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DOUĂZECI DE ARIPI
Voi împlini ca poeții bătrfni douăzeci de ani,
Voi primi corăbii și-o colină țintnd fn spate o casă 
Pentru o fîntînă în curte voi căra bolovani 
Și-am să las prin podul așezării porumbii să iasă.i
Voi să veniți să cintați pe colină. 
Să cintați pe colina sufletului meu;
Am să ies din casă ca o lumină,
Să vă bucurați, să cinstiți glasul meu.
Desigur, ce bine, cit de aproape v-aud, 
Douăzeci de aripi, ce tinerețe m-așteaptă I 
Ca poeții de douăzeci de ani, dau sfaturi și rid, 
Cintați, bucurați-vă, încă o treaptă !

Va ... . .....■■........... /

'*ff'ons/ă /
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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SLĂ VIM

ROMĂ W / f, 
PA TRIA NOASTRĂ!

In timpul spectacolului festiv

GEORGE CHIRILĂ

PRIDVORUL
Un popor ttnăr respiră in casa aceasta,

Un popor trimițindu-și in stemă

Cu inima, pădurile de pini șl cerbii, 

Viorile albe și soarele singelui, s T"

Un popor tînăr In inima fiecăruia

Dintre cei care s-au născut în casa aceasta,

Au crescut o dată cu stîlpii albi,

Cu pridvorul,

Un popor™

SPECTACOL FESTIV
AL FORMAȚIILOR LAUREATE Șl PRE

MIATE LA CEL DE-AL VII FLEA CONCURS

AL ARTIȘTILOR AMATORI
Joi seara, formațiile laurea

te ți premiate la finala celui 
de-al VIII-lea Concurs al ar
tiștilor amatori de la orașe fi 
sate au prezentat in Sala Pala
tului Republicii un spectacol 
festiv consacrat celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării 
Republicii.

La spectacolul festiv au 
asistat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, cu soția, Alexandru 
Drăghici, cu soția, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, cu soția, Ilie Ver- 
deț, cu soția, Florian Dănă- 
lache, cu soția, Constantin 
Drăgan, cu soția, Janos Faze- 
kaș, cu soția, Leonte Răutu, cu 
soția, Vasile Vilcu, Ștefan Voi- 
tec, membri supleanți ai Co

mitetului Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului. Con
ducătorii de partid și de stat 
au fost' intîmpinați de asisten
ță cu puternice aplauze.

In sală se aflau numeroși oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureșta- 
ne, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vie
ții științifice și cultural-artis- 
tice.

De-a lungul a doi ani, în a- 
ceastă mare întrecere a artiș
tilor amatori, formații alcătui
te din muncitori, țărani și in
telectuali, oameni îndrăgostiți 
de artă s-au pregătit și au

(Continuare în pag. a IlI-a)

REPUBLICA—măreață cucerire a
poporului condus de partid

30 decembrie 1947. La palat, 
ultimul rege din dinastia Ho- 
henzollernilor, semna actul de 
abdicare. în viața țării se pro
ducea un eveniment epocal.

Era prima zi a noului stat so
cialist pornit pe calea unor mă
rețe transformări în toate do
meniile vieții sale. Era rezulta
tul unei lupte îndîrjite care a 
durat decenii...

Cei mai buni fii ai poporului, 
patrioți luminați, au legat în
totdeauna lupta pentru dezvol
tarea țării pe calea civilizației 
si progresului de idealul repu
blican, de înlăturarea monar
hiei. In ultimele decenii ale se
colului trecut, mișcarea munci
torească din țara noastră, fău- 
rindu-și forța politică socialistă, 
devine principalul purtător al 
steagului revendicărilor demo
cratice celor mai înaintate.

Lupta a fost ridicată pe o 
treaptă superioară odată cu 
nașterea Partidului Comunist 
Român, continuator al celor mai 
bune tradiții de luptă ale 

poporului pentru eliberare so
cială și națională.

Insurecția armată din august 
1944, înlăturînd dictatura mili- 
taro-fascistă, a dat, de la bun 
început o lovitură puternică po
zițiilor generale ale burgheziei 
și moșierimii. A urmat o ofen
sivă continuă a forțelor revo
luționare, s-a dezvoltat lupta 
hotărîtă a maselor mai întîi 
pentru lichidarea rămășițelor 
regimului fascist și democrati
zarea țării și apoi pentru înlă
turarea completă a vechii orîn- 
duiri. în felul acesta, insurecția 
din august 1944 a marcat, în 
mod obiectiv, începutul revolu
ției democrat-populare, care s-a 
desfășurat ca un proces unic 
neîntrerupt, rezolvînd într-o 
primă etapă sarcinile desăvîr- 
șirii transformărilor burghezo- 
democratice și trecînd apoi la 
înfăptuirea sarcinilor revoluției 
socialiste.

în cadrul desfășurării revolu
ției, problema centrală, de a că
rei rezolvare depindea înfăp-

Vladimir Zaharescu 
cercetător la Institutul 

de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C.

al P.C.R.

tuirea celorlalte sarcini vitale 
pentru înnoirea țării, a fost cea 
a puterii politice.

Calea pe care urma să se dez
volte România după eliberarea 
de sub jugul fascist, problema 
transformărilor social-econo- 
mice radicale și, îndeosebi, pro
blema puterii au constituit o- 
biectul unei lupte înverșunate 
între forțele populare conduse 
de P.C.R. și reacțiune.

Ansamblul condițiilor concre
te din România a determinat o 
anumită succesiune în înfăp
tuirea sarcinilor revoluției, în- 
cepînd cu cele antifasciste, anti
hitleriste, iar rezolvarea pro
blemei puterii nu s-a făcut 
printr-un singur act, desfășurat 
într-o perioadă scurtă de timp.

Partidul comunist a știut să 
adopte strategia și tactica ce
rută de dezvoltarea socială a 
României și împrejurările isto
rice în care se desfășura lupta 
decisivă împotriva vechii orîn- 
duiri.

Aplicind o tactică principială 
și suplă, avînd capacitatea de a 
aprecia just și de a pune pe 
prim plan în fiecare moment 
de dezvoltare a luptei ac.ele o- 
biective economice, sociale și 
politice în a căror înfăptuire 
erau interesate cele mai largi 
mase populare, P.C.R. a mobi
lizat imensa majoritate a po
porului la luptă pentru victoria 
revoluției.

înarmat cu învățătura mar- 
xist-leninistă, aplicînd-o creator 
la condițiile României, P.C.R. a 
pornit în întreaga sa politică de 
la considerentul principal că 
factorul hotărîtor în rezolvarea 
problemei fundamentale a re
voluției — cea a puterii — în 
favoarea coaliției forțelor de
mocratice este lupta energică, 

hotărîtă, a maselor populare, ac
țiunea lor' nemijlocită în vede
rea soluționării democratice a 
problemelor asupra cărora avea 
loc confruntarea înverșunată 
dintre forțele progresului și cele 
ale reacțiunii, confruntare care 
a dominat arena vieții politice 
din România în perioada de 
după 23 August 1944.

Desfășurarea luptei s-a carac
terizat prin împletirea strînsă 
a celor mai diverse forme și 
metode, nepașnice și pașnice, e- 
lementul esențial fiind acela că 
masele și-au impus prin acțiune 
hotărîtă voința lor reacțiunii și 
au zdrobit rezistența înverșu
nată a acesteia.

Sub conducerea P.C.R., s-au 
ridicat împotriva reacțiunii 
mașe uriașe ale populației. In 
întreaga perioadă de luptă pen
tru înlăturarea majorităților 
reacționare din guvernele de 
după 23 August s-au ținut lanț 
mitingurile și demonstrațiile po-

(Continuare în pag. a IlI-a) 

SERILE 

.SCÎNTEII 
TINERETULUI" 
ediția a V-a — dedicată ce
lei de a XX-a aniversări a 
Republicii — sîmbătă 23 de
cembrie, orele 19, Conserva
torul „Ciprian Porumbescu", 

strada Știrbei Vodă nr. 33.
Cu acest prilej îi veți vedea 

pe :
VASILE ICHIM
ȘERBAN CANTACUZINO 
VAL. LEFESCU 
SEBASTIAN RADOVICI 
DAN TUFARU 

(amănunte în pag. a 3-a).

Dezbateri pe marginea măsurilor privind 
MUNCA EDUCATIVĂ ÎN RÎNDUL TINERETULUI

DUNĂREA-

ÎN A DOUA JUMĂTATE a LUNII IANUARIE 1968

TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER
VA FACE 0 VIZITĂ IUI ITALIA

La invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Italiene, Aldo Moro, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, va face o vizită o

ficială în Italia, în a doua ju
mătate a lunii ianuarie 1968.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Miniștri și minis
trul afacerilor externe ai Româ
niei vor vizita, de asemenea, 
unele centre industriale și cul
turale din Italia.

BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI" TRANSMITE;

Reportaj de ION ANDREIȚĂ și ION BELDEANU

Construcții moderne în centrul orașului Suceava

RETROSPECTIVA ISTORICĂ

Prima atestare a unui centru 
orășenesc la Suceava datează 
din anul 1 388, dată la care ora
șul era capitală a Moldovei. De 
istoria Sucevei sînt legate cele 
mai glorioase pagini din istoria 
Moldovei, acest centru domină 
perioada luptei pentru afirma
rea unui stat independent. Su
ceava este legată de anii de mă
reție ai domniei lui Ștefan cel 
Mare, de unele dintre cele mai 
glorioase file din istoria Țării 
de Sus, a întregii noastre patrii. 
Cel puțin două momente de 
cumpănă vor rămîne încrustate 
cu litere de foc pe răbojul is
toriei : 1) înapoierea fără izbîndă 
de sub zidurile cetății a unuia 
dintre cei mai mari cuceritori 
ai lumii feudale, Mahomed al 
II-lea; 2) Aici, la Cetatea Su
cevei, s-a rostit solemn, în anul 
1 600, jurămîntul de credință în 
fața lui Mihai Viteazu ca voe- 
vod al Țării Românești, Ardea
lului și Moldovei.

Mutarea capitalei la Iași, în 
1564 — și nu numai aceasta t— a 
însemnat pentru Suceava înce
putul unei perioade de declin. 
Cetatea care pe vremea lui Ște
fan cel Mare număra (cu satele 
aferente) aproximativ o sută de 
mii de suflete, ajunsese, spre 
începutul secolului al XVIII-lea, 
într-o aproape totală părăsire. 
Și, cu ușoare intermitențe, așa 
va rămîne pînă la 23 August 
1944.

MIRACOLUL STATISTICII

Dacă pentru alte orașe ale 
României, cifrele comparative, 
pe o anume scară de timp, ui
mesc, introspecția în statistica 
suceveană înseamnă un adevă
rat miracol.

Desprindem din acest calei
doscop statistic citeva secvențe. 
In 1947, Suceava „semna" actul 
de adeziune la idealurile tinerei 
Republici românești, cu o zes
tre foarte sumară. Așa-zisa in
dustrie consta in: citeva mori, 
o fabrică de cuie din lemn, niște 
tăbăcării, pielării și un abator 
de' carne. După 20 de ani : două ! 
combinate pentru prelucrarea j 
lemnului, Uzina de impregnat 
traverse și stilpi, întreprinderea 
mecanică de piese de schimb, 
întreprinderea de reparații au
to, Fabrica „Străduința", Topito
ria de in și cînepă, Fabrica de 
conserve din fructe. In total, 
aici funcționează 16 întreprin
deri republicane, a căror va
loare, în ceea ce privește pro
ducția globală, se ridică la 1 764 
milioane lei. (Pentru anul 1970 
această valoare urmează să a- 
tingă cifra de 3 100 milioane lei).

Urbanistica. Timp de aproape 
o sută de ani, între 1856 (de 
cînd datează prima hartă cadas
trală a orașului) și 1950, numă
rul clădirilor a crescut lent, cu 
numai 653 (precizăm că în 1856 
existau 1 100 de case). Interesant 
de subliniat că din totalul clă
dirilor existente în 1950, doar 91 * 

aveau două nivele, iar 5, trei 
nivele. In prezent, orașul numă
ră 4 213 edificii, din care 152 de 
blocuri noi. Numai în cartierul 
Arini s-au înălțat șapte blocuri- 
turn însumând mai mult de ju
mătate din cît se construise, 
cindva, într-o sută de ani.-

Căi de comunicație rutieră. 
Imaginați-vă Suceava anului 
1944... O singură stradă pietru
ită : de la primărie la prefec
tură. Astăzi orașul dispune de o 
rețea modernă de 98 km, totali- 
zînd o suprafață de 629 675 metri 
pătrați.

Alimentarea cu apă. în 
1938—1939 debitul de apă distri
buit tîrgului era de 7 litri pe 
secundă. Astăzi, pe arterele ora
șului, se pompează în fiecare se
cundă 210 litri.

Mijloace de transport. Pe cînd 
în Suceava exista o unică stra
dă pietruită, circulația era asi
gurată de 7 trăsuri particulare. 
Acum, 62 de autobuze transpor
tă anual 12 460 000 de călători. 
Mai există, de asemenea, un 
parc cu 16 taxiuri.

Elemente care n-au termen 
de comparație : Institutul peda
gogic de 3 ani, Stațiunea expe
rimentală agricolă, racordarea 
orașului la sistemul energetic 
național, aeroportul, Ansamblul

(Continuare în pag. a 11-a)

o magistrală turistică
Iohann Strauss a văzut-o 

albastră. Napoleon Bonapar
te o numea „regele fluviilor 
din Europa", Miron Costin 
credea că : „Dacă zeițele din 
fabulele grecești ar fi aflat 
de aceste ținuturi ar fi venit 
desigur aici, din Olympul 
lor". Puține fluvii s-au bucu
rat de un asemenea renume, 
au fost celebrate, invocate, 
descrise în literatura geogra
fică și istorică.

E o mare șansă, că cel mai 
lung curs îl are pe teritoriul 
patriei noastre.

O prejudecată veche a ex
clus Dunărea din traseele 
turistice în timpul iernii. O 
prejudecată născută, desigur, 
din comoditate. întrucît este, 
evident, mai dificil să orga
nizezi excursii de-a lungul 
marelui fluviu la tempera
turi sub zero grade, decît în 
însorita și călduța lună mai. 
Si totuși iarna dunăreană își 
are farmecul ei, un farmec 
bărbătesc, sportiv, amintind 
de isprăvi si expediții adevă
rate. Vînătoarea în Delta 
răscolită de crivăț și troieni
tă de zăpezi, pescuitul la 
copcă în bălti și în ghioluri, 
parcurgerea unor porțiuni, în 

afara oricărui pericol, pe 
schiuri, pe patine ori pe să
nii cu motor — iată doar ci
teva din micile „aventuri" pe 
care Dunărea le poate oferi 
turiștilor iarna. Nu ne în
doim că tineretul ar fi pri
mul atras de asemenea 
excursii cu caracter sportiv.

