
/
Reamintim cititorilor că pot trimite

în continuare răspunsurile lor pentru

ancheta: „SCINTEII TINERETU

CE PERSONALITĂȚI DORIȚI SĂ VI SE 

ADRESEZE PRIN PAGINILE ZIARULUI?

LUI" de Anul Nou :
Răspunsurile trebuie să precizeze : numele personalităților din domeniul 

artei, culturii, științei, sportului etc. și întrebarea la care ați dori să primiți 
răspuns.

.....    ■■■■.......... ...........................———

BRIGADA DE REPORTERI

A „SCÎNTEII TINERETULUI^

T R A N S M I TE:

Proletari din toate țările, uniți-vă I IN MUNȚII 
PAD UREA 
CRAIUL UI

Reportaj de C. BEJAN, A. VASILESCU și VIOREL RABA
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5777 4 PAGINI - 25 BANI

a celor ce

DUMINICĂ 17 DECEMBRIE 1967

REUNIUNEA Dt CINTARIV

Corul din Hațeg a

INTEUGENIA
IA LUCRU
Vasile Rebreanu

însuflețiți de perspectivele

TELEGRAME

pul vocal al Casei 
raionului Hațeg.

în opera de educare 
socialistă.

Prin credința față de țară, 
prima poruncă a îndatoririlor 
noastre, ne-am înălțat un 
templu de preț, cel mai du
rabil, a cărui strălucire crește 
spre continua admirație a lu
mii. Încă din vremurile Mio
riței ne-am cîntat dorul, încă 
de atunci am trăit, am murit 
și am renăscut, trecînd prin 
vijelii cu doina în suflet și 
vigoarea în brațe, supunîn- 
du-ne unei chemări spre lu
mină, spre o țară de basm a 
tuturor românilor.

Noi am iubit această țară 
înainte de a se ființa și am 
simțit urgia durerilor împi
lării. Sufletul ne-a rămas a- 
celași, inima ne-a rămas ace
eași. Aceleași sentimente, în 
care dragostea față de țară 
a fost ridicată la rangul de 
religie, a însuflețit pe toți oa
menii acestui pămînt în zilele 
și după lucrările Conferinței 
Naționale a partidului. Ele au 
introdus o infuzie de gîndire 
și de organizare în întreaga 
viață socială, atît pentru lu
crurile mici cît și pentru cele 
mari, în care predomină, în 
egală măsură, originalitatea și 

creația, iubirea de patrie și 
de viitorul ei. Viitor pe care, 
din acest decembrie simbolic, 
îl simțim aproape, ne simțim 
datori, prin obiectivele con
crete pe care le avem de 
înfăptuit, de la plugar pînă la 
poet să-l aducem cît mai a- 
proape spre binele patriei, al 
întregii națiuni.

Voievozii noștri cei mai vi
teji, din aceleași sentimente, 
au ținut sabia trează pentru 
patrie și pentru unitatea na
țională. Așa cum zice Bălces- 
cu : „tu visarea iubită a voe- 
vozilor noștri, cei viteji, a tu
turor bărbaților noștri cei 
mari, care întrupară în fine 
individualitatea și cugetarea 
poporului spre a o manifesta 
lumii. Pentru dînsa ei trăiră, 
munciră, suferiră și muriră".

Acest decembrie luminos a- 
daugă istoriei un moment su
prem al inteligenței creatoare 
a întregii noastre națiuni. Iar 
coroland acestui flux al sim
țirii și gîndirii poporului îl 
vedem în hotărîrile clarvăză
toare, de mare perspectivă, ale 
partidului. Acesta este un dor 
împlinit, un rod al bătăilor 
inimilor noastre. Cizelăm tem
plul de lumină, închinăm sfin
țenia pămîntului nostru, fiind
că această sfințenie este păs
trată prin înțelepciunea ace
lora care ne arată drumul 
spre frumusețe și bunăstare, 
acest pămînt este azi o țară 
liberă în fruntea căreia stă un 
partid care și-a dovedit sta
tornica răspundere pentru 
destinele ei. Momentul mar
cat de Conferința Națională 
este o vîrstă a împlinirilor și 
a prefacerilor, o vîrstă a as

censiunii neîntrerupte, o vîr
stă a prezentului, dar mai 
ales, o vîrstă a viitorului.

Locuitorii Hațegului au sărbă
torit sîmbătă 80 de ani de exis
tență și activitate a corului din 
Hațeg, una dintre cele mai vechi 
echipe artistice amatoare, care 
și-a adus o prețioasă contribuție 
la păstrarea, dezvoltarea și răs- 
pîndirea în mase a muzicii co
rale românești.

înființată la sfîrșitul veacului 
trecut (1887) — fapt menționat 
în revista „Transilvania" nr. 4 
din 1911 — sub denumirea de 
„Reuniunea de cîntări", formația 
corală din Hațeg și-a cîștigat o 
mare popularitate în toată Țara 
Hațegului, în centrele muncito
rești ale Hunedoarei și Văii Jiu
lui, contribuind cu pasiune la 
valorificarea tezaurului muzicii 
populare hunedorene.

La sărbătorire au participat 
reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat din regiunea 
Hunedoara și raionul Hațeg, di
rijori de coruri de amatori din 
regiune, instructori de formații 
artistice.

In prezența unui numeros pu
blic, în sala de spectacole a li
ceului din localitate, directorul 
Casei de cultură din Hațeg, 
Aristică Spătaru, a prezentat o 
dare de seamă asupra activității 
corului.

însuflețiți de perspectivele luminoase deschise de Con
gresul al IX-lea și de Conferința Națională a P.C.R., care vor 
ridica patria noastră pe noi culmi ale civilizației și progresu
lui, ne angajăm ca și de acum înainte să nu precupețim nici 
un efort pentru realizarea deplină a sarcinilor de cinste și 
de răspundere care ne revin 
muncesc din patria noastră
In continuare a fost prezentat 

un spectacol susținut de formația 
corală sărbătorită, taraful și gru-

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit din partea primului mi
nistru al Finlandei, Rafael Paa- 
sio, o telegramă de răspuns la 
mesajul trimis cu ocazia celei 
de-a 50-a aniversări a zilei inde
pendenței Finlandei, în care ex
primă sincere mulțumiri și adre
sează cele mai bune urări de 
fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului român.

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit o telegramă de răspuns 
la mesajul adresat Domnului 
Nour Ahmad Etemadi, cu prile
jul numirii acestuia în funcția 
de prim-ministru al Afganistanu
lui. Am marea plăcere, se spune 
în telegramă, să transmit Exce
lenței Voastre sincere mulțumiri 
pentru amabilul dv. mesaj.

Folosesc acest prilej spre a 
exprima cele mai bune urări 
pentru fericirea Dv. personală și 
deplina prosperitate a poporului 
român, precum și pentru promo
varea legăturilor de prietenie 
dintre cele două țări, în interesul 
popoarelor noastre și al păcii.

împlinit 80 de ani
Au adresat apoi călduroase @ 

felicitări artiștilor amatori tova
rășii Gheorghe Călin, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Hune
doara al P.C.R., Vichente Bălan, A 
președintele Sfatului popular al ” 
regiunii, Dumitru Boriga, pre
ședintele Consiliului așezăminte
lor culturale, membru în Biroul 
executiv al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Dînd o înaltă apreciere activi
tății desfășurate de membrii co
rului din Hațeg, Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a acordat corului ordinul 
„Meritul cultural" clasa a IlI-a. 
Au fost, de asemenea, conferite 
ordine și medalii dirijorilor Vic- 
torin Bătrîncea și Filaret Mun- 
teanu și unor membri ai corului. 
Pentru distincțiile primite și a- 
precierea muncii a mulțumit di
rijorul Victorin Bătrîncea.

Exprimîndu-și recunoștința 
pentru condițiile create de partid 
înfloririi culturii naționale, parti- 
cipanții au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge- 
neral al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, o tele
gramă în care, printre altele, se 
spune :

h w
h wLI

de cultură a 
(Agerpres) ®

'ALIANȚA MUNCITOREASCA-IARANEASCA PRINCIPALA

Oamenii muncii din țara 
noastră au primit cu mare în
suflețire documentele Confe
rinței Naționale a P.C.R. — 
eveniment de mare însemnătate 
în viața întregii națiuni. Aceste 
documente au stîrnit un puter
nic entuziasm în muncă al în
tregului popor, în frunte cu 
comuniștii, pentru înfăptuirea 
operei istorice de desăvîrșire a 
construirii socialismului. Ele 
trasează în perspectiva deschisă 
de Congresul al IX-lea al par
tidului liniile directoare ale unui 
vast program de îmbunătățire a 
conducerii și planificării econo
miei naționale, perfecționării 
organizării administrativ-terito- 
riale a țării, a întregii condu
ceri a vieții sociale. La aceasta 
se adaugă atmosfera plină dei

economică și 
din istoria

de ani care 
răsturnarea

avînt creator prilejuită de în- 
tîmpinarea celei de a XX-a 
aniversări a instaurării Repu
blicii, eveniment de însemnătate 
istorică, care a marcat trecerea 
României în etapa revoluției so
cialiste — cea mai radicală re
voluție socială, ' 
politico-ideologică 
țării.

în cei douăzeci 
s-au scurs de la 
monarhiei și proclamarea Repu
blicii, poporul român a repurtat 
succese de importanță istorică 
în toate domeniile vieții econo
mice, sociale și spirituale. For
țele de producție ale țării au 
cunoscut o dezvoltare fără pre
cedent, relațiile de producție 
socialiste au învins pe deplin 
și definitiv la orașe și șate iar

llie Gheorghe
asistent la Academia de științe social-politice 

„Ștefan Gheorghiu"
pe baza modificării radicale a 
structurii sociale a societății s-a 
cimentat și întărit națiunea 
noastră socialistă.

în întreaga operă de înfăp
tuire a revoluției socialiste și 
de edificare a noii societăți, 
alianța muncitorească-țărăneas- 
că s-a afirmat ca forță socială 
hotărîtoare a dezvoltării socie
tății, ca bază de granit a orîn- 
duirii noastre.

★
In ansamblul învățăturii mar- 

xist-leniniste despre înfăptuirea 
revoluției socialiste, problemele 
alianței dintre proletariat și ță- 

Uzina de alumină Oradea, 
al doilea cuptor de calcinate, 

în construcție
Foto: AGERPRES

rănime ocupă un loc de prim 
ordin. Fundamentînd teza despre 
rolul istoric mondial al prole
tariatului, de a înfăptui transfor
marea revoluționară a societății 
și de a o organiza pe baze socia
liste, clasicii marxism-leninis- 
mului au subliniau totodată că 
proletariatul poate înfăptui 
această misiune numai în alianță 
cu celelalte forțe sociale progre
siste și îndeosebi cu țărănimea. 
Alianța proletariatului cu țără
nimea — subliniau clasicii mar- 
xism-leninismului — constituie 
forța socială hotărîtoare a în
făptuirii victorioase a revoluției

PROLOG : MESAJUL 
ROCILOR SINGURATICE 

In vîrf de munte, lingă 
borna de kilometră] cu indi
cativul zero, o inscripție: 
„Aici începe drumul aluminiu
lui românesc".

...Metalul alb, datorită pro
prietăților sale — greutate 
specifică mică, capacitate de 
prelucrare mare, rezistență 
deosebită la coeziune — a de
venit treptat, răsfățatul tutu
ror industriilor. Siderurgia, e- 
lectrotehnica, construcțiile de 
mașini, transporturile, ener
gia atomică apelează tot mai 

alumi- 
că a- 
răspîn- 
intrînd 
rocilor

des, în ultimii ani, la 
niu. Specialiștii afirmă 
cest metal este foarte 
dit în scoarța terestră,

' în compoziția tuturor 
comune, sub formă de sili- 
câți.

In țara la noi geologii au 
descoperit în munții Pădurea 
Craiului importante depozite 
de bauxită, sub 'or mă de stra
turi și lentile. Existența fi
zică a unor asemenea rezerve 
nu însemna totul. Aspectul 
cel mai important era legat de 
valorificarea lor economică. 
Rocile singuratice din munții 
Pădurea Craiului au început 
să transmită mesaje. Acestea 
au fost recepționate de coloșii 
industriali care și-au înălțat 
schelele la Oradea și Slatina. 
Aluminiul și-a făcut astfel in
trarea pe poarta industrială a 
României.

600 DE TINERI CUCERESC 
„BRĂȚARA DE AUR"

Sus, în munți, terenul e 
roșu, de parcă ar fi vopsit cu 
miniu de plumb. „Semnal
mentele" bauxitei. Excava
toarele mușcă puternic din 
stratul de minereu. Pămîntul 
își apără „cu dinții" como
rile. Tehnica e solicitată la 
maximum. De asemenea, pri
ceperea oamenilor, eforturile 
lor, pasiunile... Oamenii fie
cărei profesiuni spun despre 
munca lor că este cea mai 
frumoasă. O spun și minerii 
din Dobrești deși nu o prac
tică decît de trei ani. Cei 
mai mulți sînt tineri. Peste 
CiOO. S-au calificat în cadrul 
întreprinderii. Au devenit mi- 

socialiste, temelia solidă a pu
terii de stat a oamenilor muncii, 
forța socială motrice a construi
rii cu succes a societății socia
liste și comuniste. Practica și 
experiența noastră ca și a miș
cării comuniste mondiale a con
firmat pe deplin teza după care 
făurirea alianței muncitorești- 
tărănești și consolidarea ei con
tinuă în evoluția procesului re
voluționar. constituie o lege ge
nerală, universal valabilă a re
voluției și construcției socialiste.

Partidul Comunist Român, 
adoptînd o atitudine fidelă și 
creatoare față de învățătura 
marxist-leninistă, a elabo
rat linia sa politică în proble
mele alianței muncitorești- 
țărănești ținînd seama de par
ticularitățile și complexitatea 
problemei în țara noastră. In 

neri, preparatori de minereuri, 
excavatoriști, vagonetari. Sînt 
posesori ai „brățării de aur".

...în biroul inginerului Ro- 
mică Ciutacu, șeful exploatării 
Lunca-Sprie, sosesc primele 
rezultate ale zilei. Din datele 
statistice se conturează tabloul 
unei activități rodnice. Ii 
știm acum pe cei mai mulți 
dintre „ortacii" inginerului 
Ciutacu — flăcăi chipeși și 
inimoși, dar care, ni s-a părut 
nouă, nu au nimic din figura 
dîrză a oamenilor care se iau 
la trîntă cu muntele și îl do
boară. Realizările lor demons
trează că ne-am înșelat. 
Inginerul, și el foarte tînăr, 
explică totul laconic.

— Măsurile tehnice — pe 
care le-am luat și le luăm — 
preconizează, în primul rînd, 
specializarea muncitorilor.

...Urcăm în cabina unui 
tractor pe șenile, care trans
portă, spre creștetul munților, 
combustibil. In sens invers, 
peste pădurile de stejar, co
boară funicularul. Corfe după 
corfe, transportă la vale, la 
Dobrești, unde se află stația de 
spălare, tonele de minereu, ro
dul muncii a sute de oameni.

VICTORIA
CEA MAI IMPORTANTA

Inginerul Emil Fechete, 
directorul întreprinderii, este 
de fapt primul tînăr cu care 
am intrat în legătură la Do- 
brești. Cu atît mai bine ; nici 
nu ne puteam dori un concurs 
mai favorabil de împrejurări.

