

• CONSILIUL Ligii Arabe a 
aprobat marți, in unanimitate, 
admiterea Republicii Populare a 
Yemenului de sud ca al 14-lea 
membru al Ligii, anunță radio 
Cairo. Drapelul — roșu, alb, ne
gru — al noii republici a fost

înălțat alături de drapelele ce
lorlalte 13 țări membre, la se
diul Ligii.

Procesul de la Pretoria 
intentat grupului de pa
trioți din Africa de sud- 
vest, acuzați de „terorism" 
și activitate subversivă", 
țintind răsturnarea admi
nistrației sud-africane, a 
luat sfîrșit.

• ÎN INCINTA teatrului Harkness din New York a avut loc 
marți după-amiază sub auspiciile Școlii Superioare de arte fru
moase a Universității Columbia o manifestare culturală cu pri
lejul împlinirii a zece ani de la moartea lui Constantin 
Brăncuși.

• MARȚI SEARA, Consiliul 
de Securitate a recomandat in 
unanimitate primirea in Orga
nizația Națiunilor Unite a Re
publicii Populare a Yemenului 
de sud. Recomandarea va fi su
pusă zilele următoare spre rati
ficare Adunării Generale a 
O.N.U.

Sentința va fi pronunțată însă 
abia peste opt săptămîni. Co
respondentul agenției Reuter re
latează că 32 din cei 37 de acu
zați sînt considerați vinovați de 
„terorism“ și „trădare", fiind ast
fel pasibili de pedeapsa cu 
moartea. Ei sînt cunoscuți mem
bri ai partidului Swapo, care

se pronunță pentru proclamarea 
independenței Africii de sud-vest, 
în conformitate cu prevederile 
rezoluțiilor Adunării Generale a 
O.N.U.

Procesul a început, după cum 
se știe, la 7 august. In ciuda a 
numeroase acțiuni de protest or
ganizate în R.S.A. și în întreaga 
lume, autoritățile sud-africane au 
refuzat să-i elibereze pe cei 37 
de patrioți, afirmînd că nu vor 
„tolera nimănui să se amestece 
în problemele interne", deși o re
zoluție a Adunării Generale a 
O.N.U., de anul trecut, a anulat 
mandatul R.S.A. asupra Africii 
de sud-vest.
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