Dar, iarna a început de 
cîtva timp și e greu de cre
zut că O.N.T.-ul și-a propus 
sau își va propune trasee de 
iarnă de-a lungul Dunării în 
următoarele săptămîni sau 
luni. De aceea, gîndurile 
noastre se îndreaptă spre se
zonul tradițional al turismu
lui pe Dunăre, care începe 
în luna mai. culminînd în 
septembrie și octombrie.

Oglinda fluviului crescuse 
în acea toamnă pînă la poa
lele sălciilor. Undeva, o sta
vilă împiedicase cele două 
elegante motonave românești 
— Oltenița și Carnați — să-și 
continue obișnuitele curse în 
străinătate. Am avut, astfel, 
rara ocazie să călătoresc pe 
Dunăre de la Buzias la Giur
giu. A fost o șansă să mă nu
măr printre cei 400—500 de 
turiști români dintr-un an, 

care parcurg Dunărea cu 
concursul O.N.T.-ului.

Cereri sînt — chiar foarte 
multe. Nu sînt vase ! 11 vase 
de tip clasic (unele din ele 
centenare), 9 hidrobuze și 
două vase rapide cu arip: 
portante, iată flota pasageră, 
Pînă în 1975 primele vor fi 
casate ; hidrobuzele, datorită 
unor defecțiuni la motoare, 
nu pot' fi folosite decît pe 
distanțe mici, ca să nu mai 
vorbim de proiectul după 
care au fost construite, obli- 
gînd turiștii să călătorească 
în săli închise.

In 1966, flota de călători a 
fost pentru NAVROM neren
tabilă. Pentru turiști total 
nesatisfăcătoare : între Gruie 
și Cernavodă, sector de peste 
500 km, nu exista, în plin se
zon estival, nici un mijloc de 
transport pe apă pentru un 
turist oarecare.

O știre apărută recent ne 
informează că vor fi con
struite încă cinci motonave 
a 300 de locuri. în schimb se 
vor scoate din circulație nave 
vechi. După un studiu al 
VIORICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎN RÎNDUL
Anual, vara 

de regulă, uzi
nele primesc pe 
noii absolvenți 
ai școlii profe
sionale. In ulti
mul timp intra
rea în uzină a 
celor mai tineri

muncitori tinde să devină din 
ce în ce mai mult un moment 
festiv, prin caracterul manifes
tărilor organizate cu acest pri
lej. Dar dincolo de poarta de 
intrare a uzinei ? Aici, după pă
rerea mea, lipsește intervenția 
activă a organizației U.T.C. pen
tru a facilita încorporarea tî- 
nărului în rigorile vieții de 
muncitor calificat. Căci cine 
este absolventul, proaspătul 
muncitor ? Un adolescent în 
care școala a sădit un volum 
de cunoștințe, iar uzina prin 
contactele sale intermitente (u- 
cenicul face practică numai a- 
numite zile pe săptămînă, să nu 
uităm !) a încercat să le sudeze 
de realitatea practică. Suficient 
ca din prima zi să se poată 
conta pe el, pe contribuția sa 
plenară la îndeplinirea planului 
pentru a cărui nerealizare poar
tă și el răspunderea ? Evident, 
nu. De aceea, mi se pare că fie
care organizație U.T.C. trebuie

M-am oprit 
mai îndelung, 
luînd cunoștiin- 
ță de măsurile 
privind îmbu
nătățirea mun
cii educative în 
rîndul tineretu
lui, la acea pre- 
căreia activita- 

14—16vedere pui. - <t
tea U.T.C. cu elevii între
ani trebuie să realizeze o con
tinuare pe plan superior a acti
vității pionierești. Am lucrat și 
eu cîțiva ani cu pionierii și am 
observat nu o dată că trecerea 
de la o organizație la cealaltă 
însemna de fapt o schimbare 
prea bruscă de climat, ceea ce 
avea consecințe dăunătoare a- 
supra activității lor. Pionierul 
este un copil — și lucrul acesta 
este recunoscut de fiecare din 
noi. Intrind în rîndul organiza
ției U.T.C., el continuă să ră- 
mînă încă o vreme copil. Acest 
lucru s-a pierdut însă deseori 
din vedere. Seriozitatea țeapănă 
care i se impune deodată în 
participarea la noile acțiuni și 
mal ales în ședințe nu se împa
că deloc cu vîrsta sa, cu dorin
ța firească de a face cît mai 
multă mișcare, cu ceea ce învă
țase în organizația pionierilor.

Se pune însă întrebarea : 
ce putem prelua de la 
activitatea pionierească ? Dru
mețiile, excursiile, concursurile 
cultural-sportive care au boga-

CRONICA

de Radu Co»așu

A 50-a săptămînă a anului 
a fost sărbătorită memorabil 
de studioul nostru :

a) pentru prima oară, toate 
cele trei filme prezentate au 
fost hune sau foarte bune, 
lichidîndu-se decalajul de ca
litate între comedii și drame ;

b) s-a inaugurat, în sfîrșit, 
o „cronică a ideilor" ;

c) a avut loc premiera „Lu
mii copiilor".

La punctul „b" pro
blema abordată era de

U N C A
U C A T I V A
TINERETULUI

Atenție la 
proaspătul absolvent
să-și rezerve un capitol aparte 
în activitatea sa exclusiv consa
crată muncitorilor recent anga
jați. Văd această activitate înte
meiată pe baza studierii atente a 
problemelor ce le ridică noii ve- 
niți în întreprindere. Ea ar tre
bui să aibă, după părerea mea 
două sensuri. Unul, principal 
fiind acela de a urmări dezvol
tarea la tînăr a acelui complex 
de trăsături definitorii pentru 
muncitorul înaintat. Odată an
gajat se verifică la tînăr pre
zența sau absența elementelor 
care condiționează îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție : respectarea disciplinei, 
organizarea propriei activități, 
responsabilitatea gestului între
prins. Cu alte cuvinte, întreaga 
perioadă de adaptabilitate a ab
solventului trebuie să devină o- 
biectul muncii educative a or

ganizațiilor U.T.C. în acest do
meniu. în al doilea rînd, cine 
altcineva dacă nu organizația 
U.T.C. e necesar să recepțione
ze dificultățile de început, e- 
ventuale anomalii în cursivita
tea formării tînărului muncitor, 
debutant în profesie ? Este știut 
de exemplu, că absolvenții, in 
special la lucrul în echipă, sînt 
puși să execute de regulă lu
crări „simple". Dar nu de pu
ține ori acest „simplu" se re
duce la operații de foarte sla
bă calificare, prelungindu-se a- 
desea pe durata a ani de zile. 
Or, în asemenea cazuri nu mai 
poate fi vorba de creștere pro
fesională normală.

Consfătuirea de grupă sindi
cală este locul potrivit dezbate
rii tuturor problemelor ce se 
ridică în legătură cu activita
tea în producție a tinerilor. Or

ganele de conducere ale orga
nizației U.T.C., consider eu, tre
buie să aducă permanent în 
discuție, pe baza unei analize 
temeinice a lucrurilor, acele as
pecte care împiedică pe tineri 
să obțină rezultatele așteptate 
în producție.

La anumite intervale de timp, 
mai scurte, să se asigure dis
cuții colective între tineri și 
conducătorii locului de muncă 
respectiv (maistru, șef de echipă, 
șef de atelier) în cadrul cărora 
să se prezinte tinerilor concluzii 
privind activitatea lor, iar ei 
să-și poată înfățișa greutățile ce 
le au de rezolvat. Ar fi util, după 
părerea mea, ca în adunări pe 
întreprindere, de exemplu, să 
li se înfățișeze tinerilor file din 
istoria fabricii, destinația pro
duselor ce se realizează aici. 
Asemenea acțiuni ar avea me
nirea de a cultiva la tineri sen
timentul responsabilității, să în
tărească legătura dintre ei și 
întreprindere.

ȘTEFAN BUCUR 
tehnician 

Uzinele „Vulcan" 
București

REVELION
cu 15000 de invitați

în Editura politică
a apărut:

0 DORINȚĂ, 0 POSIBILITATE, 0 NECESITATE:

t/n club al elevilor
te tradiții în mișcarea pionie
rească. Ar mai îi, de exemplu, 
și cercurile pe materii, care se 
organizează și în școala genera
lă dar care, odată cu intrarea 
în liceu, devin deodată altceva. 
Fără îndoială că organizarea a- 
cestor cercuri trebuie să aibă o 
orientare mai științifică in li
ceu, să realizeze un coeficient 
mai mare de creație, dar lucrul 
acesta nu poate fi realizat ce- 
rînd elevilor în clasa a IX-a 
ceea ce le cerem și într-a Xl-a. 
Trecerea trebuie să fie atentă, 
treptată, apropiindu-se în ritm 
egal de o structură organizato
rică a unor cercuri științifice, 
cu care elevii de acum se' vor 
întîlni în facultăți.

Mai există, insă, și multe 
cercuri al căror profil ar fi cît 
se poate de potrivit acestei pe
rioade dar care dintr-un motiv 
sau altul nu pot lua ființă. în 
liceul nostru funcționează, de 
pildă, un cerc foto care însă își 
duce existența datorită pasiunii 
unei tovarășe profesoare și ele
vilor din jurul dînsei. Posibili
tăți materiale, aparatură etc. 
cercul le are în măsură nesatis

făcătoare. La Palatul pionieri
lor, alături de celelalte 
cercuri binecunoscute, acționea
ză și un cineclub care însă, 
pentru că nu este accesibil în- 
trutotul acestei virste, nu tră
iește prin strădaniile pionieri
lor, ci mai mult ale unor elevi 
mai mari și ale profesorilor în
drumători. Cineclubul este o 
formă de activitate mult mai 
potrivită uteciștilor. înființarea 
lor măcar în liceele mai mari 
din țară ar ridica însă dificul
tăți de neînvins. în sfîrșit, re
vistele literare ale școlilor, care 
sînt în fond singurele posibili
tăți de reflectare a activității 
cenaclurilor, au nevoie, și nu 
știu de ce, de prea multe apro
bări pentru apariție. Noi înșine 
am scos un singur număr, la 
aniversarea centenarului școlii, 
si acum ne străduim să-l scoa- 
•tem și pe al doilea.

Putem spune, prin urmare, că 
o serie întreagă de activități 
care ar fi de natură să contu
reze tocmai acea continuare pe 
plan superior a muncii pionie
rești nu se pot desfășura la ni
velul fiecărei școli pentru că

nu toate școlile pot avea posibi
litățile și forțele necesare, dar 
nici la nivelul unei instituții 
centralizate, care să unifice e- 
forturile, pentru că o asemenea 
instituție nu există. La urma 
urmelor, dacă ne gîndim bine, 
avem în București un Palat al 
pionierilor pentru cei pînă la 
14 ani, avem și o Casă de cul
tură a studenților pentru cei 
de 20 de ani, iar între ele nu 
mai avem nimic. Adică tocmai 
acolo unde s-ar putea continua 
ceea ce s-a început într-un loc 
și pregăti terenul pentru ceea 
ce se va face în celălalt. Nedu
merirea ml se pare firească și 
de neînlăturat : oare nu poate 
lua ființă o instituție asemănă
toare și pentru elevi ? O cate
gorie atît de numeroasă a tine
retului cred că nu poate fi vi
tregită de un asemenea lăcaș. 
Organizarea ei sub conducerea 
nemijlocită a Comitetului oră
șenesc București al U.T.C., poa
te chiar prin reprofilarea uneia 
din casele de cultură raionale 
ale Capitalei, care ar căpăta 
astfel o specializare mai bine 
precizată, mi se pare pe cît de 
posibilă pe atît de necesară.

LETIȚIA ȚINȚARU 
secretara comitetului U.T.C. 

al Liceului „Gh. Lazăr" 
din București

DUNĂREA
(Urmare din pag. I) 

Consiliului tehnico-științific 
al M.T.A.N.A., în 1075 numă
rul locurilor se va reduce 
față de anul acesta cu a- 
proape 500. Dar Dunărea va 
fi inclusă din ce în ce mai 
des în agenda vacanțelor 
noastre. Ce-i de făcut ?

Ați auzit probabil de expe
dițiile grupurilor de studenți 
bucureșteni, care în ultimele 
veri pornesc din Giurgiu 
spre Tulcea cu bărci univer
sale, remorcate de șalupe. 
Astfel, Dunărea se lasă infi
nit mai îndeaproape cunos
cută. O.N.T., ancora sus ! So
licitați colaborarea organiza
țiilor de tineret, a cluburilor 
sportive, pentru că băyci u- 
niversale se găsesc pe toate... 
apele. Bine ar fi ca și maga
zinele cu articole sportive să 
ofere mai multe ustensile, e- 
chipament nautic și. de ce 
nu. chiar motoare pentru 
bărci, șalupe, iole, ambarca
țiuni ușoare cu propulsie etc. 
Doar Dunărea românească 
are 1675 km, ca să nu mai 
adăugăm întreaga rețea hi
drografică care coboară in 
amfiteatru cu forță și impe
tuozitate.

Șt poate...
• Concursuri de ambarca

țiuni sportive.
• Curse de înot pe distan

te mari,
Ar mai putea fi...
• Amenajate baze nautice, 

tabere, plăji pe zecile de 
ostroave.
• Oltenița și Giurgiu, ora

șe situate la o aruncătură 
de... 60 km de Capitală, pot 
deveni oaze de recreare, o- 
dinnă și agrement pentru 
multi bucureșteni. O noapte 
pe vas. o plimbare pe sub 
podul Prieteniei, o zi de bait 
în Dunăre, un prînz pescă
resc și cu vin de Greaca pot 
concura neîndoios răcoarea 
și ozonul munților.

Posibilități locale sînt în 
toate „orașele de la Dunăre". 
Inițiativa gospodărească, e- 
forturi de inventivitate, pri
cepere. îndemînare pot și 
trebuie să pună în valoare 
una dintre cele mai mîndre 
frumuseți ale patriei.

„A plecat Dunărea", spun 
pescarii cînd primele sloiuri 
încep să curgă spre mare. 
Bine-ar fi ca în primăvară 
o dată cu ele, să se scurgă 
și dezinteresul instituțiilor 
chemate să ne asigure re- 
crentia
VIORICA DIACONESCU

Nu toată lumea vrea să 
petreacă revelionul acasă : 
multi amatori vor să întîm- 
pine noul an într-o cabană 
de munte sau într-un somp
tuos hotel de pe malul mării. 
Dorința e posibilă prin ser
viciile agentei de turism. La 
cîteva întrebări despre locul 
unde ar fi posibil să petre
cem revelionul ne-a răspuns 
tovarășul Ștefan Nenciu, șe
ful secției circulație turistică 
din Agenția Centrală ONT.