— Haidern sus, la Lunca- 
Sprie, împreună /... Gaz-ul cu 
dublu diferențial gemea, îm- 
potrivindu-se pantelor. Și o- 
mul cu șubă și cască albă — 
semnul distinctiv al inginerilor 
de mină — ne spune în cî- 
teva cuvinte povestea lui și-a 
exploatării miniere.

— ...Am fost la început doi 
ingineri. Și oameni puțini. Ca
lificați, și mai putini. Așa am 
început bătălia. Să ne înde
plinim ritmic obligațiile de 
plan și să trecem oamenii — 
de două sau chiar trei ori — 
prin cursurile de ridicare a 
calificării. Asta a fost victoria 
noastră cea mai importantă : 

(Continuare în pag. a IlI-a)

România problema agrară era 
una dintre cele mai complexe 
probleme social-economice ; ea 
rămăsese nerezolvată de-a lun
gul secolelor. Deși în timpul re
gimului burghezo-moșieresc 
s-au înfăptuit numeroase refor
me, ele nu au schimbat în esen
ță situația și natura problemei. 
Viața grea, lipsa de drepturi 
politice, atitudinea de nepăsare 
a claselor guvernante față de 
gravele probleme ale satului au 
determinat de nenumărate ori 
țărănimea să se ridice la luptă 
pentru condiții mai bune de 
viață, dovedind uriașe resurse 
de energie revoluționară. Dar, 
datorită fărîmițării generate de

(Continuare în pag. a IlI-a)

O ZI DIN VIATA
ANTOANETEI GHICA

Eva trebuie să fie frumoasă — 
iată o idee cu care toată lumea 
este de acord. Cum contribuția 
naturii nu-și este întotdeauna, 
vai, sieși suficientă, apare nece
sitatea intervenției omului de 
gust travestit de circumstanță în- 
tr-un lucrător din comerț, într-un 
artizan al cosmeticii și așa mai 
departe; apare necesitatea exis
tenței „Evei", de astă dată cu 
ghilimele, adică bine cunoscutul 
magazin de prezentare - vînza- 
re a confecțiilor, încălțămintei, 
accesoriilor de modă feminină.

Ștefan Iureș
Iar viabilitatea „Evei" ca punct 
central de referință pentru ele
ganța femeilor din Capitală de
pinde într-o măsură apreciabilă 
de cei ce, asemeni Antoanetei 
Ghica, oferă clientelor oficiile ți
nui gbid pe potecile, nu rareori 
încîlcite, dintre modă și bun gust.

La școala de calificare de 4 
luni din cadrul Romartei se poa
te învăța merceologie, evidență 
tehnico-operatlvă, probleme de 

organizare etc. Dar gust ? Pen
tru asta e nevoie de o firească, 
deși îndelung exersată înclinație, 
o vibrație discretă dar reală în 
fața frumosului, o nevoie lăuntri
că de a-l vedea răspîndit, gene
ralizat, nevoie apriorică funcției 
comerciale dar, bineînțeles, fericit 
conjugată cu această funcție.

O zi din viața Antoanetei 
Ghica începe la oglindă. Ceea ce 
pentru milioane de femei consti

tuie toaleta de ordin privat, pen
tru o lucrătoare a „Evei" repre
zintă o legitimare de ordin profe
sional ; coafura, manichiura, ținu
ta în ansamblu pretinde puterea 
exemplului. Spre cinstea acestei 
unități comerciale pilot, respecti
vele servicii există în incinta ma
gazinului ; efectul lor e vizibil 
și salutar. De la ora 9, înșiruite, 
impersonal, pe stenderele nesfîr- 
șite, rochiile își așteaptă cumpă
rătoarele care, ELE, sînt cît se

(Continuare în pag. a IlI-a)



Cine spune că sosirea 
iernii nu este generatoare 
de strașnice idei ? Presim
țind vîntul rece și nevoia 
de strașnice idei, un edil a 
transformat podul din fața 
Operetei in locașul unei 
rampe ciudate. O ciudată 
rampă (de lansare?) din les
pezi de brad bătute în pi
roane biblice pe care o cre
deam destinată unui număr 
de step cu un elefant de cî- 
teva tone nu mai este de loc 
ciudat. Nu e vorba aici de 
recldivarea tradiției carosa
bile (căruțabile) a fostului 
pod al Mogoșoaei pavată 
cu lemn, ci de materializa
rea unei idei cam donchișo- 
tești împotriva zăpezii. Tra
diționala lance a fost înlo
cuită de un modern tun hi- 
dromonitor. Ideea — ca ori
ce sclipire genială — e sim
plă : va să zică — vin mași
nile cu zăpadă, urcă pe ram
pă și hidromonitorul le face 
vraiște încărcătura în Dîm
bovița. De trei ori pe zi, 
probabil, omul cu ino
vația trece prin preajma 
Operetei, admiră tunul și 
nu-și poate crede ochilor 
cum de o asemenea idee 
n-a încercat și capetele 
altora. Mai ales că pro
blema zăpezii a dat mi
grene generațiilor întregi 
de edili ai orașului, cum 
mărturisește și studiul Difi
cultățile circulației în Bucu
rești, apărut în 1928 : „ri
dicarea zăpezii este în func
ție de doi factori : mij
loacele de transport și lo
cul unde să se poată arunca 
zăpada. Dacă primul fac
tor este mai ușor de găsit

TUNUL

DE L

OPERETĂ
șt se fac enorme eforturi de 
către municipiu, cel de-al 
doilea constituie o mare 
problemă. Numărul poduri
lor de pe Dîmbovița este 
reclus, în plus că cele din 
centru nu pot fi ocupate cu 
asemenea transporturi, ele 
împiedicînd circulația". Ce 
pretenții simandicoase și ce 
scrupule încercau bunicii 
edilului de azi ! Mai pro
puneau o soluție : „numă
rul gurilor de canal, unde 
se poate arunca zăpada și 
mai ales in centru, este 
foarte mic. Aici este cheia 
unei repezi curățiri. Cu 
orice sacrificiu, aceste guri 
trebuie înmulțite". Propune
rea s-a dus. ca alte propu
neri... propuse in acel stu 
diu pe apa Dîmboviței. Dar 
nu ne mai putem plinge, 
Sintem. în sfîrșit, benefi
ciarii unei soluții geniale. 
Tunul de la Operetă stă 
eroică mărturie. Al sacrifi
cării circulației pe tot tim
pul iernii în acest punct 
nodal de trafic rutier și pi- 
etonesc. Nu știu la ce ne mai 
putem aștepta din partea 
spiritului inovator materia
lizat. în planul gene
ral anti-zăpadă, dar pu
tem deja să ne felicităm 
pentru că orașul s-a îmbo
gățit cu o „podoabă" arhi
tecturală de care au înce
put deja să se sperie și 
ciorile.

A. VARTAN

FLUCTUAȚIE MARE LA „REALIȘTI"
Am pornit de la. catalog...
Prima impresie : deși la o 

clasă „realistă" notele — 
numeroase — au cunoscut o 
mare fluctuație, prelungin- 
du-se prea mult perioada 
acomodării. Cu fiecare zi 
se înregistrează „surprize" 
și „răsturnări de valori" 
(A. Valentina elevă de 9 și 
10, are 5,6 la matematică. 
Măgureanu Lia — 10 la a- 
natomie dar 4,4 la matema
tică, B. Lucian a „gustat" 
tot felul de note). Explica
ția unui asemenea fenomen 
trebuie căutată, în primul 
rînd, în faptul că această 
clasă a fost alcătuită anul 
acesta din elevi adunați 
din mai multe clase. Cu 
toată stăruința tovarășului 
diriginte, prof. Mocanu Teo
dor, eterogenitatea n-a pu
tut fi lichidată. Elevii încă 
nu se cunosc. Se mai as
cund unul de altul. N-au 
ajuns încă la acea prietenie 
colegială, propice confesiu
nilor, ceea ce face ca unii 
dintre ei să aibă anumite 
complexe de inferioritate, să 
dea răspunsuri sub posibili
tățile lor (N. Ion, I. Filo- 
tia). Singura care a reușit 
să învingă acest „trac", o- 
rientîndu-se foarte repede, 
a fost Darie Tereza, care, 
cu toate că venea de la 
o altă școală în mijlocul 
unor colegi care, de bine de 
rău, se mai cunoșteau, a 
reușit să se afirme. Rîvna 
și seriozitatea ei au fost în
cununate de invidiabile note 
de 9, 10.

De altfel, împreună cu 
Popa Radu și Butnarii 
Cornelia (fără nici o ab
sență) formează grupa des
tul de mică a elevilor con
stanți. Căci, trebuie spus, (și 
aici o a doua concluzie, 
legată de prima) dacă în 
privința omogenizării cla
sei, a structurii ei se înre
gistrează progrese, la capi
tolul constanță și conștiin
ciozitate sînt cele mai multe 
călcîie vulnerabile. Cau
zele sînt multiple. Cea mai 
importantă pare a fi aceea 
că liceu] e așezat în mijlo
cul cartierului Ciulești, un 
cartier de tentații aproape

FESTIVALUL 
NATIONAL AL 
TEA TRELOR 
DRAMATICE

E curios faptul că deși per
sistă în repertoriul nostru, deși 
circulă de la un colectiv ia al
tul, piesa lui Dan Tărchilă e 
mereu aceeași — corectă, ones
tă, banală. Nici teatrul timișo
rean nu a reușit, nici nu ne-a 
convins că ar fi intenționat, să 
schimbe ceva, să mute niște 
accente, să îndrăznească niște 
sugestii. Oricît de discutabilă în 
rezultate, îndrăzneala e oricum 
necesară în cazul unui text care 
invită interpretarea la somno
lență. E neașteptată deci sem
nătura regizoarei Marietta Sa
dova sub modestia spectacolului 
timișorean. E foarte adevărat că 
există permanent o acurateța 
care vorbește despre experien
ța artistică și fermitate a gîndi- 
rii, dar lipsa de sclipire e o po-. 
vară greu tolerabilă. Poate e cu 
atît mai greu de suportat în ve
cinătatea copleșitoare a unui 
spectacol ca „Petru Rareș" al 
Teatrului Nottara. Desigur că 
nu e comparația un mod de a 
judeca, dar circumstanțe unice, 
ca aceea oferită de un festival, 
obligă, vrînd nevrînd, la o ase
menea receptare comparativă. 

irezistibile. Foarte mulți 
elevi fac sport (Dumitrescu 
V., Bobircă M., Balaban 
Ion, Stănescu Cornel, Simion 
S. etc. pentru a-i aminti 
doar pe cei cu veleități de 
performanță). Alții își încu
rajează „idolii" pierzîndu-și 
ore întregi pe sau pe lîngă 
terenurile de sport (Ioniță 
Sandu, Burcea S.) M. Bobîr- 
că e un elev cu reale po- 
tențe intelectuale dar. do
rința de a „face totul" (in
clusiv sport) îl conduce din 
păcate spre inconsecvență, 
spre superficialitate. La fel 
Dumitrescu V. pierzîndu-și 
zilnic o bună parte din timp 
cu antrenamentele, se scal
dă totuși în apele liniștite 
ale mediocrității. Nu ne
semnificativă este, în ace
lași sens, și „inegalitatea"

CLASA A Xl-A F DE LA 
LICEUL NR. 25 DIN CAPITALĂ - ÎNAIN
TEA ÎNCHIDERII PRIMULUI TRIMESTRU
lui Stănescu Cornel (9,3 ro
mână, 5. 4,4 franceză, 7 is
torie, 4, 8,5 economie poli
tică, 9,6 fizică. 3 anatomie), 
a lui Balaban etc.

în general, prima notă e 
„mai bună". După 9 vine 3. 
dar nu contează. Media să 
iasă... Cum stăm însă c:i 
pregătirea 7 Pasiunea pen
tru sport nu poate fi scuză 
în nici un chip pentru a >e 
ignora sarcina primordială 
a elevului — învățătura. 
Activitatea sportivă și cea 
profesională trebuie să «e 
îmbine nu să se excludă. 
De aceea, considerăm ca 
nefaste, acele motivări .date 
de la sport" pentru ca ele
vii să nu fie ascultați în 
unele ore... „fiindcă au fost 
la antrenament".

O altă cauză a pregătirii 
în salturi, fragmentare, 
..pentru notă", rezidă în in
suficientul sau .ineficientul 
control exercitat de unii pă
rinți asupra fiilor lor Aici e 
o întreagă poveste Se dis
ting citeva cazuri Sînt pă
rinți care prin forța împre
jurărilor nu-și pot supra
veghea copiii. Mama lui

TEATRUL DE STAT DIN TIMIȘOARA

JO, MIRCEA VOIEVOD"
Poate e marea neșansă a piese
lor istorice mai vechi, și a co
lectivelor ce le prezintă, și ma
rea șansă a publicului, de a 
avea acum, în sfîrșit sub ochi o 
operă de o noutate șocantă, iz
băvită de convenții, de retorică, 
de locuri comune, o operă 
exemplară prin anvergura inte
lectuală, prin ineditul viziunii 
dramatice.

Poate ideea că după o aseme
nea operă nu se mai poate scrie 
ca înainte s-a insinuat și în lu
mea interpreților, nu numai în 
public. Poate o asemenea intu
iție explică și blazarea politi
coasă cu care au jucat timișo
renii „Io, Mircea Voievod". Mai 
sînt șl alte explicații pentru co
rectitudinea monotonă cu care 
s-a achitat Gheorghe Leahu, ac
tor de cunoscută subtilitate, de 
rolul lui Mircea ? E adevărat că 
partitura nu scapă de convenții, 
nu depășește modul comun, naiv 
idealizant, de a imagina trecu
tul nostru. Dar există niște su- 
gesti' (duplicitatea, șiretenia, 
clarviziunea golită de iluzii) care 
ar putea fi dezvoltate, dincolo 
de text, chiar împotriva lui la 

S. C. e suferindă, iar tatăl 
elevei V. D. face dese depla
sări prin țară Un părinte 
se declară neputincios în 
fața propriilor fii (tatăl 
lui Simion), întrucît i-au 
scăpat de multă vreme 
din mînă și acum „n-au ce 
să mai facă" Un alt părinte 
se poartă foarte rece cu 
copiii U. Mircea, e lipsit 
de căldura familială. („Și ce 
băiat bun este" ; exclamau 
tovarășii profesori). Tatăl 
său, conducător auto, e un 
om rece, rigid. Disensiunile 
din familie se resimt puter
nic în fizionomia timidă, 
firavă, melancolică, prea de 
timpuriu a fiului lor și în 
salturile notelor. Din dife
rite surse am aflat că res
pectivul elev vine deseori 
supărat la școală (cine mai

învață cînd e supărat ?) iar 
tată) său spunea că fiul lui 
n-are nevoie de televizor, 
„că și-ar pierde prea mult 
timp cu... niște piese de tea
tru" Un alt părinte ma
nifestă un inexplicabil de
zinteres față de proprii 
copii De ce Ioniță San
du, deja repetent o dată 
— vine — pierzînd cel pu
țin o oră pe drum — din 
Drumul Taberei tocmai în 
Giulești cînd în cartierul lo
cuinței sale e liceu (și încă 
foarte aproape după cum 
singur a spus ?)