— Deci, v-ați 'pregătit să 
întîmpinați cum se cuvine 
sărbătorile de iarnă I

— încă din vară — avînd 
în vedere proverbul „fă-țl 
iarna car" dar și experiența 
anilor trecuti — agențiile de 
turism din tară au contractat 
baza materială necesară re
velionului (cabane. restau
rante, hoteluri). Astfel că 
dispunem la ora actuală de 
peste 15 000 de locuri în sta
țiunile balneo-climaterice și 
în cabanele turistice din 
munți pe care le punem la 
dispoziția turiștilor care vor 
Să petreacă aici sărbătorile 
de iarnă.

— As vrea să transcriu 
cîteva locuri de agrement 
unde se poate petrece reve
lionul.

— La Sinaia — în 12 vile, la 
Predeal. Bușteni. Poiana 
Brașov. Dîmbul Morii, Tus- 
nad. Piatra Neamț. Borsec, 
Govora, pe malul mării.

în afara acestora au fost 
prospectate noi localități 
care prezintă un mare in
teres turistic. Se poate pe
trece revelionul într-un ca
dru rustic din Făget, la Valea 
Vinului, la Mezeș, Băița — 
în regiunea Cluj, pe muntele 
Semenic, regiunea Banat, la 
Mălăești în Plaiul Foii, pe 
Curmătura, Baba Runcă — 
regiunea Brașov s a.

— în aceste locuri revelio
nul va avea „culoare locală" 
sau va fi pretutindeni la fel, 
chiar si în privința vinuri
lor 7

— Ar fi o eroare ! Nici vi
nurile nu se vor asemăna, 
fiindcă avem atîtea podgorii 
vestite prin apropiere si nici 
programul de petrecere nu va 
fi același. Altul va fi progra
mul la Sibiu decît pe țăr
mul mării, la Hotel Europa. 
Tarafuri, formații folclorice 
regionale, colindători locali 
vor aduce în seara Anului 
Nou climatul specific al lo
cului. Veselia va fi aceeași, 
cum de altfel este pretudin- 
deni cu ocazia acestor eveni
mente. Ca să vă convingeți 
vă oferim o invitație...

— Ce le doriți turiștilor 
dumneavoastră, acum, la 
sfîrșit și început de an 7

— Să le putem îndeplini 
toate dorințele !

ION MARCOVICI

interes acut — profilul clasei 
muncitoare și personalitatea 
muncitorului. Trei distinși 
profesori au pornit dezbate
rea deschizînd un unghi de 
vedere foarte larg, cel psiho
social. Prea larg, fie-ne per
mis să observăm. în 15 mi
nute, omenește vorbind, fi
lozofi cu cea mai mare pu
tere de concizie nu puteau 
face mai mult decît să enunțe

„cronică de idei" la televi
ziune nu are nici un rost să 
se transforme într-un seminar. 
Ideile au frumoasa ca
litate de a se dezvolta 
prin controversă, prin cioc
nire. Așa au apucat ele 
din bătrîni, de la primii 
dialecticieni. Inventariile, tre
cerile în revistă, înșiruirile nu 
sînt nici dialectice, nici tele
genice. Mai e, în sfîrșit,

chid aparatele la orele 18. 
Acesta să fie și destinul „cro
nicii de idei" P

„Lumea copiilor" n-a fost 
peste așteptări, dar nici sub. 
Lucruri frumoase lingă tonuri 
forțate, mici neglijențe cu a- 
varii în cursivitate, cuplete 
foarte nostime — „Cabana 
albastră" din vară a aceleiași 
regizoare (Tatiana Sireteanu)

liric la imagini lirice. Sonde, 
laboratoare, nunți, defrișări, 
sculpturi, chitare, felii de pe
pene mîncate vitalist pe trac
tor, gingășii dubioase ca bul
dozerul care se retrage din 
fața unei sălcii fiindcă în co
pac odihnește un cuib de pa- 
săre(l), toate se amestecau în
tr-un subsuprarealism inefi
cient, însoțite de fraze ca astea 
de pildă: „...generos senti-

A 50-A SĂPTĂMÎNĂ
una, două, trei idei esențiale. 
Era o temă de simpozion, de 
colocviu, de sesiune cu co
municări. Invitații nu pu
teau să nu fie conștienți de 
dificultatea clipei și după ce 
au subliniat că „dinții doar 
enunță", au promis că vor 
reveni. Ar fi într-adev&r 
foarte bine — cu condiția ca 
aria enunțurilor să se res- 
tringi și adîncimea discuției 
să crească. Mergînd mai de
parte, gîndind la viitor — o

ora de transmisie. Ora 23 
e fără îndoială cea mai 
fericită dacă studioul crea ca 
această cronică să fie ascul
tată de un public cit mai 
restrîns, așa cum se întîmplă 
cu emisiunile economice pe 
care nimeni nu îndrăznește 
să le coboare mai spre faptul 
serii. în cazul lor, motivul e 
cumva îndreptățit: sînt atît 
de tehniciste și de seci, incit 
doar un specialist sau rudele 
celor invitați la discuție des-

mi s-a părut totuși mai in
spirată, mai spumoasă.

Greu acceptabilă a fost 
însă emisiunea pentru tinerii 
superiori. „Copiii mari" se 
pare că și-au dat duhul și ne 
trezim cu acest „Al cincilea 
anotimp, tinerețea 1“ — un 
fotomontaj de compoziții fo
tografice, fals exaltate, ideali
zate fără măsură, cu un co
mentariu „poetic" ignorînd 
legea după care poezia e 
moartea oricărui comentariu

rnent, tu (dragostea, adică — 
n.n.) generezi fiecare reali
zare a noastră..." sau: „che
mările dragostei, cîte ecouri 
trezesc ele tn inimile fierbinți 
însetate de împlinire" I Firește 
că nu e om să nu fi scris o 
poezie și nici reporter să nu 
fi fost vinovat la viața lui 
de un hombasticism — dar în 
1967,în a doua săptămînă a 
lunii cadourilor, e prea mult.

MODA

CUM VOR F/
DESCHISE J. O.
LA GRENOBLE

La 6 februarie 1968 va avea 
loc la Grenoble deschiderea 
Jocurilor Olimpice de Iarnă. 
Organizatorii au hotărît să 
însoțească întreaga desfășu
rare a ceremoniei de un 
fond sonor. Sosirea campio
nilor și defilarea lor va fi 
acompaniată de muzică sim
fonică originală scrisă de 
Jaques Rondon, iar dacă 
s:țare4e va lipsi la întîlnirea 
cu sportivii totul va avea loc 
sub lumina puternicelor re
flectoare. Președintele Repu
blicii Franceze va pronunța 
fraza tradițională : „Declar 
deschisă a X-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de Iarnă. 
După rostirea discursului 
inaugural își vor face apari
ția elicoptere care vor arun
ca asupra stadionului 50 000 
de trandafiri roșii. Atunci 
două tunuri vor irage fiecare 
cîte trei salve din cinci în 
cinci secunde, înainte de a 
apare pe stadion purtătorul 
flăcării olimpice. în momen
tul predării steagului se va 
executa „Les Allobroges", o 
piesă pentru cor și orchestră 
în care corul va emite su
nete onomatopeice. Momen
tul cel mai impresionant al 
ceremoniei, aprinderea flă
cării olimpice, se va desfă
șura pe un fond sonor origi
nal : bătăile unei inimi ome
nești, redate amplificat.

Pieptănături 
pentru revelion

TEORIE ȘI METODA ÎN 
ȘTIINȚELE SOCIALE — 
vol. V 
SOCIOLOGIA CONTEMPO
RANĂ — AL VI-LEA CON
GRES MONDIAL DE SO
CIOLOGIE — EVIAN

654 pag. 19,50 lei
Lucrarea reunește o parte 

din cele mai reprezentative 
referate și comunicări prezen
tate la ultimul Congres inter
național de sociologie de la 
Evian (Franța), ce s-a ținut în 
septembrie 1968.

Volumul cuprinde majorita
tea referatelor ținute în ca
drul ședințelor plenare pe 
cele două teme cărora le-a 
fost consacrat congresul : U- 
nitate și diversitate în socio
logie („Sociologie și ideologie" 
de F. Konetantinov, Diversi
tate și unitate în sociologie" 
de P.A. Sorokin, „Tendințele 
cercetării sociologice" de E. 
Shils, „Cîteva probleme pri
vitoare la concepția marxistă 
asupra teoriei sociologice" de 
M. Kalâb și Zd. Strimka fte.) . 
Sociologia relațiilor internațio
nale („Strategia păcii în era 
nucleară" de P. Fedoseev, 
„Clasele sociale și relațiile in
ternaționale" de V. Semenov

I etc.).

Parcele și snobi
Mii de asemenea 

ilustrate reprezen- 
tînd castelul Wind
sor au inundat cutii
le poștale din S.U.A. 
Ele erau însoțite de 
întrebarea plină de 
tentații. „Vreți să 
fiți vecini cu familia 
regală britanică 
Se promitea, pentru

suma „foarte modes
tă" de 25 dolari „o 
parcelă de 30 centi
metri pătrați de un
de se poate admira 
unul din cele mai 
celebre castele re
gale britanice". Pes
te cinci mii de ame
ricani s-au grăbit să 
cumpere de la doi

I ingenioși afaceriști 
î din Londra lăudate

le parcele. Unul sin
gur dintre aceștia a 
avut curiozitatea 
să-și vadă „proprie
tatea". A constatat 
însă că e vorba de 
un teren pustiu, des
părțit printr-o pădu
re deasă de domenii
le regale din Wind
sor. Nici urmă de 
„vedere la castel". 
Afacerea fiind de
zumflată, se părea 
că inițiatorii vor în
cheia socotelile. Spre 
surprinderea lor au 
primit zilele trecute 
o comandă grasă de 
109 de parcele din 
partea cunoscutului 
actor american Ro
bert Mitchum. F,1 a 
declarat : „Am făcut 
o listă a tuturor cu- 
noscuților pe care-i 
suspectez de snobism 
și vreau să le trimit 
în dar de anul nou 
actul de proprietate 
al unei parcele în 
Windsor".

A

M E T A M O R FOZA CETĂȚII
(Urmare din pag. I) 

de cîntece ți dansuri „Ciprian 
Porumbescu", releul de televi
ziune.

Această succintă prezentare 
oferă imaginea verticală a Su
cevei de azi, centru economic tn 
plină ascensiune, integrat în 
circuitul modern al României 
socialiste.

SA URMĂRIM „LA ZI“ 
CÎTEVA ELEMENTE 

ÎN MIȘCARE DIN 
METAMORFOZA CETATU

e este încă proaspătă tn 
memorie o secvență, din 
trenul care ne purta spre

Suceava. Intr-un compartiment 
vecin, o fată de 19-20 de ani, 
dădea explicații unui partener 
de drum : „Nu se poate, dom
nule, probele trebuie să iasă 
bune... Răspund, doar... Știi, 
eu sînt constructorul... ți bara
jul trebuie să fie așa cum l-am 
proiectat..."

Ne-a impresionat gravitatea 
mult prea tînărului ți misterio
sului „constructor" ți am păs
trat seriozitatea ți răspunderea 
cuvintelor sale. Atît...

ragomirna, cel mai nou 
șantier al Sucevei. La sfa
tul popular orășenesc afla

sem, în mare parte, rostul aces
tei construcții. Datorită dezvol
tării economice a orașului se 
simțea tot mai acut nevoia de 
apă industrială. Se impunea, așa
dar, realizarea unui barai care 
șă acumuleze cantitatea de apă 

necesară în prezent ți tn pers
pectiva dezvoltării industriei 
sucevene. Lucrările începuseră 
în primăvară ți, după cîte eram 
informați, recepția primei etape 
urma să aibă loc încă înainte 
de 1 ianuarie a.c. Ce alt îndemn 
ne mai trebuia pentru a poposi 
pe acest șantier 7

/nchipuiți-vă o vale enormă, 
peste care a fost aruncată 
o punte de pămînt, limpe

zită cu dale de beton. In stingă, 
strinsă între baraj ți dealurile 
din jur o pungă uriașă, de apro
ximativ 60 hectare.

Lacul va avea un volum de 
6 240 000 metri cubi. Pe lingă 
apa pe care o va oferi din bel
șug obiectivelor industriale, a- 
cesta va permite și irigarea 
unei suprafețe de 670 hectare. 
Va fi, de asemenea, un prielnic 
loc de pescuit. In ultima etapă, 
aici se va amenaja o bază nau
tică de agrement, căreia nu-i 
vor lipsi ambarcațiuni simple ți 
vaporașe, restaurant, o zonă 
camping ți un uriaș parc îm
prejmuitor.

— Barajul e gata, ne spune 
tovarășul Gheorghe Popa, ingi
ner șef al șantierului. Am tur
nat în el 500 000 metri cubi de 
pămînt. E gata și conducta care 
va alimenta lacul cu apă, adusă 
de la 3 km distanță, de la Miho- 
reni, unde se află stația de pom
pare. Ne-am angajat ca această 
primă și importantă etapă s-o 
terminăm pînă la aniversarea 
Republicii. La 28 decembrie va 
avea loc recepția. Tot atunci 

vom da drumul șt apei pe con
ductă. Pînă la 20 februarie, la
cul va atinge cota de exploa
tare de 307,5 metri.

/n clădirea care adăpostește 
laboratorul mobil al șan
tierului. De după un apa

rat pentru determinarea prizei 
cimentului zîmbesc ștrengărește 
ochii fetișcanei întîlnite în 
tren. Enigma se dezleagă.

— Mă numesc Alexandrina 
Georgescu și sînt geotehnician 
la Întreprinderea pentru lucrări 
hidrotehnice speciale de pe 
lingă Comitetul de Stat al Ape
lor — Se recomandă, grav, „con
structorul".

Vin aici pentru a noua și ul
tima oară. Știu că-mi va fi greu 
să mă despart de baraj. E prima 
mea lucrare. Dar tot voi re
veni pentru o plimbare cu barca 
pe lacul pe care l-am visat de 
atîtea ori...

ÎN CIUDA REPORTERILOR!

Orice gazetar, poposind tn 
Suceava, ți dorind să cu
noască noua istorie a ce

tății trebuie să treacă poarta 
Combinatului de celuloză și hîr- 
tie. Nu vom străbate însă calea 
bătută de colegii noștri, deși po
posim în incinta aceluiași com
binat ! Sintem. oaspeții celei 
de-a doau fabrică de celuloză 
intrată în funcțiune de numai 
cîteva săptămîni. Sintem pri
mii care-i trec pragul.