O „problemă" ridică în 
clasă elevul Vasiliu Mihai 
El are cele mai puține note 
In schimb are cele mai 
multe absențe nemotivate 
(peste 50), fiind foarte a- 
proape de exmatriculare. 
Prin „activitatea" lui extra- 
școlară elevul furnizează un 
bogat material de discuție 
vecinilor Cu toate acestea, 
solicitîndu-le părerea, pă
rinții au vorbit foarte fru
mos despre Mihăițâ pen
tru ca. auzind de notele lui 
șl de posibilitatea exmatri
culării. să rămînă surprinși

nevoie. Faptele piesei, dacă nu 
litera ei, te lasă să cauți cite 
ceva inedit in rolul lui Mircea. 
Nu aceeași e situația cu alte ro
luri — de pildă, Mihail, sau Vil- 
cu, sau Roman, care sînt cu to
tul factice. Nu e greu de înțeles 
lipsa de interes a creațiilor lui 
Ștefan Sasu, Șt. Moisescu. Ri
cardo Colberti. Tipul intrigan
tului. ce caută protecția fustelor 
și a sutanelor, putea fi și altfel 
imaginat decît a făcut-o Mlron 
Nețea. accentuînd pînă spre pa
tologic ambiția frustrată, refu
lată a prințului. Cuplul femei
lor adversare Maria (Elena 
Ioan) șl Visa (Victoria Suchici), 
nu a reușit să opună altceva 
decît ca de obicei — morga și 
franchețea, răceala și căldura, 
acreala și suferința reținută — 
totul în limitele exprimării con
venționale. Dora Chertes, ac
triță de incontestabil talent, 
sesizabil de la prima apariție, 
din cea mai măruntă replică, a 
realizat o Arină plină de căl
dură, de o simplitate și o sănă
tate interioară ținînd de robus
tețea impulsurilor naturii. Dar 
există, nu știu de ce, un mod 

(„Cum, azi n-a fost la școa
lă ? De ce a lipsit ? se între
bau ei. Cum se poate una 
ca asta ? Și nici ieri n-a 
fost ?... Noi nu știm ni
mic..."). Elevul aduce însă 
motivări medicale, în timp 
ce părinții (cine ar putea 
ști mai bine ?) spun că este 
sănătos. Asemenea repro
șuri ale familiei cu școala 
nu pot crea decît consecin
țele amintite.

Am pornit de la catalog, 
dar cum catalogul nu este 
numai un document de ar
hivă ci un martor fidel al 
activității școlare, am a- 
juns, evident, la elevi și, în 
multe cazuri, și la părinți. 
Trebuia să ajungem firesc 
și la organizația U.T.C. a 
clasei. N-am adus-o însă în 
discuție pentru că ceea ce-i 
aparține în mod expres pe 
linia învățăturii — crearea 
acelui climat de responsabi
litate. stimularea opiniei co
lectivului împotriva atitudi
nii de delăsare, a chiulului 
— a fost total neglijată. 
Clasa a Xl-a F cere o dis
cuție, cu catalogul în față, 
acum, și nu în trimestru] al 
IlI-lea. Se pare că, aici, în 
clasă, activitatea abia tre
buie să înceapă, evident, cu 
prima literă a alfabetului 
muncii școlare: dezvolta
rea răspunderii față de în
vățătură, pentru ca toți să-și 
nțeleagă exact îndatoririle 
ie elevi Aceasta nu se poa
te face intr-un colectiv ne
sudat și. mai ales, nu se va 
•ealiza cu rezultatele scon
tate dacă se va aștepta în 
continuare umplerea cata
logului cu note slabe după 
care să se discute și să se 
analizeze situația concretă. 
In clasă sînt de pe acum 
destul de mulți corijenți la 
conștiinciozitate și discipli
nă pe care colegii, organi
zația UTC împreună cu 
tovarășul diriginte trebuie 
să-i ajute să la treacă a- 
cum cu bine, iar trimestrele 
următoare folosite pentru o 
activitate școlară susținută.

fAnuș bAileșteanu

traditional de a asocia farmecul 
adolescentei cu candoarea , de 
a confunda candoarea cu pueri
litatea. Dora Chertes ar fi putut 
anula această falsitate, introdu- 
cînd în personaj, de pildă, ma
liția, șiretenia. Ar fi fost mai 
normal și mai interesant, fiind 
vorba mai ales de rasa dom
nilor.

O prezență just gîndită este 
cea a lui Sofronje (Ștefan lor- 
dănescu) care deși poate da in
suficientă vigoare, găsește tonul 
monahului țăran, la antipodul 
clericului catolic — diplomat, al 
credinciosului probabil doar 
ușor alfabetizat, clădit din mi
turi și nu din teorie.

Inteligentă, simplă, cu un simt 
sigur al valorii plastice, sceno
grafia Elenei Veakis a menținut 
un echilibru interesant între 
„culoarea locală" (redusă aici 
parcă la o anume ambiantă 
cromatică și decorativă, la o 
„atmosferă" plastică, dacă se 
poate spune) și compoziția stili
zată masiv cu care ne-a obiș
nuit scena modernă.

ILINA GRIGOROVICI

UN ORĂȘEL AL COPIILOR

Se pregătește cetatea din Piața Scinteii
Foto: TRIFU DUMITRESCV

Cei ce trec pe lingă Pavili
onul Expoziției Economiei 
Naționale au descoperit, pro
babil, o apariție ciudată : un 
...cocoș de tablă în vîrful u- 
nui turn. E tumul „Palatului 
de cleștar" ! E vorba de o 
nouă expoziție ? Intr-un fel 
da, dar este o expoziție de 
un gen aparte, o expoziție a 
copilăriei. Tradiționalul „O- 
rășel al copiilor", una din bu
curiile sfîrșitului de an cu 
care ne-am obișnuit, a pără
sit centrul aglomerat al Ca
pitalei, căutîndu-și un loc 
mai adecvat, un spațiu mai 
vast și mai generos pentru 
fantezia arhitecților. Distan
ța parcursă va fi pe deplin 
răsplătită, noul orășel ofe
rind numeroase atracții și 
distracții atît copiilor cit și 
...părinților, întrucît, în afara 
construcțiilor în aer liber, va 
fi amenajată și în incinta de 
sub marea cupolă a pavilio
nului.

Atracțiile Pieței Obor : a- 
viocarul, electroscuterul, 
kartingul, peliperele. bowlin- 
gurile. rally-urile „încer
cate" numai într-o lună de 
peste 300 000 de copii — mai 
mari și mai mici — vor fi 
mutate în orășel. Din Cișmi- 
giu va fi adus caruselul, de 
la Constanța mai multe co
tigi. Micuții cai huțuli ai
hergheliei din l.ucina —
Cîmpulung Moldovenesc, vor 
trage trăsuri, cupeuri, cotigi. 
Cînd am vizitat întreprinde
rea „Agrement", se căutau 
bice, zurgălăi, costume de 
vizitii

Un cosmodrom cu o rache
tă înaltă de 16 m„ eroi ai

FALSUL „CAL ANTIC"
Sculptura trecea drept una 

din cele mai interesante o- 
pere de artă antică greceas
că expuse la muzeul Metro
politan din New-York. Nu
meroși specialiști în domeniul 
artelor au admirat de-a lun
gul anilor, micul cal în bronz 
de 38 centimetri înălțime, a- 
cbizitionat de muzeu în 1928 
pentru suma consistentă de 
250 000 dolari.

Iată însă că la o studiere 
mai amănunțită vicedirecto- 
rul lui Metropolitan Muze- 
um, Joseph Noble, a observat 
urmele unei suturi care por
nea de la capul sculpturii, 
străbatea pîntecele în toată 
lungimea și mergea, apoi, 
de-a lungul întregii spinări. 
Această sutură l-a făcut pe 
Noble să deducă faptul că 
presupusul „cal antic" a fost 
realizat după procedeul tur
nării în forme din nisip u- 
med compuse din două părți, 
procedeu folosit abia după 
anul 1400.

Razele gama care, în urmă 
cu numai un an „descoperi
seră" falsul a două statuete 
presupuse etrusce din același 
mare muzeu newyorkez au 
indicat : calul de bronz a 

i F» E N T R U TIME RET,

basmelor — Setilă, Ochilă, 
Harap Alb — robotizați, un 
cinematograf, un super-ma- 
gazin cu articole pentru co
pii, iată cîteva capete de afiș 
ale orășelului.

1 200 m patrați de gheață, 
150 de ghete cu patine.

Se înțelege, nu putea lip
si patinoarul, cu toate riscu
rile pe care termometrul și 
le asumă. Și pentru că fan
tezia e la ea acasă, de ce nu 
și un derdeluș de material 
plastic ? Săniile vor avea 
tălpici din schiuri străbătînd 
în mare viteză cei 200 de 
metri ai pîrtiei Și dacă der- 
delușul va fi prea aglomerat, 
cei ce doresc să alunece o 
pot face mai direct pe tobo
gane coborînd de la 9, 6 sau 
3 metri.

Iată, deci, Că noul orășel 
al copiilor ne garantează 
permanența iernii. Nu doar 
o iarnă culinară, cu țuică și 
vin fieri, ci cu derdelușuri și 
ghețușuri, artificiale ce-i 
drept, dar cu atît mai atrac
tive cu cît vor intra mai di
rect în contradicție cu bule
tinele meteorologice. Indife
rent de generozitatea acestei 
ierni, noul orășel ne va oferi 
bucuriile dintotdeauna ale 
copilăriei. Nu ne mai rămîne 
decît să ne dăm întîlnire pes
te două săptămîni, sub ghir
landele colorate, în larma 
carnavalescă. la o plimbare 
cu o veche birjă la o masă 
a restaurantului românesc, 
în vreme ce copiii, sau nepo
ții se vor dezlănțui în iureșul 
săniușului.

VIORICA DIACONESCU 

fost realizat nu în Grecia an
tică, ci nu mai devreme de 
anul 1 900.

0 CATASTROFĂ CEREASCĂ
Acum vreo sută de milioane 

de ani, s-au ciocnit două ga
laxii din constelațui Lebedei. 
Evenimentul a făcut oarecare 
vîlvă în lumea stelelor. După 
ce au călătorit atîta vreme 
orin spațiu, radiațiile emise 
au ajuns în sfîrșit la observa
toarele terestre. Vn astronom 
englez le-a înregistrat pe 
discuri și a putut să prezinte 
colegilor săi „zgomotul" ca
tastrofei cerești.

CENACLU L 

„LUCEAFĂRUL" 

OMAGIAZĂ

REPUBLICA
„Luceafărul" — tinărul ce

naclu al elevilor din Bucu
rești, a avut săpt&mîna a- 
ceasta o ședință mai puțin 
obișnuită. S-au citit evident, 
așa cum se Intîmplă la ce
naclu, creații proprii — 
poezie și prosă — «-a discu
tat. Dar nu era o lectură 
obișnuită, o discuție obișnui
tă. Cei care citeau în fața 
colegilor, profesorilor și pă
rinților invitați la ședința 
cenaclului purtau numele de 
„laureați". Este vorba de 
laureatii concursului initial 
de cenaclu, ca un omagiu 
adus Republicii la cea de-a 
XX-a aniversare a sa. Co
mitetul orășenesc București 
al U.T.C. și Secția de învă
țământ a Capitalei, sub în
drumarea cărora cercul își 
desfășoară activitatea, au o- 
ferit celor mai buni premii 
și mențiuni. Intr-un număr 
al „Preludiului" vom publi
ca din lucrările premiate. 
Un premiu suplimentar — 
al ziarului — pentru cei mai 
tineri și talentat! ucenici ai 
condeiului.

PRIMII PENTRU
CINEAMATORI

/
Cineaști amatori din în

treaga tară, întruniți în pri
ma lor consfătuire, desfășu
rată vineri și sîmbătă în Ca
pitală, sub egida Consiliului 
Central al U.G.S.R., C.S.C.A. 
și A.C.I.N., și-au confruntat 
realizările obținute pînă în 
prezent în creația lor.

Trecerea în revistă, cu ca
racter competitiv, a celor 
mai reușite filme de scurt- 
metraj selecționate din pro
ducția celor peste 100 de ci- 
necluburi a constituit un a- 
devărat „Festival al filmu
lui". Participant!!, cineaști a- 
matori. alături de regizori și 
scenariști ai studiourilor 
„București", „Alexandru Sa- 
hia“ și „Animafilm" și de 
critici de artă — și-au împăr
tășit experiența.

Multe din filmele prezenta
te s-au bucurat de aprecierea 
juriului, prezidat de artistul 
emerit Ion Popescu-Gopo, 
primind diferite premii. 
Printre filmele distinse cu 
acest prilej se numără „Lei, 
minute, tone", realizat de ci- 
neclubul sindicatelor Uzine
lor „Otelul roșu" și „Toamnă 
timișoreană", producție a 
cineclubului sindicatului Di
recției regionale C.F.R. Ti
mișoara, care au primit „Pre
miul special al Consiliului 
Central al U.G.S.R.".

Pentru calitatea lor artisti
că au fost premiate cu pre
miul II filmul „Bancnota de 
trei lei", realizat tot de ci- 
neamatorii ceferiști timișo
reni și cu premiul III filmul ; 
„Y1", produs de cineclubul 
Consiliului local al sindica
telor București al U.G.S.R.

Dintre filmele documenta
re, tehnice, științifice și de 
protecția muncii au fost dis
tinse cu premiul I filmele 
„Pe Argeș în sus", „Cauze și 
efecte" si -.Maramureș, tară 
veche".

Alte numeroase filme au 
primit diplome de onoare și 
premii acordate de C.C. al 
U.T.C., Asociația cineaștilor, 
ziarul „Munca", revista „Clu
bul", Oficiul National de Tu
rism. precum $1 o serie de 
mențiuni.

(Agerpresl
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C- eea ce înțelege să apere 
Moromete este dreptul 
său de a-și epuiza des

tinul, de a și-l împlini. Nu e- 
xistă împrejurare în care eroul 
să nu ne facă atenți la 
felul în care oamenii își 
duc calitățile și defectele, 
asupra capacității lor de a 
se suporta. Gîndirea lui 
clasează, clarifică și califică 
tot timpul din perspectiva a- 
cestei relații a oamenilor cu 
ceea ce reprezintă ei prin vir
tuțile pe care și le epuizează. 
Mirarea sa nu va fi niciodată 
lipsită de accent etic. Con
stată existența unora, oameni 
de adunătură sau, cu alt cu- 
vînt potrivit personajului, „vi
itură", cărora criteriul său le 
este superior. Bilă, de exem
plu, este imaginea extremă a 
artificialului fără destin orga
nic : calitatea lui falsă e în

Un personaj de : ILIE MOROMETE ®
creioanele colorate pe care le 
poartă în permanență în bu
zunarul de sus.

Așadar, acest personaj nu 
este pur și simplu un naiv 
sau fantast ci un realist în 
sensul că ochii săi sînt ațin
tiți asupra realului dar cu a- 
plicația logicianului clasifica
tor spre abstracție. Moromete 
studiază oamenii căutînd 0- 
mul pentru că el înțelege des
tinul ca realizare inerentă a 
persoanei omenești. Marele 
său respect pentru om nu este 
concret ci abstract dar nu 
mai puțin considerabil. Omul 
este suprema creație. Admi
rația eroului pentru om este 
ascunsă în observarea lui a- 
tentă, în urmărirea estetică 
a structurii lui anatomice, a 
mișcărilor lui (toate întîlnirile 
lui Moromete cu oamenii 
produc, ca un soi de ceremo
nial însoțitor, observații sur
prinzătoare cu privire la pro
porția Si armonia chipurilor, 
a umbletului, a mișcărilor 
membrelor, nu însă fără a se
siza, și în această privință, 
aspectele dizgrațioase, dizar- 
monice, uneori grotești din 
înfățișarea fizică a semeni
lor). In toate acestea Mo
romete urmărește, de fapt, 
confirmarea naturii inerente 
fiecărui om, cu alte cu

vinte a destinului său. De 
aceea nu se poate spune că 
el este un epicureu banal ori 
un mic burghez contemplativ 
ci o ființă activă dar de un 
activism mărginit la liberta
tea constrîngătoare, a destinu
lui de a se realiza. In spatele 
unor reacții absurde — înre
gistrate cu o veselie cam tra
gică de erou — aburește nos
talgia unei naturi armonioase 
și statice. Fericirea este ar
monia formelor tradiționale 
care devin imagini mitice din 
perspectiva istoriei ce le nă
pădește. Dacă vom înregistra, 
apoi, tribulațiile mistice ale 
Catrinei care își adăpostește 
ura concretă, determinată, sub 
dogma creștină îmbrățișată 
cu fervoarea necesară, care 
prevede lepădarea de natura 
umană, precum și conflictul 
timpuriu al fiului cu ag
nosticismul religios (slujito
rii lui dumnezeu nu-i pot 
spune lui Niculae nimic 
asupra cauzelor necesare a 
dispariției omului) nu vom 
face decît să relevăm că în 
destinul acestei familii țără
nești din Cîmpia Dunării se 
ciocnesc violent probleme o- 
menești fundamentale, se în
fruntă dramatic, la adăpostul 
faptelor și prin ele. Filozofii 
în stare genuină suportate cu 

neobișnuită rezistență de fap
te ce, altminteri, nu sînt de
loc străine altor numeroase în
cercări de apropiere ale pro
zatorilor noștri. Natura pro
blematică, superioară e însă 
în libertatea cu care un scri
itor vede destinul acestor fap
te care-i stau în egală măsură 
sub ochi. Romanul lui Marin 
Preda e poate singurul care a 
dat un destin trainic acestor 
fapte ce nu mai pot fi gîn- 
dite și ordonate altfel.

Structura romanului în
suși urmărește împlini

rea armonioasă a sa. 
Primul volum poate fi consi
derat romanul moromeților. 
Este o imagine a lumii văzută 
de un personaj. Lumea aceasta 
este chiar creația acestui 
personaj. Acest volum, al 
doilea, este romanul lui Mo
romete, în ciuda faptului că, 
judecind statistic, personajul 
este mult mai puțin efectiv 
în scenă decît în celălalt. Din
colo însă de suma contabilă 
a prezențelor directe ale erou
lui, acesta este prezent în tot 
sistemul de referințe al volu
mului. Așa îneît, personajul 
este văzut de o lume ce părea 
creația lui dar care se dove
dește a nu fi. Lumea lui Mo
romete, această creație care-1 
judecă acum, nu-1 mai recu

noaște și nu i se mai supune. 
Acest fapt a fost confundat 
cu dispariția proeminenței 
personajului, cu micșorarea 
iui, cu demitizarea eroului. 
Lucru inexact. Dimpotrivă, e- 
roul intră lent în mit, cu toate 
îndoielile și chinurile existen
ței sale. Creîndu-și o imagine 
a sa identificată cu lumea, 
Moromete aplică niște norme 
pe care le socotește imuabile. 
Dar constată, sau simte, cum 
această lume nu se mai su
pune seducției normelor în 
virtutea cărora a fost creață. 
Rămîn chiar normele care-1 
copleșesc pe creatorul lor. 
Omul este victima propriei 
sale creații dar nu a vieții a- 
cesteia ci a normelor părăsite, 
din al căror jug oamenii au 
fugit. Pentru a nu fi fost o 
iluzie ele însă trebuiesc con
sumate mai departe, întrucît 
eroul nostru înțelege că un 
destin trebuie să se împli
nească pînă la capăt. Victima 
necesară a acestor norme pă
răsite este Moromete îneît, 
iudecînd consecvent cu acest 
unghi, ajungem la concluzia 
că ceea ce trebuia să creeze 
ordinea, armonia unei creații, 
trece doar asupra unuia, asu
pra autorului creației.

Pînă la un moment dat Mo
romete își joacă viața ca pe o 

comedie sau ca pe un roman. 
El își creează pretexte pentru 
scene (simpla ședere pe po- 
dișcă e preludiul unor scene 
de comedie) și privește lucru
rile și oamenii ca un autor. 
Gustul creației este pentru 
personaj aproape un blestem. 
El are această facultate de a 
inventa scene, de a forța o- 
mul viu al satului să intre în 
portretul pe care i-I fixează 
aproape înainte de a fi apă
rut și cunoscut. Creația este 
inerentă, organică acestui ță
ran cu iluzia vieții. Volumul 
al doilea este tocmai romanul 
copleșirii eroului de lumea 
creată, de viața reală a aces
tei lumi create. Creînd o im
presionantă galerie de por
trete, viața acestora a rămas 
o vreme în afara normelor. 
Asistăm acum la neascultarea 
morometienilor la apelul crea
torului lor. Conflictul este în
tre creator și lumea creată, în
tre autor și eroii care nu i se 
mai supun. Neînțelegerea este 
dublă : o lume atît de cunos
cută se înstrăinează de crea
torul ei și un erou atît de 
popular devine neînțeles. Mo
romete trăiește cu o lentoare 
tragică un proces de mitizare. 
El pare că nu mai există (în
eît moartea parcă îl găsește 
mort). De aceea volumul al 

doilea este romanul său : toc
mai pentru că în bună mă
sură el este absent.

Autorul propriului său ro
man, Moromete se dovedește 
pînă la urmă din categoria 
acelora care, sub tirania unui 
puternic impuls creator, nu 
izbutesc să se uite în creația 
lor, investind-o prea mult cu 
obsesii personale în dauna va
rietății de neconstrîns a vieții 
însăși. Volumul II e romanul 
acestor obsesii nerealizate, ne
trăite de moromețieni asupra 
cărora eroul trecuse obsesiile 
lui. (Să observăm în treacăt 
că asemenea obsesii îl mușcă 
adînc și pe Niculae și care 
nu are o imagine relativ clară 
a rosturilor sale decît în acele 
stări de vis treaz, cînd un alt 
fel de memorie decît a succe
siunii cronologice îl îmninge 
mult înapoi spre copilărie. 
S-ar părea că eroul își cerce
tează în asemenea momente 
destinul din care a purces și 
pe care l-'a trădat. La moartea 
tatălui, fiul pune cu un soi 
de disperare întrebări imagi
nii aceluia care însă rămîne 
mut interogațiilor. Se poate 
ivi întrebarea dacă într-ade- 
văr Moromete moare fără un 
răspuns pe care să-1 lase moș
tenire sau moștenitorul nu 
meritase acel răspuns). Cu 

forța obsesiilor neconsumate 
în ciuda destinării lor, aces
tea se întorc asupra adevăra
tului lor stăpîn, îi împînzesc 
viața înstrăinîndu-1 astfel de 
lumea în care le-a proiectat. 
Creîndu-și lumea după chipul 
său, adică încredințînd-o cu 
obsesiile lui, se vede că eroul 
ignoră intensitatea suportabi
lă a vieții obștești în general, 
punînd în personaje mai mult 
decît acestea omenește pot su
porta.

Ce este neprevăzutul din 
concepția Iui Marin Preda ? 
Tocmai aceea ce se poate în- 
tîmpla cînd autorul (scriitor 
sau personaj) pune pe seama 
eroilor trăiri de o intensitate 
ce depășește ceea ce omeneș
te este suportabil. Rămîne un 
coeficient neconsumat, cu ne
putință de consumat și acest 
coeficient prevăzut de ener
gie, de logică și de rațiune 
neconsumată, generează toc
mai acel neprevăzut. Cu alte 
cuvinte, caracterul imprevizi
bil al eroului este dat, cunos
cut de la început, este prevă
zut. Asta e logica Personaju
lui și a scriitorului totodată. 
Este singurul nod în care 
identitatea estetică între autor 
și erou se poate stabili

C. STĂNESCU
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caracterul proprietății și al re
lațiilor de producție, lipsită de 
organizare în luptă, țărănimea 
n-a putut să scuture singură 
jugul asupririi și să se elibereze 
de exploatare.

Misiunea de a rezolva pro
blema agrară și de a soluționa 
situația economică și politică a 
țărănimii, a tuturor oamenilor 
muncii i-a revenit clasei munci
toare, în frunte cu partidul ei 
marxist-leninist. Apărînd pe 
arena istoriei ca cea mai înain
tată fo-rță a societății, clasa 
muncitoare creează și pentru 
țărănime posibilitatea desfășu
rării unei lupte organizate, că
lăuzită de o conștiință înaintată.

De la înființarea sa, P.C.R. a 
militat neobosit pentru rezolva
rea problemei agrare în Româ
nia, pentru realizarea alianței 
de luptă a clasei muncitoare cu 
țărănimea. P.C.R. a organizat în 
anii grei ai ilegalității lupta 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate împotriva exploatării bur- 
ghezo-moșierești, pentru înfăp
tuirea năzuințelor de libertate 
și progres social.

In procesul luptei pentru în
făptuirea insurecției armate, 
pentru cucerirea puterii din 
mîinile claselor reacționare s-a 
închegat alianța clasei munci
toare cu masele cele mai largi 
ale țărănimii.

In prima etapă a revoluției 
populare, obiectivul principal 
al alianței era desăvîrșirea re
voluției burghezo-democratice. 
In această etapă partidul a pus 
în centrul programului de tran
sformări democratice lupta pen
tru răsturnarea puterii claselor 
exploatatoare, exproprierea pă- 
mînturilor moșierești și împăr
țirea lor țăranilor fără pămînt 
sau cu pămînt puțin. Reforma 
agrară din 1945 s-a înfăptuit în 
condițiile unei ascuțite lupte de 
clasă, sub conducerea partidu
lui comunist și prin consecin
țele ei sociale și politice a avut 
caracterul unei revoluții agrare. 
Alianța muncitorească-țără- 
nească s-a cimentat ulterior în 
lupta comună pentru consolida
rea puterii democratice, pentru 
refacerea economică a țării, 
pentru apărarea independenței 
naționale.

După înfăptuirea actului is
toric al proclamării Republicii, 
care a marcat momentul trecerii 
țării noastre într-o nouă etapă, 
aceea a înfăptuirii sarcinilor re
voluției socialiste, s-au schimbat 
conținutul și formele alianței, 
precum și rolul ei în viata so
cială.

Consolidarea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea munci
toare a stat în atenția perma
nentă a partidului nostru pe 
toată perioada construcției so
cialismului. Partidul a avut în 
vedere faptul că alianța este 
necesară și după cucerirea pu
terii politice pentru organizarea 
și desfășurarea ou- succes a ope
rei de edificare a noii societăți. 
Alianța muncitorească-țără- 
nească a constituit baza socială 
a noii puteri socialiste, munci
torii și țăranii constituind ma
rea majoritate a populației. în 
construirea noii societăți, par
tidul nostru s-a călăuzit după 
principiul potrivit căruia noua 
orînduire trebuie să fie opera 
istorică a oamenilor muncii din 
tara noastră, rodul activității 
lor creatoare, că soluționarea cu 
succes a sarcinilor făuririi so
cialismului depinde in primul 
rind de folosirea posibilităților 
interne ale țării, de utilizarea și 
valorificarea optimă a resurse
lor naturale și de muncă proprii.
; Este cunoscut faptul că Româ

nia a moștenit de la capitalism 
O stare de înapoiere economică, 
un nivel scăzut al dezvoltării 
forțelor de producție, o repar
tizare neechilibrată a acestora 
pe teritoriul țării. Industriei slab 
dezvoltate i se alătura o agri
cultură rudimentară și un stan
dard de viață scăzut al majori
tății populației.

în aceste condiții specifice, 
partidul comunist a orientat 
eforturile principale ale poporu
lui spre industrializarea socia
listă a țării, singura cale prin 
care se asigură făurirea și dez
voltarea bazei tehnico-materiale 
a societății socialiste, înflorirea 
multilaterală a economiei, știin
ței și culturii, ridicarea nivelu
lui de trai al poporului, apăra
rea și consolidarea independen
ței naționale a țării. Făurirea 
și dezvoltarea industriei mo
derne, ridicarea marilor com
binate și uzine, înzestrarea lor 
cu tehnica modernă au cerut 
poporului nostru eforturi ma
teriale susținute. Aceste efor
turi sînt necesare și în viitor, 
ținînd seama de sarcinile spo
rite de realizat în dezvoltarea 
forțelor de producție, și reduce
rea decalajului ce ne desparte 
de țările dezvoltate ale lumii, 
precum și avînd în vedere ce
rințele progresului rapid al 
științei și tehnicii contempora
ne.

Rezultatul aplicării consec
vente a politicii de industriali
zare socialistă a tării este oglin
dit de remarcabilul avînt al 
producției în toate ramurile 
economiei : în perioada 1950— 
1966 ritmul mediu de creștere a 
producției industriale a fost de 
13 la sută. Industria a devenit 
ramura conducătoare a econo
miei. detinînd o pondere de

circa 50 la sută în crearea veni
tului național. Efectele indus
trializării se reflectă în întreaga 
viață economică și socială a 
țării, 
adînci 
țării, influențînd pozitiv asupra 
standardului de viață al poporu
lui.

Construirea societății socia
liste a impus în mod obiectiv 
și organizarea socialistă a 
agriculturii. Programul elaborat 
încă la Plenara din 3—5 martie 
1949, pe baza condițiilor speci
fice ale țării, a stat la temelia 
întregii munci desfășurate de 
partid în transformarea socia
listă a agriculturii, îmbogățin- 
du-se permanent cu noi conclu
zii rezultate din examinarea fe
nomenelor noi și din generaliza
rea experienței pozitive dobîn- 
dite de-a lungul anilor. Pentru 
asigurarea victoriei socialismu
lui la sate, partidul și statul 
socialist au luat un ansamblu 
de măsuri privind : crearea ba
zei tehnico-materiale a agricul
turii, pregătirea cadrelor de 
specialiști, ridicarea nivelului de 
conștiință al țărănimii, folosi
rea diverselor forme de coope
rare în producție în vederea 
atragerii ei pe făgașul coopera
tivelor agricole de producție. 
De asemenea, pe tot parcursul 
procesului de cooperativizare 
s-a asigurat cointeresarea ma
terială a țărănimii, dezvoltarea 
schimbului dintre oraș și sat.

Socialismul a scos agricultura 
și satul românesc din imobilis
mul lor de veacuri și le-au așe
zat pe făgașul dezvoltării lor 
dinamice. Trecerea micii pro
ducții țărănești cu posibilități 
limitate la marea producție so
cialistă a însemnat o profundă 
revoluție în viata țărănimii, 
creînd condiții optime progresu
lui rapid al producției agricole, 
ramură esențială a economiei. 
In perioada ce a trecut de la 
încheierea cooperativizării au 
fost evidențiate pregnant posi
bilitățile și rezervele mari pe 
care le are agricultura noastră. 
Caracteristica fundamentală a 
procesului de cooperativizare 
în țara noastră â constituit-o 
faptul că agricultura și-a spo
rit continuu producția vegetală 
și animală, asigurînd cantitățile 
de produse necesare consumu
lui populației, aprovizionării in
dustriei, contribuind la mersul 
înainte al întregii economii.