Evenimentul — darea în func
țiune a noii fabrici — deși deloc 

senzațional (face parte dintr-un 
chibzuit plan de extindere a zo
nei industriale) se înscrie fron
tal in metamorfoza cetății.

Conducte, cuptoare uriașe, pu
pitre de comandă. Totul arată 
înaltul grad de automatizare.

Cînd s-a încărcat primul fier- 
bător, eram aici. Evenimentul 
s-a petrecut exact la ora 13. 
Silivestru Iirimia — sala de 
comandă a secției fierbere).

De atunci au trecut multe ore 
13 și Silivestru frimia le-a pe
trecut pe toate atent, cu compe
tență, a participat la elaborarea 
multor „șarje" de celuloză.

Ite săli de comandă, alți 
tineri. Calmi, cu priviri 
sigure, par niște căpitani

de nave în plin mers. Și ei, ca 
întreg „echipajul", s-au format 
în fabrica veche. (Veche însem- 
nînd, de fapt, prima etapă a 
combinatului, adică acum cîțiva 
ani).

P.S. Părăsind combinatul, pri
virea ne este reținută de hale în 
care se montează noi utilaje. 
Aflăm că aici va funcționa a 
doua fabrică de hîrtie. In Lunca 
Sucevei va fi produsă, astfel, o 
treime din cantitatea de hîrtie a 
țării.

VIZITĂ LA „NEPOȚII" 
LUI MIHAI VODĂ

oaptea, pentru vechile tîr- 
guri moldovenești, locuri 
în care nu se întîmplă ni

mic, însemna o cufundare în 
neființă. Suceava a avut și ea 
parte de astfel de nopți.

Nopțile de astăzi ale cetății, 
simple schimbări astronomice, 
nu înseamnă decît o prelungire 
firească a zilei. Eforturi, încor
dare, neliniști; de fapt, frea
mătul laborios al muncii.

ătrundem cu această zi pre
lungită în cetate. Asistăm 
la preluarea schimbului de 

noapte la Combinatul de indus
trializarea lemnului.

Orele 21,45 — Fabrica de mo
bilă. Oamenii tși preiau, din 
mers, mașinile.

Pe grinzi — lozinci mobiliza
toare : „5 minute pierdute pe zi 
echivalează cu 140 garnituri ne
realizate" ; (iată de ce aceste 5 
minute fructificate înseamnă 
bunăstare, nivel de trai, civili
zație. Cine se încumetă să le 
irosească ?). „10 minute risipite 
duc la. scăderea productivității 
muncii cu două procente".

Secțiile croit, prelucrări, mon
taj. Zeci de garnituri de mobilă 
— dulapuri, mese, paturi, nop
tiere — proaspăt vopsite, miro
sind încă a lac și ulei își aș
teaptă rîndul la expediție.

£a Fabrica de placaj schim
bul trei lucrează din plin. 
Ne aflăm tn sectorul deru

lare. Gheare mobile apucă buș
tenii și-i aruncă în cuțitele de- 
rulatorului. Un scrîșnet, surd, 
și la capătul celălalt ies pînze de 
placaj auriu. Lemnul jertfit răs- 
pîndește tn jur aroma pădurii. 
Și gîndul se-ntoarnă deodată, 
refăcînd drumul invers al buș
tenilor, spre munți, spre codrii 
cu oamenii lor. Revedem chipuri 
de drujbiști ți țapinari, de băr

bați puternici, ca ți codrii pe 
care-i stăpînesc, oameni ai mun
ților, forestierii Țării de Sus. 
Și-n minte ne stăruie chipul lui 
badea Mihai Vodă, vestit șef de 
brigadă de pe Suha Mare. Bă
ieții care prefac buștenii, în foi 
limpezi de lemn, ar putea fi 
foarte bine nepoții lui Mihai 
Vodă...

Mai poate fi vorba atunci de o 
jertfă a pădurii ? Cine poate 
susține că acest drum, din munți 
ți pînă aici, la derulator, nu re
prezintă de fapt, o înnobilare a 
lemnului 7

O SAPĂ ȘI NIȘTE GĂINI, 
SAU CUM A DEVENIT

BADEA VASILE ORAȘEAN 
tatistic, faptele sînt cit se 
poate de exacte și laco
nice. La recensământul din 

1948 populația Sucevei era de 
10123 locuitori, in urma celui 
din 1966 s-a înregistrat cifra de 
37 715. In prezent se estimează 
circa 40 000 locuitori suceveni.

Privind, însă, mișcarea de
mografică a Sucevei, președin
tele sfatului popular orășenesc, 
Radu Alexandru, ne relatează :

— Procesul de urbanizare la 
noi a cunoscut un ritm surprin
zător. Propriu-zis, Suceava nouă 
s-a. ridicat de cîțiva ani. O dată 
cu dezvoltarea zonei industriale. 
Cerințele industriei au deter
minat apariția primelor blocuri. 
Astăzi, există cîteva cartiere noi. 
Cei mai multi dintre locatari 
provin din împrejurimi, din me
diul rural. îmi amintesc că în 
urmă cu cîțiva ani, nea Vastle 
(nu-mi mai amintesc celălalt 

nume), recent angajat pe un șan
tier, a primit locuință nouă. O- 
mul venise dintr-un sat, adu- 
cîndu-și printre alte lu
cruri, cîteva găini și o 
sapă. Cu găinile a rezol- 
vat-o' ușor. Sapa și-a păstrat-o 
încă multă vreme. Iată un în
ceput pentru un studiu plin de 
poezie, dar cu rigoarea cuveni
tă, asupra dinamicii profesiuni
lor.

TREPTELE LUMINII
n nou apel la istorie. Din
tr-un album apărut cu oca
zia împlinirii a 50 de ani 

de la răscoalele din 1907 aflăm 
că fostele județe Botoșani ți 
Dorohoi se numărau printre 
cele ce dețineau recordul tn 
ceea ce privește analfabetismul. 
Registrele de învoieli între ță
rani și boieri poartă și astăzi, 
zguduifor document peste timp, 
semnul degetului mare al 
țăranilor în loc de sem
nătură. Soarta lor a ră
mas aproape intactă pînă la 
Eliberate.

evedem astăzi situația în
vățământului din regiunea 

Suceava. In 984 de școli de 4 
și 8 ani,, licee teoretice și de 
specialitate, școli profesionale ți 
tehnice învață peste 194 000 de 
elevi. Numai în oraș există 9 
școli de 4 ani și generale, cinci 
licee, trei școli profesionale, în- 
sumînd peste 7 000 de elevi. Și 
dacă acesta este numărul celor 
care anual primesc lumi
na științei de carte, a

culturii, Suceava are în 
prezent și un for menit să pre
gătească pe cei care răspîndesc 
lumina, cultura. Este tînărul 
Institut pedagogic de 3 ani, în 
amfiteatrele și laboratoarele că
ruia se pregătesc peste 500 de 
viitori profesori de istoria și 
geografia patriei, de română și 
matematică, care vor poposi la 
catedrele școlilor din satele re
giunii.

MUZEULUI — O SUGESTIE
. Două expoziții rețin atenția, 
m aceste zile, la Suceava. Una 

cu caracter economic, cealaltă 
artistic. Ne vom opri numai la 
prima. Ea oferă o imagine de 
ansamblu a dezvoltării tuturor 
domeniilor de activitate din 
viața orașului (și, implicit, a 
regiunii), aruneînd o punte luci
dă de vis spre anii ce vin. Plan
șe, machete, grafice, fotografii. 
Sinț documente ce atestă hăr
nicia și talentul oamenilor țării.

Se scrie o nouă istorie.
Și această istorie va trebui 

să fie cunoscută de generațiile 
viitoare cel puțin tot atît de 
bine ca cea a înaintașilor noștri.

Sugerăm, de aceea, Muzeului 
regional din Suceava înființarea 
unei secții de istorie contem
porană, care să vorbească celor 
de mîine despre faptele și oa
menii acestui prezent luminos, 
despre drumul parcurs tn cele 
două decenii ale Republicii 
noastre.

ION ANDREITĂ 
ION BELDEANU



REPUBLICA — măreață
cucerire a poporului
condus de partid

(Urmate din pag. 1)

Mtice de masă, care se caracte
rizau printr-un număr mare de 
participant! — sute de mii în 
capitala țării — prin caracterul 
lor combativ, ofensiv.

în numeroase întreprinderi 
s-a trecut la organizarea con
trolului muncitoresc, au fost iz
gonite elementele fasciste, co
mandanții militari reacționari 
care încercau să împiedice or
ganizarea muncitorilor și acțiu
nile lor revoluționare. S-a dez
voltat puternic procesul de de
mocratizare de jos, în pofida o- 
pozițîei înverșunate a majori
tății reacționare din guvern, a 
elementelor antipopulare din a- 
paratul de stat și administrația 
locală.

în aceste condiții, reprezen
tanții forțelor democratice în 
guvernele de pînă la 6 Martie, 
a căror activitate se bizuia pe 
o largă mișcare a maselor, pe 
sprijinul acordat de acestea, au 
avut o greutate mult mai mare 
decît cea conferită de numărul 
pe care le dețineau și au pro
movat măsuri pozitive, construc
tive, în activitatea guvernului.

Totodată, P.C.R. a apreciat, de 
la bun. început, însemnătatea pe 
care o avea în condițiile unei 
lupte grele și ascuțite cu for
țele reacționare și ale dezvol
tării vertiginoase a mișcării po
litice de masă, existența unor 
forțe înarmate ale clasei mun
citoare. Formațiunile de luptă 
organizate de P.C.R. în perioada 
pregătirii pentru doborîrea dic
taturii militaro-fasciste, nu nu
mai că nu au fost dizolvate 
după insurecția armată, — cu 
toate insistențele elementelor 
reacționare din guvern — dar 
au fost dezvoltate și consolidate. 
Ele au îndeplinit un rol impor
tant în izgonirea elementelor 
fasciste, în dejucarea provocă
rilor reacțiunii împotriva de
monstrațiilor de masă. în cuce
rirea organelor locale ale admi- 

4 nistrației de stat. în garantarea 
drepturilor și libertăților de
mocratice cîștigate.

Procesul de lărgire ■ frontu
lui forțelor democratice și de 
izolare crescîndă a partidelor 
burghezo-moșierești reacționa
re, de îngustare a posibilități
lor monarhiei de a manevra ta 
vederea împiedicării formării 
unui guvern corespunzător 
voinței poporului, avea Ia bază 
puternica creștere a avîntului 
revoluționar de luptă al mase
lor, trecerea lor la înfăptuirea 
unor transformări fundamen
tale peste capul majorității 
reacționare din guvern. Oame
nii muncii luau cu asalt orga
nele locale ale puterii și ad
ministrației de stat, — prefec
turile și primăriile —, trecînd 
sub controlul lor, încă înainte de 
instaurarea guvernului demo
cratic, prefecturile din 52 de ju
dețe (din cele 58 existente). în 
februarie 1945 forțele democra
tice cheamă țărănimea să în
făptuiască imediat reforma a- 
grară. Cu sprijinul direct al 
clasei muncitoare a început ex
proprierea și împărțirea pe cale 
revoluționară a pămînturilor 
moșierești, pe baza normelor 
prevăzute în programul de gu
vernare al F.N.D.

în încercarea de a opri dez
voltarea procesului revoluționar, 
reacțiunea recurgea la provo
cări directe, atentate, căuta să 
lovească în pozițiile forțelor de
mocratice din guvern.

în situația creată, P.C.R. a 
promovat cu hotărîre linia mo
bilizării largi a maselor la ac
țiune și a pregătirii forțelor 
pentru a rezolva, — folosind 
formele de luptă ce se vor do
vedi a fi necesare —, problema 
puterii. însemnătatea acestei 
politici s-a vădit deosebit de 
pregnant la sfîrșitul lunii fe
bruarie și începutul lui martie 
1945. în condițiile ascuțirii pu
ternice a conflictului dintre for
țele democratice și reacțiune. 
în fața cererii hotărîte a mase
lor de a se înlătura majoritatea 
reacționară din guvern, aceasta 
a recurs la mijloace de repre
siune directe. La 24 februarie 
1945, la București și într-o serie 
de alte orașe 
chis focul 
monstranților.

în această 
urmat tactica 
bilitățile existente pentru a ob
ține instaurarea guvernului de
mocratic, paralizînd încercările 
reacțiunii de a dezlănțui războ
iul civil, de a înăbuși, cu spri
jinul cercurilor imperialiste, 
reacționare, larga mișcare re
voluționară a maselor.

Prin uriașe și hotărîte acțiuni 
de masă s-a impus demisia ma
jorității reacționare din guvern. 
Pentru a obliga regele să aprobe, 
pe baza prerogativelor ce i le 
acorda Constituția, guvernul

din țară s-a des- 
împotriva de-

situație P.C.R. a 
de a folosi posi-

propus de F.N.D., în dimineața 
zilei de 6 Martie la București 
au ieșit în stradă peste o jumă
tate de milion de oameni al 
muncii, organizînd o impună
toare demonstrație de masă.

în guvernul democratic, ta 
frunte cu dr. Petru Groza, ins
taurat la 6 Martie 1945 prin 
lupta revoluționară a maselor, 
rolul conducător l-a avut hege
monul revoluției — clasa munci
toare. „Instaurarea primului 
guvern ta istoria tării ta care 
clasa muncitoare avea rolul 
conducător — arată secretarul 
general al C.C. al P.C.R.. tova
rășul Nicolae Ceausescu — a 
constituit o mare victorie a lup
tei revoluționare din România, 
asigurând dezvoltarea democra
tică și progresistă a societății 
noastre".

După instaurarea guvernului 
democratic, puterea de stat a 
devenit un instrument principal 
al revoluției.

Factorul hotărâtor care genera 
forța, stabilitatea și trăinicia 
guvernului democrat 11 consti
tuia faptul că la baza activității 
tale stăteau unitatea de acțiune 
a clasei muncitoare, alianța 
dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, sub conduce
rea clasei muncitoare, politica 
P.C.R. de colaborare cu toate 
forțele democratice, inclusiv cu 
acele părți ale burgheziei ce își 
puteau aduce — măcar vremel
nic — aportul la reconstrucția 
democratică, economică și poli
tică a tării.

Din primele zile ale activității 
sale guvernul democrat a trebuit 
să facă față unor enorme greu
tăți economice, să lupte împo
triva acțiunilor ostile organizate 
de partidele politice burghezo- 
moșierești, să apere indepen-
dența și suveranitatea națională 
a României. Reacțiunea nu își 
ceda 
țiile, 
nare 
nare 
avea
tape __ ______ __  .
la activitatea complotistă, anti
statală, crearea de bande înar
mate și recurgerea la mijloace 
violente de luptă. Monarhia a 
devenit un centru principal de 
raliere a reacțiunii, încercînd să 
împiedice prin diferite mijloace 
activitatea guvernului democra
tic. să obțină înlăturarea sa.