încheierea procesului de coo
perativizare a agriculturii a 
marcat generalizarea reiatelor 
de producție socialiste în în
treaga economie. Pentru viața 
țărănimii și a satelor noastre ea 
a însemnat o profundă revolu
ție socială. Dintr-o clasă de mici 
producători, țărănimea s-a 
transformat într-o clasă omo
genă, ale cărei interese generale 
sînt strîns legate de ale clasei 
muncitoare. Unitatea intereselor 
fundamentale ale celor două 
clase prietene, creează condiții 
optime pentru cimentarea con
tinuă a alianței și ridicarea ei 
pe o treaptă superioară.

Etapa nouă în dezvoltarea 
alianței muncitorești-țărănești 
se caracterizează prin cuprinde
rea tot mai adîncă a tuturor 
sferelor vieții sociale, prin întă
rirea ansamblurilor laturilor și 
formelor ei, a tuturor relațiilor 
dintre cele două clase.

Expresia cea mai pregnantă a 
dezvoltării alianței în noile con
diții este apropierea treptată a 
celor două clase pe măsura îna
intării pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste. Această 
apropiere este realizată, în pri
mul rînd, în ce privește poziția 
lor față de mijloacele de pro
ducție. Ambele clase își înteme
iază existența pe proprietatea 
socialistă cu cele două forme ale 
ei — 
tistă. 
tării 
neril 
tate, 
continua să existe și deosebiri 
în ceea ce privește condițiile de 
muncă și de viață, nivelul veni
turilor etc. Aceste deosebiri au 
însă un caracter vremelnic, ele 
atenuîndu-se treptat pe măsura 
perfecționării bazei tehnice ma
teriale a agriculturii, a perfec
ționării relațiilor socialiste de 
producție, a ridicării nivelului 
profesional-tehnic al țărănimii.

Partidul și statul nostru 
acordă astăzi o atenție deose
bită soluționării problemelor de 
ordin social ale țărănimii, ridi
cării satelor noastre la un nivel 
de viață tot mai ridicat. Dezvol
tarea socialistă a satelor ridică 
numeroase probleme de orga
nizare și sistematizare. Confe
rința Națională a partidului 
arată că gruparea localităților 
să se facă astfel îneît locuitorii 
să poată folosi cît mai bine do
tările social-culturale și sani
tare, ca țărănimea să se bucure 
tot mai mult de binefacerile 
civilizației.

Schimbările intervenite în 
structura economică și socială 
a satului, precum și vasta acti
vitate educativă desfășurată de 
partid și sub conducerea sa de 
instituțiile culturale ale statu
lui și organizațiile obștești, a 
influențat puternic dezvoltarea 
conștiinței socialiste a țărănimii, 
au schimbat profilul ei moral 
și spiritual. O trăsătură a evo
luției conștiinței socialiste la 
sate este pătrunderea tot mai 
adîncă a ideilor partidului, a 
idealurilor sale, a concepției sale

schimbări
structura socială a

determini nd 
în

de stat și socialist-coopera- 
în actuala etapă a dezvol
tării, în condițiile menți- 
ambelor forme de proprie- 
între cele două clase vor

științifice despre lume și viață, 
în rîndurile țărănimii se dez
voltă patriotismul socialist, noua 
atitudine față de muncă, grija 
pentru apărarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, întrajutorarea 
tovărășească și principiile colec
tivismului.

Caracteristic dezvoltării alian
ței muncitorești-țărănești este 
creșterea rolului clasei munci
toare cît și a țărănimii în în
treaga viață economică, socială 
și politică a țării. în focul luptei 
pentru construirea socialismu
lui, clasa muncitoare și-a dove
dit înaltele sale calități de clasă 
conducătoare a societății : fer
mitate și consecvență, patriotism 
fierbinte, eroism și abnegație 
în luptă, spirit de sacrificiu și 
priceperea de a conduce împre
ună cu ceilalți oameni ai
muncii destinele țării. Clasa gfc 
muncitoare s-a dovedit întot- “ 
deauna la înălțimea misiunii ei 
istorice de conducătoare a so
cietății, în fruntea luptei pentru 
progres și civilizație.

în actualele condiții de dez
voltare a țării, crește rolul 
social al țărănimii în toate do
meniile activității. Interesele ei 
generale sînt strîns legate de 
cele ale întregului popor. Ocu- 
pînd o pondere însemnată în 
structura demografică a țării, 
avînd un rol crescînd în pro
ducția de bunuri materiale, 
țărănimea îndeplinește o funcție 
socială tot mai mare și aduce o 
contribuție însemnată la înflori
rea națiunii noastre. Forma 
organizatorică care facilitează 
participarea tot mai activă și 
directă a țărănimii la conduce
rea economiei și a vieții sociale 
a țării o constituie Uniunile 
cooperatiste agricole — organi
zații reprezentative ale țărăni
mii. Hotărîrile Conferinței Na
ționale a partidului vor întări 
și mai mult rolul și activitatea 
acestor organizații.

Creșterea rolului alianței în 
viața noastră socială se reflectă 
și în creșterea rolului statului 
socialist de instrument principal 
al construirii vieții noi. Consti
tuția țării noastre definește sta
tul român ca putere a oameni
lor muncii de la orașe și sate, 
a cărei temelie de granit o re
prezintă alianța muncitorească- 
țărănească.

Creșterea rolului alianței 
muncitorești-țărănești de forță 
motrice principală în dezvolta
rea orînduirii noastre, se evi- 
dentiază puternic în creșterea 9 
rolului --- — *’ ----"
dului in 
tivitate.
construcției socialiste, complexi- v 
tatea vieții economice și social- 
culturale, creșterea volumului a 
sarcinilor ce trebuie rezolvate, 9 
determină în mod obiectiv întă
rirea continuă a rolului P.C.R.
de conducător politic al întregii 9 
societăți. Dezvoltarea societății 
noastre necesită o unitate

. strînsă de voință și acțiune a A 
«întregului popor, înarmarea oa- ” 
menilor muncii cu cunoașterea 
legilor obiective ale dezvoltării a 
sociale, cu o clară perspectivă “ 
istorică.

Rezultatele de 
istorică, obținute de poporul 
nostru, constituie 
confirmare a justeței politicii 
partidului, a caracterului ei 
științific și realist, a uriașei ei 
puteri transformatoare. în pro
cesul luptei pentru desăvîrșirea 
socialismului, partidul s-a întă
rit continuu, și-a consolidat le
găturile cu masele de oameni ai 
muncii. El cuprinde astăzi peste 
1 700 000 membri din rîndul ce
lor mai active elemente ale 
muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor, elemente de avan
gardă în toate sectoarele de 
activitate.

Confundîndu-se cu năzuințele 
vitale ale poporului, partidul 
nostru 
forturile în a 
rul său forțele 
poporului și a 
din victorie în 
mare însemnătate 
luate de Conferința Națională a 
partidului privind 
rea conducerii șl 
economiei, precum 
tru îmbunătățirea 
admlnistrativ-teritoriale, 
vor deschide căi largi dezvol
tării mai rapide forțelor și ca
pacităților creatoare ale poporu
lui și vor oferi cadrul necesar 
accelerării progresului social.

★
Alianța muncitorească-țără- 

nească se manifestă azi tot mai 
mult ca o importantă forță so
cială ce propulsează societatea 
noastră înainte. Rolul de forță 
motrice principală ce-1 îndepli
nește alianța se manifestă în 
creșterea participării și eforturi
lor clasei muncitoare, a țărăni
mii muncitoare și a celorlalți 
oameni ai muncii la creația is
torică conștientă, la lupta pentru 
depășirea vechiului, pentru A 
afirmarea noului în întreaga ™ 
viață socială. Dezvoltarea pe 
mai departe a forțelor de pro- 
ducție, perfecționarea continuă 9 
a relațiilor socialiste în econo
mie și în celelalte sfere ale 
vieții sociale, ridicarea continuă 9 
a bunăstării materiale și cultu- 
rale a poporului și pe această 
bază, înflorirea multilaterală a A 
națiunii, constituie cauza co- ” 
mună a muncitorilor și țărani
lor, a tuturor categoriilor so
ciale.

stadioanele închise,

(Urmare din pag. I)

început de iarnă la Galați
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perfectiona- 
planificării 

și cele pen- 
organizării 

care

din Cehoslovacia, care,

UN „țJOSTUM" NOU 
PENTRU O LOCALITATE 

STRĂVECHE

EPILOG: TINEREȚEA 
REFUZA ANONIMATUL

pregătirea oamenilor. Ea le-a 
asigurat apoi, pe rind, pe 
toate celelalte.

V A

BUNĂVOINȚĂ A ȚĂRILOR

TORENTUL IZVOARELOR 
MĂRUNTE

Sîmbătă, 16 decembrie, tovară
șul Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Economic, 
a primit delegația de activiști ai 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, condusă de Miroslav 
Maruska, adjunct al șefului sec
ției economiei naționale a C.C. 
al P.C. ‘

la invitația C.C. al P.C.R., se 
află în vizită în țara noastră.

La primire a participat tova
rășul Ion Pățan, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul Republicii Socialis
te Cehoslovace la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

AGENDA 
SPORTIVĂ A 
SĂPTAMINII

A

IN
Primirea la prim-vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț

conducător al parti- 
toate domeniile de ac-
Procesul desăvîrșirii A

’fii RnnialiRt.fi. rnmnlpxi-

nu-și precupețește
uni în ju- 
înaintate ale 

le conduce 
victorie. De 
sînt măsurile

ILIE GHEORGHE

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Ilie Verdeț, a pri
mit sîmbătă la Palatul Consiliu
lui de Miniștri misiunea de bu
năvoință a țărilor în curs de dez
voltare, condusă de Doudou 
Thiam, ministrul de stat însărci
nat cu afaceri externe, locțiitor al 
președintelui Republicii Senegal.

La întrevedere au participat 
Dumitru Bejan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

în cadrul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere reciprocă, au fost abor
date probleme actuale ale comer
țului internațional și ale dezvol
tării economice a țărilor în curs 
de dezvoltare, precum și pregăti
rile ce se efectuează în vederea 
celei de-a II-a Conferințe O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare.

★
în cursul dimineții zilei de 16 

decembrie, misiunea de bunăvo
ință a țărilor în curs de dezvol-

tare, care ne vizitează țara, a fost 
primită de Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. La ședința de lucru care 
a avut loc cu acest prilej au par
ticipat Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
funcționari superiori din Ministe
rul Comerțului Exterior.

La amiază, în saloanele restau
rantului „Athenee Palace", Dumi
tru Bejan a oferit în cinstea 
oaspeților un dejun.

Sîmbătă după-amiază, misiunea 
de bunăvoință a țărilor în curs de 
dezvoltare, condusă de Doudou 
Thiam, ministrul de stat însărci
nat cu afacerile externe, locțiitor 
al președintelui Republicii Sene
gal, a părăsit țara noastră îndrep- 
tîndu-se spre Praga.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, și Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Deși anotimpul alb a intrat în 
toate drepturile, șl s-ar părea

* că, odată 
activitățile sportive nu mal au 
amploarea obișnuită, totuși în 
săptămîna care urmează, iubi
torii sportului pot asista la :

PATINAJ ARTISTIC
Două întîlniri internaționale 

readuc în- actualitate patinajul 
artistic. La 23 decembrie, Ro
mânia întîlnește echipa 
R.S.F.S.R., iar la 24 decembrie, 
echipa de juniori a României 
primește replica echipei simila
re a R.D.G.

Locul de desfășurare : Pati
noarul artificial „23 August", 
rele 18 șl respectiv 16.

ROMANIA — FRANȚA 
LA BOX

Echipa de tineret boxează Ia 
21 decembrie în Sala Floreasca, 
orele 19, cu echipa de tineret a 
Franței. Meciul se desfășoară în 
cadrul campionatului european.

VOLEI, HANDBAL, 
BASCHET...

Această săptămînă este bogată 
în întîlniri din cadrul campio
natelor Interne. Spicuim pe cele 
mai importante. Volei : Steaua 
—Dinamo (masculin), sala Flo
reasca, 20 decembrie, orele 
18,30 ; baschet : Steaua — Uni
versitatea Cluj (masculin), sala 
Floreasca, 25 decembrie (într-un 
program constituit din mai mul
te meciuri, care începe la orele 
16) ; handbal : Rapid — S.S.E. 2 
(feminin), 21 decembrie, sala 
Politehnica, orele 18.

AZI LA RADIO
Stațiile noastre de radio vor 

transmite astăzi pe programul I 
repriza a doua a meciului de 
fotbal dintre echipele Universi
tatea Craiova și Rapid Bucu
rești. Transmisia va începe în 
jurul orei 14,30. Cu începere de 
la ora 19,45 se vor transmite as- 

. pecte de la meciul internațional 
masculin de handbal dintre e- 

' chipele României și R. F. a 
Germaniei.

Un intelectual în vîrstă, lo
calnic din Dabreștf, pasionat 
corespondent de presă, ne po
vestea că mulți ani n-a prea 
avut știri interesante pe care 
să le transmită ziarelor. Cînd, 
deodată... In apropierea se
diului întreprinderii, spre cen
trul comunei, se înalță acum 
blocuri elegante. De fapt, po
pasul industriei pe aceste 
meleaguri a influențat pu
ternic viața economică și 
socială a satului. Există un 
plan de sistematizare, blocu
rilor de locuințe li se vor 
adăuga magazine, instituții 
culturale. Deschiderea între
prinderii a făcut ca un 
sat modest, necunoscut pînă 
în urmă cu cîțiva ani, să de
vină centru muncitoresc. In 
viitor — prin traducerea în 
viață a măsurilor și hotărîri- 
lor stabilite de Conferința Na
țională a partidului — această 
comună are mari posibilități 
de urbanizare, într-un ter
men relativ scurt.

în scurt timp și această li
mită. Parametrii odată atinși 
a apărut limpede existența u- 
nor alte rezerve. S-a început 
chiar de la măcinare, secție 
care face cunoștință cu bau
xita. Schemele unor circuite 
prevăzute în proiect n-au re
zistat ■experienței dobîndite de 
oameni. Modificarea lor a ri
dicat, cu 3'200 de tone pro
ducția grupului de măcinat.

..Nimic nti li se pare spe
cialiștilor de la alumină defi
nitiv. Pe Severin Geger, lă
cătuș la cuptorul de calcinate, 
nu-l copleșesc de loc dimensi
unile uriașe ale acestuia. Nu 
afirmă nimeni că nu ar fi 
bine proiectat. Dacă vrei, 
însă, poți găsi pete și-n soare. 
Severin nu și-a cruțat efortu
rile. El a imaginat o sită vi
brantă care, așezată la capătul 
răcitorului, reține impuritățile. 
Pericolul petrificării aluminei 
este astfel înlăturat, păstrîn- 
du-se și granulația inițială. 
Energiile eliberate din mă
runtele izvoare ce țîșnese din 
entuziasmul acestui tînăr co
lectiv descătușează acel to
rent de hărnicie ce trimite 
spre Slatina pulberea albă atît 
de prețioasă.

ff
Marti 19 decembrie 1967 ora 

20. Concert de concerte, cintă 
orchestra studioului ; dirijor 
Grlgore Iosub.

In program : Concert de vioa
ră de Beethoven, solist Gelu 
Delarăscruce; Concertul de pian 
în do minor de Mozart, solistă 
Silvia Vasilescu ; Variațiuni pe 
o temă roccoco de Ceaicovskl, 
solist Ilie Ionescu. Joi 21 de
cembrie 1967 ora 20. Recital de 
harpă susținut de studenții cla
sei prof. Liana Pasquali ; își 
dau concursul : Georgeta Cris- 
tescu anul I ; Adela Popa anul 
II, Ion Ivan anul II, Fraga Ghe- 
nea anul II, Elena Ganțolea a- 
nul III, Dorela Maiorescu anul 
V. Vineri 22 decembrie 1967 ora 
20. Recital vioară, pian. își dau 
concursul : Denise Baranga (vi
oară), anul V, clasa prof. Geor
ge Manollu, Anca Rahmuth

PORUMBESCU"
(pian) anul II, clasa cont. Cor- 
neliu Gheorghiu.

în program : Isaye, Freisler, 
Prokofiev, I. Ph. Rameau, W. 
A. Mozart, R. Schumann, A. 
Debussy, L. Glodeanu. Marți 26 
decembrie 1967 ora 20. Seară de 
operă : fragmente și acte din o- 
perele Traviata — G. Verdi ; 
Tosca — G. Puccini ; Mireasa 
vîndută — B. Smetana ; Boema 
— G. Puccini ; interpretează 
studenții clasei de operă. Regia : 
Hero Lupescu, dirijor Gr. Iosub.

în distribuție : Eugenia Mol- 
doveanu, Lucreția 
Constantin Zaharia, 
Termagianian, Hârcă 
Dorin Teodorescu, Cristian Mi- 
hăilescu, Constanța Ionescu, Ion 
Pop. Vineri 29 decembrie 1967, 
ora 20. Recital vocal instru
mental. Interpretează : Crișan 
Horia (vioară), Nicolau Teodor 
(vioară), Ogrezeanu Magdalena 
(violă), Guțu Alexandra (violon-

cel), Thomasz Ștefan (contra
bas), Ivan Ion (harpă), Radonici 
Ionel (obol), Sandu Eugen (cla
rinet), Oprițoi Virgil (flaut) și 
cîntăreții Carmen Roșea, Elvira 
Cîrje, Mitrică Rodica și Iile 
Badiu. 5 ianuarie 1968 ora 20. 
Seară de lieduri. Interpretează 
studenții clasei de lied a maes
trului Nicolae Secăreanu, artist 
emerit. 9 ianuarie 1968, ora 20. 
Concert de muzică românească 
în primă audiție. Interpretează 
orchestra Studioului, dirijor 
Grlgore Iosub. în program : 
Dinu Petrescu — Simfonia bre
vis, Doru Popovici — Simfonia 
III cu cor etc.

Tot în cursul lunii ianuarie 
va avea loc premiera operei 
„Dido și Aeneas" de Purcell, 
iar în februarie „Traviata" 
G. Verdi.

Toate aceste spectacole 
avea loc în sala studioului 
strada Știrbei Vodă nr. 33.

0 ZI DIN ll\H MIOMEIEI CHICA
(Urmare din pag. I) 

poate de personale în aprecieri, 
capricii, decizii, nehotărîri ...mai 
ales nehotărîri. Antoaneta Ghica, 
consultant cu o sinceritate și bu
nă credință cel puțin egale cu 
acelea ale unei „prietene din co
pilărie", examinează clienta din 
cap pînă în picioare, sfatul ei 
ține seamă de siluetă, Culoare de 
ochi și păr, ten, ba încearcă chiar, 
cu ajutorul unui chestionar re
dus, o prognoză asupra aprecie
rilor unui soț, unui logodnic ne
cunoscut. In comerț trebuie să ai 
un dram de cunoștințe psihologi
ce ori măcar fler să convingi 
cu diplomație ferindu-te de ve
xarea, oricînd posibilă, a unei 
cliente cu aplomb, a cărei lipsă 
de gust este egalată doar de sus
ceptibilitate.

Delegată simbolică — dar cu 
atribuții concrete — a modei fe
minine, „Eva" își spune cuvîn- 
tul la adoptarea și lansarea mo
delelor de confecții; o face prin 
mai multe glasuri, între care și 
acela al Antoanetei Ghica. La 15 
decembrie, alături de director, 
de merceolog, de alți specialiști 
ai comerțului vestimentar, lucră- 
toarea a apreciat două modele șt 
a respins alte cîteva. Și dacă de 
atîtea ori, vorbim despre răspun
dere în legătură cu funcționarea 
agregatelor industriale, transpor
tul cerealelor în silozuri, editarea 
unei cărți, nu alt cuvînt decît 
tot răspundere, fără îndulciri su
plimentare, trebuie adoptat și 
in acest caz, cu toate că atît de 
grava noțiune se aplică, de astă

dată, la o rochie din stofă model 
„trapez" și la un „deux pieces", 
ia două rînduri de nasturi cu mi
ned scurte și guler mic... Acasă, 
seara, dacă-i place să revadă un 
film vechi din arhivele naționale 
prezentat de televiziune, sau să 
recitească o carte cunoscută mai 
demult, noul bate tot la porțile 
preocupării profesionale: silue
tele ullrasvelte din „Elle", „Vo
gue", „lours de France", faimoa
se jurnale de modă pariziene, 
vin să prefigureze 
puțin efilate decît 
dar reale, dar vii, 
cliente la „Eva", 
mina viitoare, anul
eve trebuie să fie frumoase, toată 
lumea este de acord. Antoaneta 
Ghica nu ostenește să învețe 
CUM se poate ajunge acolo.

femeile mai 
manechinele, 
care-i vor fi 
mîine, săptă- 
viitor. Aceste

Tulburată în culcușul ei 
geologic, piatra brun-roșcată 
este dislocată, pășind pra
gul altor metamorfoze rapide, 
dar nu mai puțin mărețe ca 
cele suferite de-a lungul ere
lor. La Oradea, bauxita trece 
din era geologică în era mira
culoasă a chimiei. Aceleași e- 
lemente ce au acționat de mi
lenii asupra straturilor .geolog, 
gice apa și focul dar pe sea
ma stihiilor, ajunse sub stă
pânirea minții omenești, creea
ză bauxitei un nou circuit, 
poate tot atît de măreț ca cel 
pe care i l-a hărăzit natura.

Acolo unde apele Crișului 
Repede se domolesc, meșteri 
iscusiți au înălțat uzina de a- 
lumină. Saltul de la geologie 
la industrie l-au, făcut oame
nii pe care i-am întîlnit cu
prinși de febra realizărilor și 
împlinirilor pe șantierul de 
extindere a uzinei de alumina 
din Oradea și cei din uzină. 
Capacitatea vai crește de la 
120 000 tone la 180000 tone 
alumină calcinată anual. O 
parte din capacitățile amin
tite au și intrat în producție 
cu mult timp înainte de ter
men. Ei, montorii lui Nicolae 
Țigănuș și constructorii lui 
Cheorghe Gligor, șefii celor 
două șantiere, nu-și mai amin
tesc acum amănuntele cu pre
cizie. Au instalat aici peste 
120 km cabluri electrice și tot 
atîția kilometri conducte de 
toate mărimile, utilaje și re
zervoare de toate capacitățile, 
au suflat peste ele pasiunea 
și priceperea lor, le-au pipăit 
și întărit cu meticulozitate în 
fiecare jrunct. Sub ochii lor 
viitoarea uzină a ajuns o reali
tate.

Pe drumul parcurs de 
nesiguranța și timiditatea 
care prima șarjă de alumină 
calcinată era așteptată în 
aprilie 1965, oamenii și-au o- 
mologat zi de zi performanțe 
tot mai înalte în dirijarea și 
perfecționarea proceselor teh
nologice. După primul an de 
funcționare, uzina lucra cu 
90 la sută din capacitatea 
proiectată. Buna pregătire a 
cadrelor, pasiunea și energia 
celor tineri au făcut să dispară

Aici e ca la șah. Jocul tre
buie să-l desfășori în limitele 
unor reguli. Fiecare piesă are 
specificul său, mutările sale 
proprii. Dar combinațiile sînt 
numai și numai rodul iscu
sinței și priceperii oamenilor. 
Experiența uzinelor de alumină 
existente în lume a stabilit, 
cum s-ar spune, regulile „fo
cului". Dar tot experiența 
mondială a industriei demons
trează că există deosebiri im
portante între minereurile de 

-bauxită de. diferite provenien
țe. „Jocul de șah" al indus
triei de bauxită continuă, 
dar oamenii de aici, și tineri 
și vîrstnici, dar toți tineri în 
această meserie, îi găsesc me
reu soluții noi care se con
cretizează în rezultate din 
în ce mai bune.

...Facem cunoștință cu 
ginera Elena Jdirea.

— Sînteți considerată 
tîriără care s-a afirmat", 
exprimă asta ?

— Știu eu ?... Cînd eram 
studentă, mă domina dorința 
de „a face" ceva personal. 
Poate .după 0. înțelegere mai 
rhfitNr,ă, dorfnța jțe a participa 
cu rezultate .concrete la munca 
colectivului.......

Munca „personală" a Elenei 
Jdirea se integrează în re
zultatele tinerilor de la labo
ratorul uzinei, care au făcut 
ca acesta să nu fie numai 
„post-factor", adică să dea 
verdictul producției, ci să lu
creze în „doi timpi", să aibă 
mereu de-a face cu viitorul. 
„Lista" tinerilor ingineri ale 
căror idei din anii studenției 
au găsit teren de afirmare în 
uzină ar putea continua cu 
Aurel Vrcan, cu Jan Dobre, 
cu LMu Chiriciu... Dar cu 
cîți n-ar nutea continua! To
varășul Ilie Mitran, inginerul 
șef al uzinei, e nespus de 
mîndru :

— Avem o generație de ti
neri specialiști care trezesc 
admirație și impune respect. 
Ne străduim să-i ajutăm, să 
le creăm mijloace de lucru și 
ambianța necesară pentru a-și 
putea dezvolta la maximum 
personalitatea, astfel îneît ca
pacitatea lor creatoare să dea 
cel mai mare randament.

*

In munții Pădurea Craiu
lui, lingă borna de kilometraj 
cu indicativul zero, o inscrip
ție avertizează trecătorii : 
„Aici începe drumul alumi
niului romănesc".

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național „I. L. Cara- 
A giale" CASTILIANA, ora 10 și 

19,30 ; Sala studio REGINA DE 
NÂVARA ora 10 ; JOCUL ADE- 

• VĂRULUI, ora 15; DOMNII
GLEMBAY ora 19,30 ; Opera ro
mână SPĂRGĂTORUL DE 

• NUCI, ora 11, CAVALERIA
RUSTICANA, ora 19,30 ; Tea
trul de stat de operetă ANA LU- 

• GOJANA, ora 10,30 ; PRINȚESA
CIRCULUI ora 19,30; Teatrul 
de comedie OPINIA PUBLICĂ, 
ora 10,30 ; TROILUS $1 CRE- 

A SIDA, ora 20 ; Teatrul „Lucia
Sturdza Bulandra" LUCEAFĂ
RUL ora 10 ; PROCESUL HO- 

• RIA, ora 15 ; Sala Studio SFÎN-
TUL MITICA BLAJINU, ora 
15 ; PRIVEȘTE ÎNAPOI CU
MÎNIE, ora 10; FII CUMINTE, 

V CRISTOFOR ! ora 20 ; Teatrul
„C. I. Nottara" ACEST ANI
MAL CIUDAT, ora 10 ; PETRU 

A RAREȘ, ora 19,30 ; Sala Studio
CÎND LUNA E ALBASTRĂ, 
ora 16; SPECTACOL LUCIAN 

• BLAGA, ora 10,30 ; Teatrul
„Barbu Delavrancea" VIFORUL, 
ora 10,30 ; INELUL LUI... JU- 

• PITER, ora 19,30 ; Teatrul Evre-
esc de itat ZECE FRAȚI AM

FOST, ora 20 ; UN ȘIRAG DE 
PERLE, ora 11 ; Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cine
matografică GOANA LU7Ă 
FLUTURI, ora 10 ;
„Ion Creangă"
ZERO LA PURTARE, ora 19,30 ; 
CEI TREI MUȘCHETARI, ora 
15 ; Teatrul „Țăndărică" sala din 
Calea Victoriei VRĂJITORUL 
DIN OZ, ora 17 ; Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" sala Savoy 
SCANDAL LA BOEMA, ora 11 
și 19,30 ; Sala din calea Victoriei 
COLIBRI MUSIC HALL !, ora 
19,30 ; în sala Palatului MELO
DII DE IARNĂ, ora 19 ; Circul 
de stat ATRACȚIILE MANEJU
LUI, ora 16 și 19,30.

' DUPĂ 
Teatrul 
NOTA

UN BĂRBAT 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).

CIND 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 Grivlța (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 ;
18.30 ; 20,45), Excelsior
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16.30 ; 
21,15).

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
15.15 ; 18 ;

MOARA CU 
rulează la
17.30 ; La ora 20 desene 
mate).

DOCUMENTARUL„pași 
LUNĂ".

rulează la Timpuri Noi 
9—21 în continuare).

SINDBAD MARINARUL 
rulează lă Giulești
15.30 ; 18 : 20.30).

SURCOUF. TIGRUL CELOR 
ȘAPTE MĂRI

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

16,15 ; 
(orele

19 ;

Doina (orele 
20.45).
NOROC
Union (orele

11.30

15 : 
ani-

SPRE
(orele

(orele

O FATĂ 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 la Buzeștl (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

VULTURII ZBOARĂ DEVRE
ME

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

LOANA
rulează la Gloria (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Tomls (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 în continuare ; 18; 20,30). 

PROSTĂNACUL
rulează la Unirea (orele 14 ;
16 ; 18,15 ; 20.30).

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

SFIDAREA
rulează la Vitan (orele
16.30 ; 18,30 ; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Popular
15,30; 18; 20,30). Lira.
le" ÎS,30 ; 17,45 ; 20).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Aurora (orele 8,30;
10.45 : 13 ;.............. ........
Rahova
20,30).

MARELE
rulează _
le 16 : 18 : 20).

OAMENI ÎN RULOTA
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

14,30

(orele 
(ore-

; 15,30 : 18 : 20,30).
(orele 15.30 ; 18 ;

RESTAURANT 
la Drumul Sării (ore-

9,00 Cum va fl vremea 
Gimnastica de înviorare 
Pentru copii șl tineretul șcO' 
Iar : Corida (film de desene a 
nimate) ; Mlădițe (reportaj rea
lizat de studioul de televiziuni 
București) ; Acasă la acad. Za 
harla Stancu ; Film serial : Me 
teor X. L. 5 ; 10,30 Emisiurți
pentru sate ; 12,15 Concert sini 
fonic; 16,45 Cîntece populari 
românești interpretate de ti 
neri soliști ; 17,15 Curierul arte 
lor (emisiune de actualitate tea 
trală, muzicală și plastică) 
17,45 ; Magazin 111 ; 18,45 Tele 
jurnalul de seară ; 19,00 Hand 
bal (masculin) : România 
R.F.G. (transmisiune de la Săli 
Floreasca) ; 20,15 Film artistic 
Mincinoasa (producție a studio 
urilor franceze) ; 21,55 Caruse 
Iul varietăților ; 22,15 Alo... aic 
Brașovul : (Emisiune muzical 
distractivă realizată cu con 
cursul Teatrului muzical di: 
Brașov (II) ; 23,00 Telejurnalu 
de noapte. Telesport.