în ciuda tuturor greutăților 
existente, guvernul democrat, 
bazîndu-se pe sprijinul mase
lor largi populare, a trecut la 
aplicarea unui amplu program 
de măsuri politice și economice 
inițiate de P.C.R., în vederea 
traducerii în viată a unor pro
funde transformări sociale, re
facerii și dezvoltării economiei 
naționale, a consolidării noii 
puteri.

A fost legiferată reforma 
agrară, s-a trecut la înfăptui
rea unui vast program de de
mocratizare a aparatului de stat, 
s-au luat măsuri in scopul _ re
zolvării 
ridicate 
creșterii 
jarea și 
mice.

Perioada care a urmat pină la 
sfîrșitul anului 1947 a fost 
perioada unor intense eforturi 
în lupta pentru refacerea tării 
și zdrobirea forțelor burgheziei 
și moșierimii, ostile progresului 
social-economic și politic al 
țării.

Expresie clară și categorică a 
voinței naționale, alegerile ge
nerale din noiembrie 1946 au 
confirmat hotărîrea nestrămu
tată a poporului român de a 
apăra și dezvolta marile sale 
cuceriri, de a asigura neabătut 
înaintarea tării pe calea demo
crației.în condițiile existentei unei 
puteri executive democratice a 
fost creat un parlament în mă
sură să constituie unul din prin
cipalele instrumente ale revo
luției. să acționeze în direcția 
consolidării cuceririlor obținute 
de masele populare și a promo
vării unor măsuri importante pe 
calea înfăptuirii mai departe a 
transformărilor social-econo- 
mice și politice.

Raportul de forte pe plan in
tern a evoluat în mod hotărît 
în favoarea proletariatului și a 
aliaților săi. Avea loc un proces 
de delimitare a forțelor sociale, 
de regrupare a forțelor de clasă. 
Clasa muncitoare, condusă de 
partidul său marxist-leninist. 
deținea poziții hotărîtoare în 
viața politică a tării și interve
nea cu succes în dirijarea vieții 
economice. în jurul șl sub con
ducerea sa se uneau și mai 
strâns masele largi de oameni ai 
muncii, care-și legaseră indiso
lubil soarta de proletariat, fiind 
vital interesate în trecerea la 
etapa următoare a revoluției, 
în lichidarea oricărei forme de 
exploatare și făurirea orînduirii 
socialiste.

ușor și de bună voie pozi- 
se împotrivea cu înverșu- 
transform&rilor revoluțio- 
cu toate mijloacele ce le 
la dispoziție — de la agi- 
împotriva noii puteri pină

problemelor complexe 
de refacerea tării, al 
rolului statului în diri- 
controlul vieții econo-

INFORMAȚII
Joi seara, s-a înapoiat în Ca
pitală, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist, condusă 
de tovarășul Vasile Carolică, 
membru al C.C. al U.T.C., 
prim secretar al Comitetului 
regional Galați al U.T.C., 
care, la invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac, a făcut o vi
zită în R. S. Cehoslovacă.

lucrările colocviului cu tema 
„Probleme teoretice și me
todologice ale determinării e- 
ficienței economice a inves
tițiilor", organizat de Institu
tul de cercetări economice al 
Academiei.

în cadrul unei festivități, 
care a avut loc joi la Iași, au 
fost oferite în dar Bibliotecii 
centrale universitare din lo
calitate, din partea Comitetu
lui de tipărituri de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. 2 400 de volume, 
constituind o selecție repre
zentativă a activității edito
riale a U.R.S.S.

Joi la amiază s-au încheiat

Joi dimineața, la liceul 
„Nicolae Bălcescu" din 
București au început lucră
rile sesiunii științifice a Insti
tutului de științe pedagogica 
din București, la care iau 
parte cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, de cul
tură generală și profesional 
și tehnic.

în cele 15 secții ale actua
lei sesiuni, participanții vor 
dezbate timp de trei zile peste 
100 de comunicări și rapoarte 
științifice asupra unor aspecte 
ale activității de cercetare a 
specialiștilor în domeniul pe
dagogiei din întreaga țară

în aceste condiții, măsurile 
anticapitaliste pe tărim econo
mic, întreprinse in 1947, sînt în
soțite de puternice lovituri date A 
claselor exploatatoare pe tărim W 
politic. Sînt zdrobite principalele 
lor partide — P.N.Ț. și P.N.L. — a 
care, în speoial după infringe- W 
rea suferită în alegeri s-au 
transformat tot mai mult dintr-o 
opoziție politică în centre com- A 
plotiste de organizare a unei 
activități cu caracter antistatal 
și antinațional. A

în luna noiembrie 1947 au fost W 
îndepărtați din guvern ultimii 
reprezentanți ai burgheziei — 
miniștrii membri ai P.N.L. Tă- V 
tărăscu. Clasa muncitoare și 
țărănimea au încetat să mai 
împartă puterea în guvern cu A 
reprezentanții unei părți ai 
burgheziei.

Caracterul hotărît, radical, pe gfe 
care l-a avut desăvârșirea trans- —? 
formărilor burghezo-democra
tice și orientarea întregului 
proces spre trecerea la socialism A 
a fost imprimat de clasa munci
toare, care dispunea de expert- 
ență, capacitate de organizare și A 
conducere a maselor, acumulate 
în decursul unei îndelungate 
lupte revoluționare. Rolul con- 
ducător al clasei muncitoare a ” 
avut o importanță hotărîtoare 
pentru consolidarea și dezvol- 
tarea cuceririlor obținute la A 
23 August 1944, instaurarea re
gimului democratic și pentru 
evoluția sa. Proletariatul, prin A 
partidul său de avangardă, a 
fost inițiatorul principalelor Q 
măsuri de consolidare a statului 
democratic, de refacere și dez
voltare economică a țării, și-a A 
întărit continuu unitatea, situa- w 
ția în guvern și aparatul de stat,

RADU BOROIANU 
o certă speranță a regiei 
de teatru (absolvent în 
acest an al I.A.T.C.) sem
nează la a V-a ediție a 
„serilor" direcția artistică 
a piesei într-un act „Re
portaj anul unu..." de Al. 
Mirodan.
VASILE ICHIM s prin 
Serdici din „Viața nu iar-

Cerni 
n-are gratii" — se anunța 
ca o vedetă a filmului ro
mânesc pe care, din păcate, 
regizorii au uitat-o (ar fi 
timpul să și-o reaminteas
că). Și-a continuat cariera 
în teatru și in momentul 
de față joacă la teatral din 
Giulețti în „Bietul meu 
Marat".

ȘERBAN CANTACUZI- 
NO — După un prolog 
timpuriu dar plin de far
mec în „David Copper- 
field" și după o excepțio
nală prezență cinematogra
fică (vă amintim „Străinul" 
și „Caudeamus igitur") a 
revenit pe scena Teatrului 
„Ion Creangă" unde poate

fi văzut ta „Corigență la 
dragoste"

VAL. LEFESCU — Un 
„veteran" al teatrului pen
tru tineret și copii, o pre
zență calificată pe scenă. . 
prezență vie și simpatică 
în desele contacte ale tea
trului cu spectatorii săi.

SEBASTIAN RADO-

VICI — Actor al teatrului 
din Giulești — posesor, în 
ciuda tinereții — a unui 
palmares scenic bogat ta 
care a înscris în ultima vre
me creații remarcabile în 
„Antigona și ceilalți", 
„Jurnalul unei femei", 
„Paharul eu apă".

pe doi ani de scenă, acest 
adolescent cu priviri des
chise s-a impus ca unul 
din actorii remarcabili ai 
teatrului giuleștean („O- 
mul care a văzut moartea", 
„Visul unei nopți de iar
nă"). Predispoziții! 
multiple pentru drs

DAN.TUFARU Du-

nă“). Predispozițiile lui 
multiple pentru dramă și 
comedie se cer valorificate 
din plin- ț

LUCRĂRILE COMISIEI PENTRU SĂNĂTATE.
PREVEDERI Șl ASIGURĂRI SOCIALE

Șl ALE COMISIEI JURIDICE ALE 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în cadrul lucrărilor în comisii 
actualei sesiuni a Marii Adu-

influenta în sectoarele principa- a . i 
le ale vieții politice, sociale si •
economice și a cucerit, în pro
cesul desăvîrșirii transformări- 
lor burghezo-democratice, pozi- 
țiile necesare pentru trecerea 
la revoluția socialistă.

L* sfîrșitul anului 1947 se rea- A 
lizase un asemenea cadru Intern w 
și Internațional ta care monar
hia era practic izolată. Desfășu- 
rarea victorioasă a revoluției w 
lovise puternic principalele 
forțe social-politice care șpriji- 
neau monarhia. Democratizarea 
aparatului de stat și a armatei, 
larga muncă politică de masă 
desfășurată de forțele revolu- A 
ționare contribuiseră în mare 
măsură la limitarea influentei 
pe care monarhia o mai avea în 
rîndul unor categorii de cetă- V 
țeni, la anihilarea posibilităților 
ca aceasta să se opună desfășu- 
rării revoluției. Masele populare 
cele mai largi erau hotărîte să 
meargă înainte sub conducerea 
P.C.R., spre o Românie nonă. A 
socialistă.

La 30 decembrie 1947, regele, 
lipsit de sprijinul vreunei forțe A 
importante în interiorul tării, 
a fost obligat să abdice. Adu
narea Deputatilor a hotărît 
abolirea monarhiei și a procla
mat România, Republică Popu
lară.

încununare a unei lupte în
delungate dusă consecvent de 
forțele înaintate ale societății 
românești, pentru libertate, pro
gres social și independență na
țională. instaurarea Renublicii a 
fost rezultatul nemijloeit al 
schimbărilor soeial-politice efec
tuate în România după cel de-al 
doilea război mondial, o dovadă 
a maturității clasei muncitoare 
și a aliaților săi, o victorie a 
politicii juste promovate de
P.C.R.

Proclamarea Republicii a 
constituit unui din cele mai im
portante momente ale luptei 
oamenilor muncii sub conduce
rea partidului pentru transfor
marea revoluționară a Româ
niei, a marcat încheierea etapei 
de desăvîrșire a revoluției 
burghezo-democratice și trece
rea la revoluția socialistă.

Puterea de stat a devenit. în 
miinile clasei muncitoare, un 
instrument puternic pentru con
ducerea întregii societăți pe ca
lea lichidării relațiilor capita
liste, a exploatării omului de 
către om. Poporul român a tre
cut la înfăptuirea profundelor 
transformări socialiste — trece
rea în proprietatea obștească a 
principalelor mijloace de pro
ducție. planificarea economică, 
industrializarea socialistă și 
cooperativizarea agriculturii, 
revoluția culturală. Sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, oamenii muncii din Româ
nia construiesc și muncesc cu 
abnegație pentru progresul con
tinuu al patriei lor — Repu
blica Socialistă România.

VLADIMIR ZAHARESCU 
cercetător la Institutul 

de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. 

al P.C.R.

CINECLUBURILOR?
a _T------  --------
nări Naționale, joi 21 decembrie, 
a avut loc, sub președinția acad. 
Ștefan Milcu, ședința comună a 
Comisiei pentru sănătate, preve
deri și asigurări sociale și a Co
misiei juridice.

Membrii Comisiilor au exami
nat și discutat proiectul de lege 
privind concediul de odihnă al 
angajaților, care a fost expus de 
către tov.' Petre Blajovici, minis-

Explicațiile cerute de deputați 
au fost date de . către tovarășii 
Petre Blaiovici și Petre Lupu, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Probleme de Organizare 
și Salarizare.

La lucrările comisiilor a luat 
parte tov. Ion Cotoț, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

De asemenea, membrii Comi
siei pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale au început stu
dierea secțiunilor Planului de 
Stat al economiei naționale și ale 
Bugetului de Stat pe anul 1968 
privitoare la domeniile sănătății 
și asigurărilor sociale.

Comisia a luat în discuție u- 
nele proiecte de legi pentru ă- 
probarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
între sesiuni, prezentate de tov. 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat.

P R E M I
festivalului național al teatrelor

dramatice
Festivalul național al teatrelor 

dramatice, manifestare organiza
tă de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă în cinstea celei 
de-a 20-a aniversări a proclamă
rii Republicii, care s-a desfășu
rat la București întră 11 și 20 
decembrie, a luat sfîrșit.

Juriul Festivalului, alcătuit 
din personalități ale vieții noas
tre artistice și culturale, a ho
tărît să acorde următoarele dis
tincții :

PREMIUL PENTRU CEL MAI 
BUN SPECTACOL : ă) „D-ale 
carnavalului" de I. L. Caragiale. 
realizat de colectivul Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra", cu 
mențiune specială pentru regie 
(Lucian Pintilie) ; b) „Petru Ra- 
reș“ de Horia Lovinescu, rea
lizat de colectivul Teatrului „C, 
I. Nottara" cu mențiune specială 
pentru interpretarea eroului 
principal. (George Constantin).

PREMIUL PENTRU REGIE : 
Ion Cojar, pentru realizarea 
spectacolului „Afară-i vopsit 
gardu’. înăuntru-i leopardu’" de 
Al. Popovici, prezentat de Tea
trul Tineretului din Piatra 
Neamț.

PREMIUL PENTRU SCENO
GRAFIE : Liviu Ciulei, Giulio 
Tincu și Ovîdiu Bubulac. pen
tru scenografia spectacolului 
„D-ale carnavalului", (Teatrul 
.Lucia Sturdza Bulandra"); Ște

fan Hablinski și Mioara Buescu, 
pentru scenografia spectacolu
lui „Afară-i vopsit gardu’, înă
untru-i leopardu’" (Teatrul Ti
neretului din Piatra Neamț) ; 
Mircea Marosin, pentru contri
buția scenografică la spectaco
lele prezentate în Festival (de
corul Ia „Nunta din Perugia" de 
Al. Chirițescu, al Teatrului Na
țional din Iași, cadrul plastic la 
spectacolul „Miorița" de Valeriu 
Anania, al Teatrului „Barbu 
Delavrancea" și scenografia la 
spectacolul „Petru Rareș" al 

• Teatrului „C. I. Nottara").
MENȚIUNI SPECIALE : Spec

tacolului „Opinia publică" de 
£ Aurel Baranga, al Teatrului de 

Comedie, pentru omogenitatea 
interpretării ; Teatrului de Stat 

W din Tg. Mureș, pentru contri-

buția sa artistică la Festival cu 
spectacolele „Petru Rare?" de 
Horia Lovinesbu și „Lovitura" 
de Sergiu Fărcășan : Institutului 
de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" pentru va
lorosul său efort experimental 
în realizarea spectacolului „Ba
lade" de Dominic Stanca.