RnnialiRt.fi


IN VIETNAMUL DE SUD

în valea 
asemenea, 
patrioți ți

Con Thien, 
demilita-

Stall verolchlung

Cetățeni din Gottingen R.F.G. au participat zilele trecute la o 
rea intervenției S.U.A. în Vietnam.

demonstrație cerînd înceta-

După tentativa de lovitură
de stat din Algeria

După cum s-a mai a- 
nunțat, în cursul nopții 
de joi spre vineri, în Al
geria a fost descoperită 
o mișcare armată sub
versivă care urmărea să 
dea o lovitură de stat, 
tentativă lichidată de 
forțele armate.

Intr-un comunicat transmis vi
neri seara, agenția ALGERIE 
PRESSE SERVICE precizează 
că mișcarea subversivă împotriva 
guvernului algerian a fost condu
să de colonelul Taher Zbiri, șeful 
statului major al armatei algerie
ne, destituit în prezent din a- 
ceastă funcție. Colonelul, relevă 
agenția, a avut de partea sa un 
grup de aventurieri, printre care 
cîțiva ofițeri membri ai familiei 
sale. Elementele rebele au fost 
însă blocate, încercuite și scoase

din luptă de către armată, în lo
calitatea El Afroun, la aproxima
tiv 40 km de Blida, în momen
tul în care se îndreptau spre Al
ger cu unități de blindate.

ALGERIE PRESSE SERVICE, 
adaugă că între rebeli și unitățile 
algeriene a avut Ioc o ciocnire 
care „a făcut numeroase victime 
în rindul populației civile din 
regiune".

în continuare, agenția algeria
nă acuză serviciile speciale stră
ine de a fi acționat în vederea 
slăbirii și subminării regimului 
algerian și a independenței națio
nale a țării.

Agenția France Presse transmi
te că la Alger nu sînt instalate 
forțe speciale de securitate în 
punctele strategice, „ceea ce de
monstrează că guvernul este stă- 
pîn pe situație".

Vizita dele
ga fi ei U.T.C

in Franfa

Ruptură între Wilson
si Brown?

Neînțelegeri in problema embargoului 
asupra livrării de arme pentru Pretoria

Relațiile între primul 
ministru Harold Wilson 
și ministrul de externe 
George Brown au ajuns 
la un punct aproape de 
ruptură în urma reuniu
nii de vineri seara a ca
binetului britanic, care 
a hotărit menținerea 
embargoului asupra li
vrării de arme pentru 
Republica Sud-Africană, 
apreciază agenția U.P.I.

In cercurile politice, arată a- 
genția, se afirmă că șase din cei 
13 miniștri care au participat la 
reuniunea de vineri s-au alăturai 
propunerii lui Brown, care ar fi 
cerut ridicarea parțială a embar
goului amintit. Wilson declarase 
foi in Camera Comunelor că el 
nu va face nici o declarație pri
vind embargoul, înainte de în-

toarcerea lui Brown, dezvăluind 
astfel existența unui dezacord în
tre ministrul de externe și șeful 
guvernului. In acel mo
ment Brown se afla la Bruxel
les, unde participa la reuniunea 
Consiliului ministerial al N.A.T.O.

Marea Britanie a instituit em
bargoul asupra livrării de arme 
către U.S.A. în urma rezoluției 
O.N.U. din 1964, care a condam
nat politica de apartheid a Afri
cii de sud. Observatorii politici 
așteaptă cu deosebit interes de
clarația pe care Wilson o va face 
luni în Camera Comunelor în a- 
ceastă problemă.

El va trebui să dea dovadă 
de multă abilitate pentru a a- 
tenua divergențele din sinul pro
priului cabinet, iar pe de altă 
parte să convingă deputății că 
măsurile economice adoptate pî- 
nă acum vor avea eficiența dorită.

• •••••••••••• • ••••••••••
DIN VIAȚA

Lupte de o mare am
ploare au avut loc între 

pușcașii marini ameri
cani și unități ale Fron
tului Național de Elibe
rare, lingă ~ ‘
la sud de zona 
rizată.

In zona de coastă 
Bong So, continuă, de 
luptele violente între 
forțele americane care sînt spri
jinite de tancuri, artilerie ți eli
coptere. Ele au început la 6 de
cembrie. Importanta bază ameri
cană de la Quang Tri a fost vio
lent bombardată vineri noaptea 
de patrioți.

• AUTORITĂȚILE americane 
au declarat vineri că Statele U-

ot
Delegația Uniunii Tinere

tului Comunist din Republica 
Socialistă România, 
de Vasile Nicolcioiu, 
al C.C. al U.T.C., 
află în Franța la 
Mișcării Tineretului 
nist, a vizitat orașele Paris, 
Bordeaux și Lille. Membrii 
delegației s-au întîlnit cu re
prezentanți ai Mișcării Tine
retului Comunist din Franța 
și ai organizațiilor locale ale 
Uniunii Tineretului Comu
nist Francez. Ei au luat cu
noștință de activitatea și preo
cupările tineretului francez. 
Pretutindeni membrii delega
ției U.T.C. au fost întîmpinați 
cu prietenie și căldură.

Vineri seara, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Paris, Victor Dimitriu, a 
oferit un cocteil cu prilejul 
vizitei delegației U.T.C. în 
Franța.

Sîmbătă dimineața, delega
ția U.T.C. a avut o întîlnire 
cu Francois Hilsum, secretar 
general al Mișcării Tineretu
lui Comunist Francez. Cu a- 
cest prilej, s-a făcut un schimb 
de păreri asupra preocupări
lor și activităților celor două 
organizații de tineret. întîl- 
nirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

condusă 
secretar 
care se 
invitația 

Comu-

• • • • ••••••••••

TINERETULUI LUMII

„PROCESUL HERSHEY"
Un proces de o factură ne

obișnuită urmează să se des
fășoare în fața unuia din tri
bunalele districtuale din Wa
shington. Pîrîtul nu este altul 
decît generalul Lewis Her
shey, comandantul serviciilor 
de recrutare ale forțelor ar
mate americane. Obiectul 
procesului, deschis la cererea 
Asociației naționale a studen
ților din S.U.A., îl constituie o 
măsură adoptată din ordinul 
lui Hershey de serviciile de 
recrutare americane, măsură 
apreciată drept „neconstitu
țională și contrară dreptului 
de libertate a cuvîntului".

Nu se poate spune că servi
ciile conduse de generalul 
Hershey au fost prea mult 
răsfățate de tinerii și, în spe
cial, studenții americani. In 
diferite puncte ale S.U.A., pe 
coasta vestică sau estică, în 
marile orașe și în special în 
centrele universitare, birourile 
de recrutare au fost, mai ales 
în cursul ultimului an, obiec
tul a numeroase demonstra
ții de protest împotriva răz-, 
boiului din Vietnam. Ofițerii 
însărcinați cu înregistrarea ti
nerilor ce urmau să fie trimiși 
în Vietnam au avut prilejul 
să constate astfel cit de ne
populare sînt acest război ca 
și ordinele Pentagonului de 
sporire a numărului celor che
mați sub arme. Jungla vietna
meză macină doar tot mai 
multe vieți tinere americane,

iar efectivele trebuie reîm
prospătate.

Profund nemulțumit de sta
rea de spirit antirăzboinică a 
tinerilor americani, generalul 
Hershey a emis la 26 octom
brie „instrucțiuni" prin care a 
stabilit că orice tînăr avînd 
vîrsta serviciului militar va ii 
încorporat imediat „dacă se 
dedă la acțiuni susceptibile 
să împiedice activitatea bi
rourilor de recrutare". Evi- • 
dent, aceasta reprezenta o în
cercare de intimidare a de
monstranților din fața birou
rilor de recrutare și, în același 
timp, de „răfuială" cu cei ce 
arătau că nu sînt de acord cu 
politica dusă de S.U.A. în 
Vietnam. Cu toate că nu era 
vorba de un „ordin", birourile 
dependente de generalul Her
shey au aplicat pe larg aceste 
„indicații", mulți studenți 
fiind obligați să-și întrerupă 
brusc studiile și să se prezinte 
la unități militare.

„Contraatacul" studenților 
din S.U.A. nu s-a lăsat prea 
mult timp așteptat. Xgnorînd 
amenințările proferate la a- 
dresa lor, mii de studenții au 
continuat să-și exprime deza
cordul față de războiul din 
Vietnam în cadrul a sute 
mitinguri și demonstrații 
protest ce au avut Ioc în 
cursul lunii noiembrie și 
începutul acestei luni. Poate 
că generalul Hershey s-a aș
teptat la acest lucru. în

de 
de 
tot 
Ia

schimb, o surpriză amară pen
tru el au constituit-o luările 
de poziție critice Ia adresa 
„instrucțiunilor" sale din par
tea unor personalități politice 
influente americane. Senatorul 
Edward Kennedy a declarat 
astfel că „numai o interpre
tare denaturată a legii cu pri
vire la recrutare poate jus
tifica transformarea chemării 
sub arme într-o pedeapsă". 
Fostul purtător de cuvînt al 
Casei Albe, Bill Moyers, lu- 
înd cuvîntul în fața studenți
lor Universității din Prince
ton a calificat drept „inaccep
tabile" instrucțiunile genera
lului Hershey, exprimîndu-și, 
în același timp speran
ța că „președintele Johnson 
și ministrul apărării vor 
acționa pentru a se de
barasa de acest bătrîn". 
Un alt senator, Philip Hart, a 
anunțat că a cerut Ministeru
lui Justiției să „repună con
stituția pe baze legale" pro- 
nunțindu-se în același timp 
pentru trecerea în rezervă a 
generalului Hershey, în vîrstă 
de 78 de ani.

Epilogul acestei afaceri nu 
este încă cunoscut. In orice 
caz procesul împotriva gene
ralului Hershey este așteptat 
cu mult interes. Intre timp, 
campania studenților ameri
cani împotriva șefului servi
ciilor de recrutare continuă.

P. NICOARĂ

o Congresul studenților 
din Panama și-a încheiat lu
crările. Timp de trei zile, re
prezentanții organizațiilor 
studențești au dezbătut pro
bleme privind activitatea pe 
care o desfășoară și situația 
învățămîntului superior din 
țară.

Itacâ o facultote închisă
Ia Madrid

Kectorul Universității din Madrid a ordonat suspendarea 
cursurilor la Facultatea de filozofie și litere. Aceasta este cea 
de-a treia facultate care și-a suspendat cursurile înaintea în
ceperii vacanței de iarnă. Aceste măsuri ale rectoratului Uni
versității madrilene au fost luate în urma grevei studenților 
începută cu 11 zile în urmă.

/ i e *i >'=

nite vor respecta o încetare 
focului în Vietnam pe timp 
24 de ore cu prilejul Crăciunu
lui și o pauză similară de Anul 
Nou. încetarea focului Include 
o pauză în bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam. S-a •- 
nunțat, de asemenea, că Statele 
Unite vor respecta o încetare 
a focului pe timp de 48 de ore 
șl cu prilejul Anului Nou viet
namez, care cade 
lunii ianuarie.

Frontul Național 
din Vietnamul de
țat că va respecta o pauză de 
trei zile la Crăciun șl Anul 
Nou și un armistițiu de șapte 
zile cu prilejul 
vietnamez.

a 
de

la sflrșitul

de Eliberare 
sud a anun-

Anului Nor

Vineri 15 decembrie, pre
ședintele celei de-a 22-a se
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U., Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe 
al României, însoțit de am
basadorul Costin Murgescu, 
membru al delegației româ
ne, a fost oaspetele corpului 
profesoral și al studenților 
cunoscutei universități ame
ricane „Harvard" In cursul 
unor întilniri și discuții cu 
oamenii de știință și cerce
tătorii centrului pentru stu
dii internaționale de la Insti
tutul de tehnologie din Mas- 
sachussets, cu grupul de di
plomat! străini care studia
ză la Centrul de probleme 
internaționale de la Harvard, 
precum și cu un grup de 
studenți ai Universității, el 
a răspuns la numeroase în
trebări privind activitatea 
actualei sesiuni a O.N.U. și 
politica externă a României.

Evenimentele din Grecia
® Generalul Pattakos despre posibilitatea reîntoarcerii regelui 

în Grecia ® Convorbirile de la Roma
ATENA 16 (Agerpres). — Ge

neralul Pattakos, vicepremier și 
ministru de interne în guvernul 
de la Atena, a declarat sîmbătă 
dimineața că regele Constantin 
se poate întoarce în Grecia ori- 
cînd va dori. „Regele nu este, 
potrivit constituției, responsabil 
pentru acțiunile sale. Totuși, o 
anumită procedură trebuie res
pectată, deoarece este binecu
noscut că au fost create resenti
mente". El a adăugat că nu a 
fost stabilită nici o dată limită 
pentru întoarcerea regelui.

Pattakos a afirmat că guvernul 
nu are în vedere înlocuirea lui

Constantin cu vreun alt membru 
al familiei regale, ceea ce pare 
să dezmintă informațiile potrivit 
cărora tratativele de la Roma ar 
avea drept obiectiv desemnarea 
unui membru al familiei regale 
pentru a asigura regența.

în același timp, s-a aflat că 
arhiepiscopul Ieronimos a pără
sit sîmbătă dimineața Atena ple- 
cînd la Roma pentru a se întîlni 
cu regele Constantin.

Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, care citează surse in
formate din apropierea arhie
piscopului, Ieronimos a plecat la 
Roma din proprie inițiativă și nu

Arestări în Yemenul de Sud
Comandantul forțelor ar

mate și forțelor de securitate 
ale Republicii Populare a Ye
menului de Sud, a fost arestat, 
a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă Abdul Fattah 
Ismail, ministrul sud-yemenit 
al culturii și orientării națio
nale. El a precizat că au fost 
efectuate numeroase destituiri 
în rîndurile armatei și poliției.

Comandant al forțelor arma
te sud-yemenite a fost nu
mit colonelul Osman As Ahaal,

iar comandant al forțelor de 
securitate colonelul Abdulla 
Saleh Sabaah.

în noaptea de joi spre Vi
neri au fost promulgate mai 
multe decrete care prevăd 
înlocuirea din funcții a tu
turor persoanelor care au co
laborat cu regimul colonial sau 
au menținut legături suspecte 
cu puteri străine. Au fost des- 
tituiți trei colonei din cadrul 
armatei și poliției. Alți 16 ofi
țeri, în majoritate prinți, au 
fost degradați.

a primit nici o misiune de me
diere din partea guvernului.

Imediat după sosirea sa în ca
pitala Italiei, arhiepiscopul Iero
nimos s-a îndreptat spre Amba
sada Greciei pentru a lua parte 
la convorbirile privitoare la re
glementarea conflictului dintre 
regele Constantin și guvernul 
militar de la Atena. Arhiepiscopul 
Ieronimos împreună cu ministrul 
afacerilor externe Pipinelis, pre
cum și cu fostul ministru al apă
rării, Spandidakis, s-au întreținut 
timp de cîteva ore cu regele 
Constantin.