MENȚIUNI < Livia Baba, pen
tru interpretarea rolului Bunica 
din spectacolul „Stana" al Tea
trului de Stat din Sibiu ; Elena 
Bartok, pentru interpretarea 
rolului Zenovia din spectacolul 
„Nunta din Perugia" al Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri" din 
Iași, Bencze Ferenc, pentru in
terpretarea rolului Profesorul 
de muzică din spectacolul „33 de 
scrisori anonime" al Teatrului 
Maghiar de Stat din Cluj ; Va
lentino Data, pentru interpreta
rea rolului Iankovics din spec
tacolul „Procesul Horia" al Tea
trului Național din Cluj ; Ion 
Fiseuteann, pentru interpretarea 
rolului Clovnul din spectacolul 
„Afară-i vopsit gardu’, înăun
tru-i leopardu’" al Teatralul Ti
neretului din Piatra Neamț; 
Leni Pințea — Homeag, pentru 
interpretarea rolului Ioana Boiu 
din spectacolul „Suflete tari" al 
Teatrului Național din Craiova ; 
Erwin Kuttlez, pentru scenogra
fia spectacolului „Stana" al Tea
trului de Stat din Sibiu’;1 Magda 
Popovici. pentru interpretarea 
rolului Fana din spectacolul 
„Corigentă la dragoste" al Tea
trului „Ion Creangă" ; Dorin 
Varga, pentru interpretarea ro
lurilor Haiducul Panțu și Avram 
Iancu, din spectacolul „Eroii" al 
Teatrului „C. I. Nottara" ; Elena 
Veakis, pentru decorurile spec
tacolelor „Io, Mircea Voevod" 
și „Restaurarea hainelor Sfîntu- 
lul Augustin" ale Teatrului „Ma
tei Miile" din Timișoara.

*
Juriul criticilor dramatici a a- 

cordat premiul criticii teatrale 
— instituit de secția de drama
turgie a Uniunii Scriitorilor — 
pentru cel mai promițător de
but, tînărului dramaturg Leo
nida Teodorescu.

Dacă în studiourile noas
tre cinematografice s-au in
stalat uneori comoditatea și 
inerția — .cauze ale unor 
filme mediocre și submedio
cre — dacă minima pregă
tire profesională dă dreptul 
unui cineast profesionist să 
realizeze practic un film ar
tistic la doi ani de salari
zare efectivă (filmele de co
mandă puțind fi foarte bine 
făcute și de secunzii de mi
na a treia ai studiourilor), 
dacă prea arareori se vede 
pasiunea și dragostea pentru 
cinematograf a tinerilor și 
mai puțin tinerilor noștri 
cineaști, sîntem îndreptățiți 
să credem că sinceritatea 
cu care cineamatorii se apro
pie de arta filmului este o 
calitate esențială și un ctș- 
tig valoric care nu pot fi 
neglijate. Faptul că în rîn
dul. cineamatorilor marea- 
majoritate o formează tine
retul este semnificativ ; op
timismul și încrederea, pa
siunea și sinceritatea inte
grală, atitudini proprii tine
retului. fac ca spiritul aces
tor prime creații cinemato
grafice. dincolo de stadiul 
realizării lor artistice, să 
respire.- o notă aparte : cea 
a structiirii spirituale a so
cietății si generației noastre 
contemporane.

Recenta Conferință a cine- 
ClUburilor a subliniat faptul 
că mișcarea cinematografică 
de amatori nu trebuie înțe
leasă ca o acțiune secundară 
lipsită de Importanță si re
zultate pentru cinematogra
fia națională, ci dimpotrivă, 
ea o treaptă esențială in 
drumul afirmării filmului 
românesc. în acest sens ar 
trebui deci, înțeleasă .acțiu
nea de coordonare a cine
cluburilor de către cineaștii 

profesioniști. Dacă 
rutina

(Agerpres)

noștri . . ___
însă indiferenta si 
iau locul interesului sincer 
si preocupărilor reale pentru 
această activitate de coordo
nare. poate că este cazul să 
ne linsim totuși de această 
pseudocolaborare artistică.

Poate că precaritatea exis
tentei și activității cineclu
burilor se explică prin de-

zinteresul organelor și orga
nizațiilor de cultură și artă 
care tutelează mai mult for
mal decît practic aceste ac
tivități, poate prin lipsa de 
popularizare de 
bucură mișcarea 
amatori ale cărei 
bune sau mai puțin bune 
trebuie cunoscute de criti
ca noastră de specialitate 
pentru a deveni astfel obiec
tul unor discuții constructi
ve ; poate prin dezinteresul 
cu care forurile răspunză
toare privesc uneori această 
activitate culturală, întîrzi-' 
ind sau refuzînd cererile o- 
biective ale acestor cine- 
cliiburi ; poate, în sfîrșit brin 
mediocritatea care se culti
vă atunci cînd discuțiile, ori
ginale cu orice preț, Iau lo
cul confruntărilor reale de 
opinii critice în ședințele de 
grupă ale cinecluburilor și 
în consfătuirile de ansam- 

- blu ale mișcării de cineama-
. tori.

De curînd a avut loc sub 
auspiciile Consiliului Cine
matografiei, o sesiune de 
comunicări științifice din is
toria filmului românesc, se
siune care a strins la Bucu
rești o rețea de colaboratori 
ai Arhivei Națiohale de fil
me din întreaga tară, șl 
poate nu ar fi lipsit de in
teres dacă acești oameni 
care au dovedit practic pa
siune pentru cinematograf 
să asigure o contribuție rea
lă la ridicarea nivelului ar
tistic al 
noastre din 
Schimburile 
care au loc 
ceste cinecluburi sînt 
tic inexistente pentru că de 
fant nimeni nu știe ce face 

. celălalt. Uri cineclub valo
ros, cel de pe lingă Facul
tatea de arhitectură din 
București, este pe cale de 
dispariție sau se păstrează 
(dacă nu cumva este păstrat) 
într-o tăcere absolută și o 
linsă, de popularizare inte
grală. Televiziunea are toate 
posibilitățile de a face pu
blice cele mai valoroase rea
lizări ale cineamatorilor pe

care se 
de cine- 
rezultate

cinecluburilor 
întreaga tară, 
de experiență 

astăzi între a- 
prac-

care le-am prefera in orice 
caz unor filme slabe pe care 
le suportă uneori progra
mele. Cinematografele, unele 
chiar specializate, pot aduce 
în completare aceste filme, 
organizînd chiar matinee 
sau spectacole urmate de 
discuții. In ceea ce privește 
organizarea 
structurarea 
proprii 
creație 
liului 
putea 
reală 
mișcării noastre de cineama- 
tori. Sprijinit de către Uniu
nea Generală a Sindicatelor. 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ministerul 
învățămîntului și organiza
țiile U.T.C., acest for al ci- 
neclubului românesc poate 
deveni o instituție de cultu
ră și artă care să dețină nu 
numai posibilitățile virtuale 
ale afirmării, dar și căile 
practice ale afirmării sale.

în recentele măsuri pen
tru îmbunătățirea muncii 
educative în rîndul tinere
tului, se subliniază : „Tînăra 
generație dorește filme, ro
mane, piese de teatru, poezii 
și cîntece în care să se gă
sească întruchipate aspira
țiile sale, opere apte să cul
tive sentimentele cele mai 
frumoase, dragostea de pa
trie, încrederea în viața și 
puterea creatoare a omului, 
în perspectivele luminoase 
ale umanitătii‘'. în acest 
sens organizațiile U.T.C. își 
pot lărgi sfera de activitate 
în coordonarea și îmbunătă
țirea activității cineclubu
rilor : pe plan local ele pot 
să sprijine această activitate 
culturală, orientînd-o în spi
ritul creării unor filme care 
să reflecte preocupările și 
aspirațiile tineretului nostru, 
iar pe plan central să asi
gure toate condițiile pentru 
ca mișcarea cinecluburilor 
să devină o realitate efecti
vă, capabilă să realizeze 
creații cinematografice va
loroase.

cinecluburilor 
lor pe baz? 

într-o uniune de 
afiliată direct Consi- 
Clnematografiei ar 
reprezenta o soluție 
pentru consacrarea

E. CONSTANTINESCU

Spectacol iestiv
(Urmare din pag. 1)

prezentat — după orele lor do 
muncă din fabrici și instituții, 
pe șantiere sau ogoare — zec* 
de mii de spectacole pe sce
nele cluburilor sindicale, ca
selor de cultură sau căminelor 
culturale. In faza finală a con
cursului, începută în primele 
zile ale acestui an, peste 25 000 
de formații muzicale, core
grafice și brigăzi artistice, cir
ca 32 000 de soliști, în total 
mai mult de 500 000 de inter- 
preți, s-au întrecut pentru cîș- 
tigarea titlului de laureat al 
celui de-al VIII-lea Concurs al 
artiștilor amatori.

La spectacolul festiv, pe ma
rea . scenă a Sălii Palatului,

cei peste 2 000 de artiști ama
tori. selecționați din faza fi
nală a concursului au țesut in 
cîntec, în vers șt joc imagini 
de o rară frumusețe. Formații 
artistice și soliști au interpre
tat tradiții și obiceiuri popu
lare, melodii și dansuri româ
nești, maghiare și germane, o 
adevărată chintesență a ceea 
ce este mai frumos in folclorul 
țării noastre. Sub marea cu
polă a Sălii Palatului au răsu
nat cîntece închinate patriei și 
partidului, muncii avîntate 
pentru edificarea socialistă a 
României. De mult succes 
bucurat și selecțiunile din 
gramele celor mai bune 
găzi artistice, formațiile
rale de muzică de cameră 
piesele coregrafice, ariile de

s-au 
pro- 
bri- 
co-

operă ți melodiile de muzic 
ușoară interpretate de artiș 
amatori de la cluburi sindici 
le, case de cultură șt cămir 
culturale.

Ca omagiu adus partidulv 
celei de-a XX-a aniversări 
Republicii, formații cora 
reunite au încheiat program! 
spectacolului cu cîntecele „R 
publică, măreață vatră", „Tr 
cotorul" și „Glorios partid".

Întreaga asistență a răspli 
tit cu vii și îndelungi aplau: 
măiestria artiștilor amatori.

Interpreților le-au fost of 
rite flori din partea conducei 
de partid și de stat.

Spectacolul a fost transm 
de posturile noastre de tel 
viziune.

(Ager preș)

CINEMA • TELEVIZIUNE

UN BARBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30).

ClND TU NU EȘTI
rulează la Republica (orele 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15),
București (orele 9; 11.15; 13,45; 
16.15; 18.45; 21)

n SUTA UNU DALMAȚIEN1 
rulează la Luceafărul (orele 
9: 11,15; 18.30; 16.15; 18,30;
20,45), Festival (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30: 21).

ZOSIA — CEI DOI
rulează la Capitol (orele 9,30: 
12.15; 20.30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Victoria (orele 9;

11,15; 13,45; 16,18; 18,45; 21),
Feroviar (orele 8,30; 10,45;
13; 15,15; 17,45; 20.15), Excel
sior (orele 9,45; 12; 14,15:
16,30; 19; 21,15), Modern (orele 
9: 11,15; 13.30; 16; 18.30; 21).

FARAONUL — ambele serii —
rulează Ia Lumina (orele 9—
16 în continuare ; 19,30).

PROGRAM PENTRU COPII -
rulează Ia Doină (orele 9—10) 

și PROFESORUL DISTRAT
. 'orele 11,30; 13,15; 16; 18,30:
21).
rulează la Dacia (orele 9—21 
în continuare).

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

O FATA FERICITA
rulează la Giulești (orele 10:
15,30; 18; 20.30). Drumul Sării 
(orele 15; 17.30; 20. duminica 
ora 11).

SPARTACUS — ambele serii—>

rulează la Buzești (orele 
15,30; 19).

PASAREA PHONIX
rulează la Cringași (orele
15,15 ; 18 ; 20,45).

LOANA
rulează la Grivlța (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,30; . 18; 20,30), 
Aurora (orele 8,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30), Floreasca fo- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

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

REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF

rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.30), Melodia
(orele 9; 11.15;13.30: 16; 18,30: 
20,45).

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Unirea (orele 16: 
18.15; 20,30).

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

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Miorița (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), 

OCOLUL
rulează la Popular (orele < 
15,30; 18; 20.30. duminica ora 
10.30).

CONTELE BOBBY.’ SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează Ia Arta (orele 9—16 
în continuare, 18,15; 20,30),
Flamura (orele 9; 11.15; 13,30; 
16: 18.15: 20.30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează Ia Munca (orele 16:' 
18.15; 20,30), Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30). .

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

AMPRENTA
rulează la Cosmos (orele 
14.30; 16.30; 18.30; 20,30).

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

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Colentina (orele 
15,30; 17.45; 20),

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
in

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

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

MONDO CANE - ambele serii 
rulează la Lira (orele 16;
19.30) .

SORA CEA MARE
rulează la Rahova (orele
15,30, duminica ora 10,30
CANALIILE (orele 18 : 20,S0).

CINE CĂLĂREȘTE UN TI
GRU 7

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

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

PANTERA neagra
rulează la Clubul Uzinei 
Republica sîmbăta si durr 
riiCa.
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NORVEGIA. — Tineri din Oslo au protestat împotriva răz
boiului dus de S.U.A. in Vietnam, formînd pichete în fața 
ambasadei americane. Poliția a intervenit pentru a-i evacua 

pe demonstranți

Luptele 
din Yemen

HASSAN AL AMRI A PRELUAT 
DIRECT COMANDA TRUPELOR 

REPUBLICANE
O ofensivă regalistă, sprijinită 

în mod vădit de regele Feisal al 
Arabiei Saudite, care nu a dat 
curs demersurilor guvernului de 
la Sanaa, a fost urmată imediat 
de o ripostă violentă a aviației 
republicane, relatează agenția 
FRANCE PRESSE în legătură 
cu luptele care au loc în pre
zent în Republica Arabă Yemen. 
După părerea observatorilor po
litici în situația actuală evoluția 
evenimentelor din Yemen face și 
mai dificilă o reconciliere națio
nală în 'Yemen. Fostul premier. 
Mohsen El Aini, adeptul unei 
reconcilieri între triburi și al îm
bunătățirii relațiilor dintre Repu
blica Arabă Yemen și Arabia 
Saudită, a cedat locul ge
neralului Hassan Al Amri, ca
re pregătește formarea unui 
cabinet de război după ce 
a decretat mobilizarea generală 
și a preluat direct comanda tutu
ror operațiunilor pe care trupele 
republicane le desfășoară în pre
zent în Yemen împotriva elemen
telor regaliste infiltrate în di
verse sectoare gle țării.

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL CELEI 01I SM
ANIVERSĂRI 1 REPUBLICII

PHENIAN. — La Amba
sada Republicii Socialiste Ro
mânia din Phenian a avut 
loc miercuri o conferință de 
presă consacrată celei de-a 20-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii. Au luat parte ziariști de 
la publicațiile centrale, agenția 
și radiodifuziunea R.P.D. Core
ene, precum și atașații de presă 
ai misiunilor diplomatice străine 
din Phenian. Ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
R.P.D. Coreeană, Nicolae Popa, 
a relevat însemnătatea zilei de 
30 decembrie 1947 în istoria 
țării, vorbind apoi despre suc
cesele obținute de poporul ro
mân în cei 20 de ani care au tre
cut de la proclamarea Republicii.

VARȘOVIA. — La 21 decem
brie, cu prilejul aniversării a 20 
de ani de la proclamarea Repu
blicii in România, la Varșovia a 
acut loc o conferință de presă in 
cadrul căreia ambasadorul Tihe- 
tiu Petrescu a vorbit despre rea
lizările României in cei 20 de ani 
care au trecut de la acest impor
tant eveniment.

PRĂGA. — Joi a avut loc la 
ambasada română din Fraga o con
ferință de presă cu ocazia celei 
de-a 20-a aniversări a proclamă

rii Republicii. Cu acest prilej. 
Ion Obradovici, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Praga, a vorbit celor prezenți 
despre importanța zilei de 30 
decembrie, despre realizările ob
ținute de poporul român în cei 
20 de ani de republică, precum 
și despre politica externă a Ro
mâniei. în continuare, ambasa
dorul român a răspuns la între
bările puse de ziariști.

PARIS. — Cu prilejul celei de 
a XX-a aniversări a Republicii, 
Valentin Lipatti, delegatul per
manent al României la 
U.N.E.S.C.O., a făcut o expune
re la Centrul cultural din Massy 
(regiunea pariziană), despre rea
lizările economice, social-cultura- 
le și politice ale României în 
ultimele două decenii.

VIENA. — Cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a procla
mării Republicii în țara noastră, 
ambasadorul României la Viena, 
Gheorghe Pele, a luat cuvîntul 
joi la o conferință de presă, pre- 
zentînd principalele realizări ob
ținute de poporul nostru în anii 
construcției socialiste. El a răs
puns apoi la numeroase între
bări referitoare la politica inter
nă și externă a României.

HELSINKI. — Sub auspiciile 
Asociației de prietenie Finlanda- 
România, In orașul finlandez Ha- 
meenlinna a avut loc o seară cul
turală dedicată celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Republi
cii. Cu acest prilej, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Finlanda, N. I. Vancea, a rostit 
o cuvintare. In holul muzeului 
de istorie din localitate a fost 
deschisă expoziția de fotografii 
„Valea Bistriței”.

TOKIO. — Asociația de prie
tenie Japonia—România a orga
nizat joi la Tokio o seară a prie
teniei româno—japoneze, consa
crată aniversării a 20 de ani de 
la proclamarea Republicii în Ro
mânia. Secretarul general al aso
ciației, Shiro Suzuki, a vorbit 
despre activitatea asociației pen
tru strîngerea legăturilor de pri
etenie dintre cele două popoare.

Ion Datcu, ambasadorul țării 
noastre la Tokio, a vorbit despre 
drumul parcurs de România de 
la înființarea Republicii pe calea 
construirii noii societăți.

Seara s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Fantasticul

Ștefan Iureș

Așa cum tinira mamă, în 
adorarea idolatră a frumosu
lui ei prunc se teme de lău- 
darea cu glas tare a acestuia 
și barează, simbolic, calea 
deochiului cu o fundă pagină, 
tot așa m-am temut f.i eu, în 
aceste ultime zile, să-mi 
strig entuziasmata uimire în 
fața realizării profesorului 
Ch. Barnard, autorul primu
lui transplant al unui cord 
la om, ca și cum însăși a- 
ceastă inofensivă mărturisire 
a mea ar fi putut să pună 
in primejdie, pe căi oculte, 
viața lui Louis Washkansky, 
omul în pieptul căruia ba
tea inima Denisei Darval.

Știam că ne aflăm, cu a- 
ceastă pagină a chirurgiei 
moderne, la mii de ani lu
mină de izvoarele superstiți
ilor, îmi era cunoscut că pro
cesele dependente de fixarea 
grefei n-au prin nimic de-a 
face cu minunile biblice. în
țelegeam că tratamentul prin 
radiațiile cu cobalt trebuie 
să țină la respect riposta leu- 
cocitelor (altă dată salutară, 
acum nefastă), iar nu vreo 
tenebroasă coaliție a demoni
lor. Da, știam, cunoșteam, în
țelegeam, dar asta nu mă îm
piedica să tac cu obstinație 
și să-i ascult cu adîncă în
grijorare pe semenii mei 
care, pe stradă, în autobuze, 
în magazine, în săli de spec
tacol își adresau cuvîntul cu 
exuberanță, folosind datele 
fantasticei operații de la Ca
petown ca pe o parolă a 
triumfului lui Homo sapiens, 
ca pe o carte de vizită a ge
niului omenesc. Un fond pri
mar de teamă inconștientă, 
un depozit rezidual de con- 
strîngeri metafizice îmi în
cleșta cugetul.

Acum însă, la aproape 3 
săptămîni de la cruciala in
tervenție, acum cînd în ciuda 
decesului lui Washkansky o- 
perația care i-a mai acordat 
18 zile de viață fixează o nouă 
cotă precisă în ascensiunea 
nesfârșită a științei, acum 
cînd, pe baza primei demon
strații, lupta este gata să re- 
înceapă pentru ca marii chi
rurgi ai lumii să prefacă, în
tr-o bună zi, capul de pod al 
pionieratului în teritoriu de
finitiv cucerit, acum, deci, 
strigătul comprimat în mine 
țișnește liber, pe calea rache
telor, spre cupola de deasu
pra creștetului nostru.

Sintem contemporanii unui 
moment de care mileniile își 
vor duce cu siguranță amin
te. Am văzut cum omul în
locuiește inima bolnavă, uza
tă, sfîrșită, printr-o inimă 
tînără, sănătoasă, puternică 
— iar aceasta din urmă, stîr- 
nită printr-o descărcare e- 
lectrică, reîncepe să bată ! 
Continuă să bată, ore, zile, 
săptămîni! Lucrează intr-un 
corp necunoscut, străin, pri
mește și pompează sînge. 
funcționează - pentru viață 1 
Ce semn de exclamare mai 
poate traduce grafic vîrtejul 
de speranțe din noi ?, Unde 
sînt mijloacele convenționale 
apte să ne redea viziunile 
proiectate pe ecranul viito
rului ? Inima vie a unei fete 
moarte prin accident la 24 
de ani a mai bătut, încă ■ .18 
zile pentru noi, oameni de 
pe întregul pămînt, si pentru 
cei ce ne vor urma prin 
veacuri. Tactul ei diastolic- 
sistolic, astăzi înregistrat pe 
diagrame austere, va inspira: 
noile simfonii ale destinului 
pentru nenumărate ființe dă
ruite cu sensibilitate- și inte
ligență. Jertfa tragică și fără 
întoarcere a primit o superbă 
răscumpărare) îneît, dacă, 
vreodată științei îi va trebui, 
un nume care să simbolizeze 
lupta ei temera,ră -cu moar- . 
tea, aceasta ar putea fi acela 
conjugat: Darval — Was
hkansky: In acest ’67, prin 
mijlocirea doctorului BarT 
nard și a colaboratorilor săi, 
fantasticul a devenit tangi
bil nu numai în spațiul ex
traterestru, ci și în cosmosul 
interior, egal prin nemățțgi- 
nire cu celălalt.-

A

GRECIA
• Condiții puse de regele 
Constantin • Motivele tre
cerii în rezervă a nnor 

lideri militari
Regele Constantin al Greciei, care în urma evenimentelor de 

săptămîna trecută a părăsit țara, stabilindu-se provizoriu la Roma, 
a făcut o declarație presei în care a arătat că „dorește să se îna
poieze în țară dacă i se dau asigurări că Grecia va păși din nou 
pe calea democrației parlamentare".

După ce a precizat că- nu s-a 
opus în mod deschis evenimente
lor din 21 aprilie, „pentru a evita 
vărsarea de sînge", regele Cons
tantin a adăugat: „Pun o singu
ră condiție întoarcerii mele în 
Grecia în calitate de șef al statu
lui : guvernul aflat la putere să 
fixeze un termen precis pentru 
restabilirea unei vieți politice 
democratice normale, să stabileas
că o dată acceptabilă pentru pu
blicarea unei noi constituții, pre
cum și data unui referendum în 
vederea aprobării ei".

★
Corespondentul din Atena al 

agenției ASSOCIATED PRESS 
relatează că guvernul militar grec 
nu a permis joi dimineața ziare
lor să publice declarația regelui. 
Se precizează, totodată, că pînă 
în prezent nici ziarele de dună- 
amiază nu au primit autorizația 
cenzurii guvernamentale de a pu
blica știrea.

In-ciuda acestei hotărîri, obser
vatorii politici din Atena apreci
ază că condițiile puse de rege 
sînt considerate „moderate" și nu 
par a fi incompatibile cu progra
mul stabilit de guvern, ceea ce 
presupune că o înapoiere a su
veranului în Grecia nu mai este 
astăzi cîtuși de puțin exclusă. A- 
ceeași agenție relatează că pur
tătorii de cuvînt ai partidelor U- 
niunea de centru, E.D.A. și Uni
unii democratice socialiste au de
clarat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că „regele nu se poate

bizui pe sprijinul lor dacă proiec
tează să formeze un guvern în 
exil".

în legătură cu trecerea în re
zervă a celor trei lideri ai guver
nului militar de la Atena, agen
ția FRANCE PRESSE publică 
un comentariu în care arată că 
scopul urmărit de aceștia este de 
a „oferi lumii imaginea unui gu
vern, ca și toate celelalte, în aș
teptarea momentului cînd se va 
întemeia unul sau mai multe par
tide politice". Agenția relevă că

de fapt plecarea din armată a 
lui Pattakos, Papadopoulos și Ma- 
karezos „nu schimbă aproape ni
mic în starea de lucruri care 
exista de la 21 aprilie în Grecia 
și pe care evenimentele de săp
tămîna trecută nu au făcut de
cât să o confirme". „Faptul că ei 
vor fi de acum înainte miniștri 
civili, scrie în continuare agenția, 
nu le conferă un plus de autori
tate de care nu au nevoie, ci 
doar o libertate mai mare de ma
nevrare pentru a participa la 
viața politică. Prin metode încă 
necunoscute, ei vor fi aceia 
care, împreună cu ceilalți colo
nei, membri ai guvernului, vor 
încerca să creeze o nouă lume 
politică în Grecia".

Incident franco - britanic 
in largul portului Beira

Ministrul Apărării al Angliei, Denis Healey, a confirmat 
miercuri în Camerg Comunelor că o navă britanică a tras citeva 
salve de avertisment deasupra unui petrolier francez care se.în
drepta spre portul Beira din Mozambic. Ministrul a afirmat că 
salvele erau menite să determine petrolierul să oprească, pen
tru a stabili încărcătura și destinația ei. Nava britanică patrula 
în apropiere de coastele MozambicUlui. avînd drept-misiune su
pravegherea traficului maritim spre Rhodesia. Ministrul a pre
cizat că petrolierul a refuzat să oprească, iar nava de război bri
tanică nu a insistat deoarece a primit o comunicare din Londra 
că petrolierul poate trece spre Beira. „Camera comunelor ș! 
întreaga lume nu trebuie să aibă nici o îndoială că, dacă căpi
tanul navei a hotărît că este necesar să tragă, el trebuie să fi 
fost în deplin acord cu legile internaționale", a afirmat Healey.

La Londra se precizează că nu s-a stabilit nici un contact 
cu Parisul în privința acestui Incident. Observatorii sînt de pă
rere că există un acord tacit de a nu transforma incidentul în- 
tr-un nou motiv de încordare în relațiile anglo-franceze, și 
așa suficient afectate de refuzul Franței de a accepta Marea 
Britanie în Piața comună.

• • •••• •••••••••••••••••• • • ••••••

Odiseea „Concorde"
Odiseea supersonicului de pasageri franco-brltanio „Concorde* 

pare a nu se fi încheiat. întrebarea : ,,v» zbura Concorde 7“ — 
care plana în perioada incertitudinii colaborării dintre Londra 
și Paris la realizarea proiectului a rămas de domeniul istoriei. 
Iată însă că după finisarea prototipului își face loc un alt semn 
de întrebare : cum va zbura „Concorde" 7

In momentul de față, greutatea totală a supersonicului este 
mai marc decît cea prevăzută de parametrii proiectului inițial. 
Puterea reactoarelor nu depășește însă capacitatea proiectată. 
Așadar „viteza de croazieră" a gigantului aerian nu va putea 
depăși, așa cum se prevăzuse, 2 200 kilometri pe oră. Există 
deci, pericolul, ca performanțele reale ale aparatului să nu co
respundă integral celor anunțate în urmă cu doi ani marilor 
companii aviatice. Și avînd în vedere că cea mai mare parte a 
acestor companii n-au încheiat contracte de achiziție, ci și-au 
exprimat doar simple „opțiuni asupra lui Concorde", unele du
bii privind performanțele tehnice și, în consecință, rentabilita
tea avionului, ar putea periclita viitorul comercial al ambițio
sului proiect. Dacă ne gîndim ci Londra și Parisul au investit 
pînă acum în realizarea proiectului peste șapte miliarde de 
franci și că pentru simpla recuperare a acestor cheltuieli e ne
cesară plasarea a cel puțin 90 de aparate, neliniștea construc
torilor este de înțeles.

Actualmente, echipele de specialiști de la firma „Bristol Sid- 
deley" lucrează intens, încercînd să îmbunătățească performan
țele reactorului „Oiympus 593“ cu care e echipat supersonicul. 
Inițiații afirmă că de eforturile acestor echipe, considerate prin
tre cele mai bune din lume în materie de motoare de aviație, 
depinde soarta lui „Concorde".

Dacă supersonicul vest-european va zbura cu peste 2 200 km 
pe oră, dacă va atinge o rază de peste 6 500 kilometri, atunci 
partida va fi definitiv cîștigată și proiectul franco-britanie va 
înregistra, la sfirșltul lui 1970, un succes deplin. In umbra aces
tor „dacă", avatarurile proiectului „Concorde" continuă.