întrebat de ziariști pe aeropor
tul din Atena, după reîntoarcerea 
de la Roma, dacă regele se va 
reîntoarce în Grecia, Pipinelis a 
răspuns : „Asta depinde de îm
prejurări", iar Ieronimos a decla
rat : „Asta depinde de guvern". 
Mulți observatori consideră că 
ambii emisari au negociat cu re
gele în numele guvernului grec. 
Nu se știe deocamdată dacă re
gele Constântin va accepta în 
cele din urmă propunerea de a 
se reîntoarce în țară.

Eforturile guvernului grec 
de a-1 readuce pe rege în țară 
sînt legate, potrivit unor ob
servatori politici și diplomatici, 
în mare măsură de problema re
cunoașterii guvernului grec de 
către alte state, deoarece ambasa
dorii sînt acreditați pe lîngă 
rege și nu pe lîngă guvern.

grec
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• DELEGAȚIA de activiști ai 

C.C. al P.C.R. condusă de Ion 
Teoreanu, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., care face o vizită de 
schimb de experiență în R. S. 
Cehoslovacă, a fost primită de 
ministrul învățămîntului, Jiri 
Hajek. In cursul convorbirii 
prietenești, care a avut loc cu 
acest prilej, ministrul cehoslo
vac a înfățișat membrilor dele
gației aspecte ale structurii sis
temului de învățămînt din țara 
sa, a vorbit despre problemele 
actuale și perspectivele dezvol
tării învățămîntului în R. S. 
Cehoslovacă.

Sîmbătă dimineața, în cadrul 
Adunării Generale, au fost supu
se la vot și adoptate două rezo
luții în legătură cu teritoriul A- 
fricii de Sud-Vest.

A fost, de asemenea, adoptată 
o rezoluție în problema lichidării 
colonialismului, care condamnă 
acțiunile acelor puteri ce încear
că să pună stavilă luptei de eli
berare a popoarelor, cere Comi
tetului celor 24 de state să-și 
continue activitatea în vederea 
aplicării Declarației pentru lichi
darea colonialismului

în Comitetul politic a continuat 
examinarea simultană a celor trei 
probleme din sfera dezarmării — 
dezarmarea generală și totală, 
suspendarea experiențelor nucle
are în toate mediile, inclusiv cel 
subteran, lichidarea bazelor mili
tare străine — la care se adau
gă, cu începere de vineri, potri
vit unei hotăriri anterioare, și 
problema neproliferării armelor 
nucleare.

în legătură cu acest din urmă 
punct, reprezentantul Kenyei a 
prezentat raportul comitetului 
pregătitor în vederea proiectatei 
conferințe a țărilor nenucleare.

Luînd cuvîntul în continuare, re
prezentantul Pakistanului, țară 
căreia, după cum se știe, îi a- 
parține inițiativa în această pri
vință, a declarat că în concepția 
sprijinitorilor ei, conferința țări
lor nenucleare nu trebuie să in
tre în competiție cu lucrările Co
mitetului pentru dezarmare de la 
Geneva, ci, din contra, să com
pleteze aceste lucrări. In legătură 
cu această chestiune, a fost de
pus pe masa comitetului un pro
iect de rezoluție avînd coautori 
21 de state afro-asiatice și latino- 
americane, prin care se propune 
ca lucrările conferinței statelor 
nenucleare, la care pot participa 
dacă doresc și țările nucleare, să 
aibă loc la Geneva între 11 mar
tie și 10 aprilie 1968. Au mai 
fost, de asemenea, depuse alte 
două proiecte de rezoluție prin 
care se cere Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva să reia 
examinarea problemei dezarmării 
generale și totale, respectiv a 
problemei lichidării bazelor mi
litare din Asia, Africa și America 
Latină și să înainteze rapoarte 
în acest sens viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale.

Programul politic al

găvanului R.P.D. Coreene

Cuvîntarea lui Kim Ir Sen
PHENIAN 16 (Agerpres). — 

După cum transmite A.C.T.C., 
în ultima zi a lucrărilor celei 
de-a patra legislaturi a Adunării 
Populare Supreme a B.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen a prezentat 
programul politic al noului gu
vern în fruntea căruia a fost ales.

In perioada care a trecut, a 
spus vorbitorul, alianța dintre 
muncitori și țărani s-a cimentat 
și mai mult, iar unitatea politică 
fi ideologică a întregului popor 
a devenit de nezdruncinat. Po
porul nostru se află astăzi în si
tuația cînd poate intra pe arena 
internațională sub steagul glorios 
al B.P.D. Coreene pe picior de 
egalitate cu popoarele țărilor 
mari și mici. Poziția internațio
nală a țării se întărește în per
manență.

Făcînd un succint bilanț al re
zultatelor obținute, Kim Ir Sen 
a arătat că în anul 1966 produc
ția industrială a fost cu 1,4 ori 
mai mare decît în 1962 și de 41 
ori mai mare decît în 1946, pri
mul an după eliberare. Rezulta
te însemnate au fost obținute, 
de asemenea, în agricultură. El 
a arătat că venitul național pe 
cap de locuitor a crescut de 1,2 
ori în 1966 în comparație
1962. Un sfert din populația ță
rii studiază gratuit în învățămîn- 
tul de toate gradele, iar în anul 
acesta a fost introdus învătămîn- 
tul tehnic obligatoriu de 9 ani.

Vorbind despre lupta pentru 
unificarea patriei, Kim Ir Sen a 
spus: Noi susținem în mod ne
schimbat că unificarea țării noa
stre trebuie să fie rezolvată de 
poporul nostru fără nici un a- 
mestec din afară, după ce arma
ta agresivă imperialistă america
nă va fi retrasă din Coreea de 
sud.

In
vom

tru a așeza relațiile noastre po
litice și economice cu alte țări 
pe baza egalității complete ți 
respectului reciproc.

Numai cînd o țară își constru
iește o economie națională inde
pendentă, a subliniat vorbitorul, 
poate să-și asigure independen
ța politică, poate să devină , o 
țară bogată și puternică și să 
realizeze progrese fi prosperita
tea națională.

Bizuirea pe forțele proprii, a 
arătat Kim Ir Sen, este o poziție 
consecvent revoluționară care 
înseamnă a construi țara prin 
muncă proprie și cu resursele 
naturale interne.

In continuare el a subliniat că 
unitatea internațională a prole
tariatului din toate țările și a- 
lianța prietenească a țărilor so
cialiste în lupta revoluționară 
împotriva agresiunii imperialiste 
fi împotriva presiunilor capitalu
lui internațional constituie o ga
ranție pentru salvgardarea cuce
ririlor revoluționare ți pentru ob
ținerea unor noi victorii. Facto
rul hotărîtor al victoriei în lupta 
împotriva reacțiunii imperialiste 
îl constituie forțele interne ale 
fiecărei țări.

cu

domeniul politicii externe 
continua să acționăm pen-
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• IN CAPITALA POLONIEI 
a sosit, într-o vizită de două 
zile George Romney, guverna
torul statului Michigan (S.U.A.). 
El a fost primit de ministrul de 
externe, Adam Rapacki, și de 
ministrul comerțului exterior, 
Witold Trampczynskl.

• PRINTR-UN DECRET al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
ăl U.R.S.S., un grup de scriitori 
și traducători de peste hotare 
au fost decorați cu ordine ale 
U.R.S.S. „pentru activitate în
delungată și rodnică în dome
niul traducerii literaturii be
letristice sovietice în limbile 
lumii". Printre aceștia se află 
și George Lesnea, Tatiana Ni- 
colescu șl Tamara Gane.

TRATATIVE ECONOMICE 
IUGOSLAVO — FRANCEZE
La Belgrad s-au încheiat tra

tativele dintre delegațiile econo
mice ale Iugoslaviei și Franței, 
în comunicatul pentru presă se 
arată că cele două părți au exa
minat ansamblul relațiilor econo
mice iugoslavo-franceze. Ele și-au 
exprimat satisfacția pentru pro
gresul realizat în schimburile 
comerciale.

Au fost, de asemenea, exami
nate sub diferite aspecte proble
mele pe care le ridică relațiile 
dintre Iugoslavia și Piața comună 
europeană. Cu acest prilej a fost 
menționată posibilitatea tratati
velor în scopul încheierii unui, a- 
cord comercial între Iugoslavia 
și Piața comună. Partea franceză 
a confirmat dorința guver
nului francez de a se găsi o so
luție satisfăcătoare în această di
recție în cadrul tratativelor care 
ar putea începe la Bruxelles.

Prototipul avionului de pasageri franco-britanic „Concorde"

• LA UNIVERSITATEA „Co
lumbia" din New York a avut 
loc comemorarea lui Brâncuși. 
Cu acest prilej au prezentat re
ferate prof. dr. Andrei Racz, 
decanul Școlii de arte a Uni
versității Columbia, prof. Ja
mes Swoney, directorul Muzeu
lui de artă din Houston Texas, 
prof. David Rosand, de la De
partamentul de istorie a artei 
și arheologie al Universității 
Columbia. Studenți ai facultății 
de teatru au recitat din aforis
mele lui Brâncuși, în timp ce 
erau proiectate diapozitive 
opere 
aflate 
Unite, 
tar al
Washington, a rostit un cuvînt 
de salut.

» ÎN U.R.S.S., a fost lansat 
un nou satelit artificial al Pă- 
mîntului — „Cosmos-195“. 
bordul lui se află instalată 
ratură științifică destinată 
tinuării cercetării spațiului 
mic. Potrivit primelor
toate aparatele satelitului func
ționează normal.

La 
apa- 
con- 
cos- 

știri,

NAVE MILITARE ROMÂNEȘTI 
VIZITEAZĂ SEVASTOPOLUL
• 1N PORTUL SEVASTOPOL 

a sosit o grupare de nave ale 
marinei militare române, prin
tre care și bricul „Mircea", 
nava Școlii superioare de ma
rină. Navele militare românești 
urmează să facă o vizită oficia
lă de răspuns la vizita făcută 
în portul Constanța de nave 
militare din Flota Mării Negre 
a U.R.S.S. Populația orașului și 
echipajele navelor sovietice an
corate în portul Sevastopol au 
făcut o caldă primire oaspeți-

BOMBARDAMENTE 
PORT HARCOURT
urma 

lor intense 
tre aviația 
teama unei 
ve aeriene 
forțelor nigeriene, o impor
tantă parte a populației ci
vile părăsește în prezent 
portul Harcourt, detinut de 
forțele biafreze — anunță 
surse demne de încredere 
din Lagos. în capitala fede
rală a Nigeriei se apreciază 
ca iminentă lupta pentru 
portul Harcourt. Lupta s~ 
anunță deosebit de crincenâ 
deoarece, 
rilor din 
freze nu 
localitate 
au cedat 
statului de 
Enugu, 
separatist.

Port Harcourt, a cărui 
populație depășește 100 000 
de persoane, are o deosebi
tă importanță industrială și 
dispune de instalații ce faci
litează traficul aerian și ma
ritim. Pierderea sa ar însem
na izolarea forțelor biafreze 
în statul de centru-est, pa
tria tribului Ibos.

bom’oardamente- 
efectuate de c&- 
federală și de 

apropiate ofensi- 
și maritime a

potrivit observato- 
Lagos, forțele bia- 
vor ceda această 
cu ușurința cu care 
Beninul, capitala 

centru-vest, și 
capitala regimului

Benefi-
darii

cu 
ale sculptorului român 
în muzeele din Statele 
Ovidiu Popescu, secre- 
Ambasadci române la

La Geneva s-au încheiat lucrările sesiunii Consiliului B.I.E. 
(Biroul Internațional pentru Educație). Au participat delegați 
din aproape 50 de țări. Din România au participat prof. Miron 
Constantinescu și prof. Stanciu Stoian. Pe ordinea de zi a se
siunii, ca punct principal a figurat noul statut al organizației. 
Un proiect de rezoluție supus sesiunii de Anglia, Franța, Româ
nia, U.R.S.S. și alte țări a fost adoptat cu 44 de voturi. Rezolu
ția stabilește că B.I.E. va adera la U.N.E.S.C.O. în cadrul căreia 
își va păstra o autonomie funcțională. El va deveni un centru 
internațional de documentare și de cercetări științifice în do
meniul învățămîntului, menținînd în continuare relații directe 
cu statele membre și institutele lor științifice. Sediul B.I.E. va 
rămîne la Geneva.

O dată în plus, sfidînd o- 
pinia publică mondială și în
săși Organizația Națiunilor 
Unite, colonialismul portu
ghez și-a reafirmat intenția 
de a-și menține dominați^ 
asupra ceea ce denumește, 
eufemistic, „provinciile de 
peste mări". Intr-un recent 
discurs, Salazar a ținut să 
sublinieze că regimul de la 
Lisabona va acționa în con
tinuare pe calea „rezistenței 
tenace" împotriva forțelor 
ce vor să dezintegreze așa 
numita „comunitate portu
gheză euro-africană", chiar 
dacă pentru aceasta trebuie 
„continuată mobilizarea tu
turor resurselor publice sau 
particulare, pusă în pericol 
viața tineretului nostru, sau 
familiile combatanților sor
tite unor privațiuni foarte 
grele". Este in această din 
urmă frază o recunoaștere 
nu numai a pierderilor de 
vieți omenești pe care le a- 
duce poporului portughez, și 
îndeosebi tineretului, războ
iul purtat de Portugalia pen
tru înăbușirea luptei de eli
berare a popoarelor din co
loniile sale africane, ci și a 
marilor greutăți materiale ce 
decurg uin acesta — lucru 
reflectat de altfel și de făp
tui câ 40''/» din bugetul por
tughez este afectat acestui 
țel. Este lesne de înțeles, 
deci, de ce, pentru a se u- 
șura cît de cît de sarcinile 
împovărătoare ale războ.ului 
colonial, dar șl pentru a-și 
asigura un sprijin politic, re
gimul de la Lisabona s-a 
străduit în a găsi — cum re
leva într-unul din ultimele 
sale numere revista „JEUNE 
AFRIQUE" — „un mijloc o- 
colit dar eficace de a intere
sa marele capital în conti
nuarea acestui război." 
Cum ? Antrenind în exploa
tarea resurselor naturale ale 
coloniilor sale marile mono
poluri internaționale, îndeo
sebi americane. Astfel pe
trolul Cabindei (un zăcă- 
mînt descoperit acolo recent 
va asigura în 1970 o produc
ție de 7 500 000 tone anual) 
este exploatat de Cabinda 
Gulf Oii, și cel din Mozam- 
bic de către Mozambique 
Gulf Oil — ambele dominate 
de americani.

Incercînd să justifice atra
gerea capitalului străin în 
coloniile sale, regimul de Ia 
Lisabona afirmă că acest 
fapt va contribui Ia îmbună
tățirea situației economice a 
acestora. Pentru Angola, de 
pildă, a fost elaborat de cu- 
rînd un mu plan (al treilea) 
de așa zisă „dezvoltare". 
Dar de pe urma investițiilor 
făcute în cadrul respectivu
lui „plan" vor beneficia însă 
numai colonialiștii portu
ghezi — fie din metropolă 
sau de Ia fața locului — și 
monopolurile străine.
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