E. R.

Încheierea 

consfătuirii 
de la Varșovia

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
Joi seara a luat sfîrșit la Varșo
via consfătuirea miniștrilor aface
rilor externe ai unor țări socia
liste europene cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat. La 
lucrările consfătuirii au participat 
miniștri de externe ai Bulgariei, 
R. D. Germane, Iugoslaviei, Po
loniei, U.R.S.S., adjuncți ai mi
niștrilor afacerilor externe din 
Cehoslovacia, România și Unga
ria.

în ședința de închidere a fost 
adoptat un comunicat care ur
mează să fie dat publicității.

încordarea

din Bengalul de vest
In statul indian Benga

lul de vest situația se 
menține încordată, relevă 
agențiile de presă. In ul
timele trei zile au avut 
loc mari demonstrații de 
protest împotriva destitui
rii guvernului Frontului 
unit al forțelor de stingă. 

In ciuda măsurilor prin care 
demonstrațiile au fost inter
zise, organizațiile politice, de 
femei și studenți au partici
pat la aceste acțiuni de pro
test. Potrivit relatărilor agen
ției United Press Internatio
nal, in tiinpul demonstrațiilor

de miercuri, poliția a făcut uz 
de bastoane și gaze lacrimo
gene pentru a împrăștia pe 
participanți. Peste 200 de per
soane au fost rănite, intre 
care 30 de ziariști fi fotore
porteri. Numărul persoanelor 
arestate la Calcutta în aceeași 
zi se cifrează la 728. Potrivit 
agenției Reuter, in primele 
două zile ale acestei săptămîni 
au fost arestate 1 600 de per
soane care au participat la 
acțiunile de protest organizate 
împotriva destituirii la 21 no
iembrie a guvernului Frontu
lui unit al forțelor de stingă.

Joi 21 decembrie, cu ocazia 
închiderii primei . părți a lu
crărilor celei de-a 22-a se
siuni a ON.U., președintele 
Corneliu Mănescu a oferit un 
dejun la sediul misiunii per
manente a Republicii Socia
liste România la O.NU.

Au luat parte secretarul ge
neral al O. N. U., U Thant, 
președintele Consiliului de 
Securitate, Chief Adebo (Ni- 
geria), reprezentanții perma
nent la O.N.U. ai Angliei, 
Franței, Statelor Unite, Uniu
nii Sovietice, președinții 
grupurilor țărilor afro-asiatice, 
țărilor latino-americane și ță
rilor socialiste, precum și se
cretarii generali adjuncți ai 
O.N.U.

A participat, de asemenea, 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, șe
ful delegației române.

Dejunul s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă cordială.

Consiliul de Securitate s-a 
întrunit miercuri seara pentru 
a examina problema prelun
girii mandatului forțelor 
O.N.U. din Cipru. Ministrul 
afacerilor externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianu, care a luat 
primul cuvîntul, a cerut re
tragerea completă a tuturor 
tiupelor turcești și grecești 
din insulă și acordarea de 
garanții internaționale țării 
sale împotriva oricărui atac 
sau invazii din afară.

Reprezentantul Turciei, Or
han Eralp, a propus o lărgi
re a mandatului forței O.N.U. 
din Cipru pentru a se evita 
noi tulburări.

In numele Greciei a luat 
cuvîntul Dimitrios Bitsios, care 
a indicat că va prezenta Con
siliului de Securitate, la mo
mentul oportun, măsurile pe 
care Grecia le preconizează 
pentru rezolvarea problemei 
în ansamblul ei.

• ••••• • • •

• PRIMUL ministru francez 
a hotărît ca Palatul de la Porte 
Dauphine din Paris, care adă
postea sediul N.A.T.O. să fie 
preluat de Ministerul Educa
ției. Clădirile respective ce a- 
parțin încă de N.A.T.O. vor 
trebui să fie retrocedate guver
nului francez.

• „CUVINTE ÎN

CRUCIȘATE" LA a

REUNIUNE A C.E.E.
La Bruxelles a început joi re

uniunea miniștrilor pentru pro
blemele sociale din țările mem
bre ale Pieței comune. A fost 
necesar un efort diplomatic sus
ținut pentru ca această reuniune

să nu fie amînată din cauza 
stării de spirit din rîhdul „celor 
șase" după sesiunea Consiliului 
ministerial și dezacordul privind 
aderarea Angliei la C.E.E. Deși 
miniștrii s-au întîlnit în cele din 
urmă, reprezentanții Olandei și 
Belgiei au refuzat să participe la 
discuții. După cum a remarcat 
cu ironie un observator mucalit, 
nu este vorba de o politică a sca
unului gol, ci de una a cuvinte
lor încrucișate.

• ÎN provincia Natal din 
Republica Sud-Africană, anun
ță agenția Reuter, a avut loc o 
luptă între două triburi de zu
luși, în care și-au găsit moar
tea aproximativ 40 de membri 
ai triburilor.

R. F. a GERMANIEI. — Ima
gine din Kaisserlautern

r—.... .....
Anii narea

George Brown stătea încremenit lingă primul ministru. Fi
gura sa, de obicei zîmbitoare, era de astă dată posomorită. 
Wilson vorbea despre unanimitatea de vederi din echipa mi
nisterială. Un ziarist francez privindu-1 pe ministrul de externe 
părea convins că actul ultim al crizei laburiste nu s-a jucat. 
Totul se limita la un compromis fragil, o simplă amînare...

Harold Wilson încerca să convingă auditoriul parlamentar și 
prin el corpul electoral că divergențele din sinul guvernului 
ar fi doar o speranță a opoziției. Premierul este un abil stra
teg al bătăliilor din Camera Comunelor dar posibilitățile Iui 
de manevrare s-au îngustat. Formația laburistă poartă povara 
unei economii suferinde, tratamentul dureros aplicat lirei ster
line nereușind, pînă in prezent, să-și demonstreze eficacitatea. 
Starea finanțelor britanice este precară iar perspectivele de a- 
meliorare întirzie să se ivească. Porțile Pieții comune rămîn 
incluse pentru Anglia, ceea ce amplifică capitolul negativ al 
bilanțului laburist și așa destul de voluminos. In acest context 
de insecuritate a izbucnit conflictul dintre Wilson și unii din 
colaboratorii săi apropiați. Cauza imediată o reprezintă un 
demers al guvernului sud-african care s-a arătat dispus să 
achiziționeze echipament militar, mai ales pentru flotă, în va
loare de 100 000 000 lire sterline. Tranzacția era atrăgătoare 
pentru Londra : 100 000 000 lire sterline chiar dacă nu salvea
ză economia britanică înseamnă totuși ceva pentru visteria in
sulară. Dar acceptarea comenzii sud-africane presupunea în
călcarea embargoului stabilit în 1964, căci printr-o rezoluție 
adoptată la O.N.U. vînzările de armanent către regimul de la 
Pretoria au fost interzise. Pretoria părea convinsă că va stră
punge zidul (nu prea trainic) al embargoului. Cel puțin două 
atuuri poseda Vorster : a) utilizarea de către Anglia a bazei na
vale sud-africane Simonstown a cărei valoare strategică s-a 
mărit după ce Suezul a devenit inutilizabil; b) amenințarea cu 
stimularea penetrației franceze pe o piață tradițional britanică.

Comenzile propuse de Pretoria au dezbinat cabinetul bri
tanic. Un grup de miniștri și în primul rind Brown au cerut 
să se renunțe parțial Ia embargo finind seama de criza econo
miei engleze. Ei au încercat să demonstreze că refuzul ar duce 
la impunerea de noi măsuri de austeritate pe care cele 
100 000 000 lire sterline provenite de la Pretoria le-ar evita. 
Pe aceleași poziții cu Brown se situa Healey, ministrul apără
rii și Callaghan care deține portofoliul internelor. Acest trio 
este socotit de unii drept promotor al „școlii realiste" în in
teriorul formației laburiste, un „realism" care presupune renun
țarea la orice considerente de oportunitate politică. Stingă la
buristă s-a opus vehement. Un grup numeros de deputați au 
semnat o rezoluție care solicita guvernului să mențină embar
goul. Barbara Castle și alți miniștri au amenințat că vor părăsi 
guvernul. S-a produs astfel ceea ce LE MONDE considera 
criza „cea mai gravă" din interiorul cabinetului. Wilson a în
cercat să joace rolul de arbitru dar el s-a văzut curînd pus în 
dificultate pentru că poziția sa de „leader-ship" este diminua
tă. Premierul nu mai are autoritatea necesară pentru a impune 
o hotărire. Criza a demonstrat in primul rind că Wilson a 
pierdut teren nu numai în opinia publică (cum dezvăluie son
dajele), ci chiar in propriul său guvern. Pronunțindu-se pentru 
menținerea embargoului, primul ministru a obținut in final 
aprobarea punctului său de vedere. Embargoul rămine in vi
goare. Deci, aparent, o victorie pentru Wilson. Insă, aflăm 
din culisele politice că premierul pentru a obține „victoria" a 
trebuit mai întii să-și amenințe colegii cu demisia in cazul in 
care nu este ascultat.

„Rebeliunea" din partidul laburist a arătat că Wilson nu 
poate conta pe sprijinul unei părți din guvern și din fracțiunea 
parlamentară. Dacă de astă dată el a reușit sa împiedice aban
donarea unuia din puținele principii căruia partidul laburist 
i-a rămas încă fidel (cum observa LE MONDE), o înfruntare 

viitoare ar putea avea urmări incalculabile. Poate de aceea și 
„trioul realist" a acceptat o unanimitate formală. In fond, o 
nouă aminare...

EUGENIU OBREA J
Dezbaterile din parlamentul 

R. P. Ungare
BUDAPESTA 21 (Agerpres). 

— în cadrul sesiunii parlamen
tului R. P. Ungare, joi au con
tinuat dezbaterile în legătură 
cu bugetul și planul econo
miei naționale pe anul 1968. 
Rezso Nyers, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al. P.M.S.U., a analizat princi
piile călăuzitoare ale reformei 
economice care urmează să fie 
aplicată începînd de anul vii
tor. El a declarat că econo
mia națională a R. P. Ungare 
se caracterizează printr-o dez
voltare continuă și fermă.

Referindu-se în continuare la 
cifrele prevăzute în buget, el a 
arătat că,, în pofida faptului că 
se prevede un deficit de circa 
1 la sută din totalul planificat 
al veniturilor, finanțele țării 
prezintă o balanță satisfăcă
toare. în domeniul administra
ției centrale de stat pot fi e- 
feetuate economii — a spus el. 
Vorbitorul a arătat că persona
lul administrativ urmează să 
fie redus cu citeva mii de per
soane, iar cheltuielile adminis
trative vor fi micșorate sim
țitor.

Consfătuire economică
in R. P. Polonă

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. transmite că la 
21 decembrie la Varșovia a avut 
loc o consfătuire economică care 
s-a desfășurat sub președinția lui 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri. Partici- 
panții la consfătuire au discutat 
îndeplinirea hotărîrilor celei de-a 
7-a plenare a C.C. al P.M.U.P. 
și problemele legate de aceasta 
în domeniul organizării, produc
tivității și disciplinei muncii.

Luînd cuvîntul la consfătuire 
Ștefan Jedrychowski, președintele 
Comisiei de stat a planificării, a 
vorbit despre rezultatele îndepli
nirii planului economiei naționale 
al R. P. Polone pe anul în curs.

Subliniind că planul a fost în

deplinit cu succes, el a arătat 
că se prevede depășirea prevede
rilor in ce privește producția in
dustrială și agricolă, precum și 
realizarea unui ritm mai rapid 
de creștere a venitului național.

In cursul îndeplinirii planului, 
a arătat Ș. Jedrychowski, s-au 
observat o serie de fenomene 
negative. Printre altele, nu a fost 
îndeplinit planul exportului de 
mașini și utilaje în țările capi
taliste ceea ce are repercusiuni 
negative asupra situației în do
meniul plăților. In comerțul cu 
unele țări socialiste, a spus el, 
creșterea rapidă a importurilor 
față de exporturi a dus, de ase
menea, la înrăutățirea situației 
în sectorul plăților.

• ••••••••»• • •
• IN LEGĂTURĂ cu pleca

rea definitivi din Republica 
Arabă Unită, ambasadorul ro
mân, Mircea Nicoiaescu, a fost 
primit de Zakaria Mohieddin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.A.U.. și de Soli- 
man. Sidki, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mini
stru al energiei electrice și ba
rajelor. In cursul întrevederi
lor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a avut loc 
un schimb de vederi asupra re
lațiilor dintre cele două țări, 
precum și a posibilităților de 
dezvoltare a acestor relații.

• O REZOLUȚIE A
PARLAMENTULUI

PANAMEZ
• ADUNAREA Națională a 

statului Panama a adoptat o re
zoluție, în care se subliniază ne
cesitatea „anulării depline și 
irevocabile" a tratatelor înche
iate cu S.U.A. privind Canalul 
Panama. După cum se arată în 
textul rezoluției, Adunarea Na
țională a hotărît să nu ia în dez
batere această problemă înain
te de alegerile care vor 
avea loc anul viitor. Rezoluția 
exprimă dorința ca noul guvern 
să țină seama de „principiile 
suveranității și de dorințele po
porului panamez", în cursul tra
tativelor pe care le va duce cu 
S.U.A. în această problemă.

Participind la Concursul 
internațional de canto 
„Francisco Vinas" de la 
Barcelona, care s-a desfășu
rat între 11 și 16 decembrie, 
basul român Ionel Pantea a 
obținut premiul I al con
cursului și premiul special 
pentru cea mai bună inter
pretare a muzicii lui 
Schubert. In cadrul aceluiași 
concurs, baritonul Vasile 
Martinoiu a obținut premiul 
al II-lea.

GUVERNUL chilian a ordonat 
o nouă numărătoare a voturilor 
exprimate la alegerile de du
minică pentru ocuparea unui loc 
vacant în Senat. După cum se 
știe, Alberto Baltra, candidat 
din partea opoziției, sprijinit și 
de forțele de stingă, a fost de
clarat ales cu majoritate de 
voturi, învingînd pe Jorge La- 
vandero, candidat al Partidului 
democrat creștin, de guvernă
mânt. Acțiunea guvernului, re
levă agenția FRANCE PRESSE, 
a provocat în întreaga țară o 
stare de încordare. Rezultatele 
celei de-a doua numărători a 
voturilor vor fi anunțate de că
tre guvern în următoarele trei 
zile. Cu toate acestea. Biroul 
electoral care ar urma să va
lideze rezultatele alegerilor nu 
se va întruni înainte de 16 
ianuarie anul viitor.
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