
0^oUca

A

Dar, Fragmente dintr-o piesă 
antimonarhică 

3 de AL. VOI TIN

ÎN 
PAG.

. 4

DEZBATERI PE MARGINEA 
MASURILOR PRIVIND 
MUNCA EDUCATIVĂ IN 
RINDUL TINERETULUI

Proletari din toate țările, uniți-vS,!,

>:

■ V
♦

IN

4

*

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

6 PAGINI - 25 BANI

/

I 5

• •

SÎMBĂTĂ 23 DECEMBRIE 1967ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5782

MM

TE SLĂVIM,

PATRIA NOASTRĂ!
7

FOR ȚA AFIRMĂRI/ 
ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI
De-a lungul unui șir de 

veacuri omenirea a crezut că 
a descoperit și a cuprins în 
aur și diamante esența și eta
lonul valorilor și bogățiilor 
Pămîntului. Profundă eroare 1 
De mult timp, dar mai ales 
îri secolul nostru, această e- 
roare a fost îndreptată, iai 
aurul a cedat supremația unei 
valori într-adevăr absolute: 
inteligența umană, motorul a- 
cestor uluitoare transformări 
ale înfățișării planetei noastre.

De cîteva decenii sîntem 
martori ai unei revoluții știin
țifice a cărei amploare nu cu
noaște precedent în istoria 
mai veche sau mai nouă a 
omenirii. Mutațiile pe care 
inteligența oamenilor le poate 
produce în dezvoltarea socie
tății sînt covîrșitoare și im
previzibile, putînd scăpa celei 
mai fertile și mai îndrăznețe 
imaginații.

Cercetarea științifică cu
prinde astăzi un număr din 
ce în ce mai mare de specia
liști, ea joacă un rol covîrși- 
tor în dezvoltarea societății 
umane. Ne sînt mereu vii în 
memorie cuvintele rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al C.C. al 
P.C.R. la Sesiunea Marii Adu
nări Naționale din 20—22 de
cembrie 1965 : „Măreața e- 
pocă pe care o trăim pune în 
fața oamenilor de știință în
datoriri de înaltă răspundere. 
Sîntem convinși că ei vor ști 
să fie. la înălțimea acestei răs
punderi patriotice, adueîn- 
du-și contribuția însuflețită la 
dezvoltarea științei, a întregii 
culturi, la înflorirea continuă 
a societății noastre socialiste, 
la ridicarea vieții poporului 
român pe culmile înalte ale 
civilizației".

Acad. MIRON 
NICOLESCU 
președintele Academiei 

Republicii Socialiste 
România

Congresul al IX-lea al Par
tidului a luminat liniile direc
toare ale 
românești 
rii ei de 
și sociale 
punînd 
către 
fundamentale cu cercetarea 
aplicativă, condiție impor
tantă a progresului general 
științific, înființarea Consiliu
lui Național al Cercetării Ști
ințifice, organ menit să coor
doneze activitatea de cerce
tare la nivel republican, joacă 
un rol de seamă în stimula
rea vieții științifice românești, 
în valorificarea ei în diversele 
ramuri ale activității econo
mice.

în fapt Programul unitar al 
cercetării științifice în Româ
nia, pentru perioada 1966— 
1970, are ca principiu reali
zarea unei legături strînse în
tre problemele și temele cu
prinse în Program și cerințele 
de dezvoltare imediată și de 
perspectivă ale economiei, 
științei, tehnicii și culturii ro
mânești, prevăzute în Planul 
de Stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale pentru acești 
ani. Măsurile promovate de 
partid în ultimii ani s-au in
spirat din aceste realități și 
și-au găsit temeiul în prac
tică, în necesitatea transfor
mării științei în forță poten
țială a avîntului economic și 
social, în necesitatea simbio
zei științei cu producția.

dezvoltării științei 
în spiritul apropie- 
cerințele economice 
ale patriei noastre, 
bazele orientării 

îmbinarea cercetării

Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român 
din decembrie 1967, ultimele 
Documente de partid, oferă 
un vast spațiu perfecționării 
sistemului de conducere și de 
îndrumare a activității știin
țifice. Noi, oamenii de știință, 
sîntem convinși că punerea 
în viață a prevederilor acestor 
documente va însemna ridi
carea pe o treaptă superioară 
a creației științifice românești.

In aceste două decenii de 
existentă a Republicii, s-a for
mat în cadrul unităților de 
cercetare ale Academiei, ale 
departamentelor economice, 
ale uzinelor fi combinatelor, 
o generafie de cercetători bine 
pregătiți, capabili să trans
forme programele științifice 
în realizări de înaltă ținută 
care să contribuie la dezvol
tarea industriei, agriculturii, 
ocrotirii sănătății, a înfloririi 
culturii socialiste.

în ultimii ani s-au realizat 
progrese însemnate privind 
orientarea cercetării spre pro
blemele producției, prin am
plificarea și diversificarea re
țelei de cercetări departamen
tale. în tabloul tumultos al 
vieții noastre au apărut noi 
unități de cercetare pe ramuri 
în domeniul comunicațiilor, al 
construcțiilor, al transporturi
lor, al construcțiilor de ma
șini etc. punînd bazele cer
cetării tehnologice — puntea 
de legătură între cercetarea 
fundamentală și cea aplica
tivă, materializînd ideile știin
țifice în procese productive. 
Această materializare a con
stituit de cele mai multe ori 
și scopul cercetărilor în uni
tățile Academiei, rezolvîn-

(Continuare in pag. a V-a)

BRIGADA „SCÎNTEII 
IALOMIȚEI

Festivalul național al teatrelor dramatice

SPECTACOL DE GALĂ

Tn timpul spectacolului eu „Apus de soare

Cu prilejul închiderii Festi
valului național al teatrelor 
dramatice, amplă manifestare 
închinată de slujitorii scenei 
românești celei de-a 20-a ani
versări a proclamării Repu
blicii, vineri seara, la Opera 
Română a avut loc un specta
col de gală cu drama istorică 
„Apus de soare", de Barbu 
Ștefănescu Delavrancea, în in
terpretarea colectivului artistic 
al Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" din București.

La spectacol au asistat tova
rășii Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghicl 
cu soția, Paul Niculescu-Ml- 
zil, cu soția, Ilie Verdeț, cu 
soția, Florian Dănălache, cu 
soția, Constantin Drăgan, cu

soția, Janos Fazekaș, cu soția, 
Leonte Răutu, cu soția, Ștefan 
Voitec, membri supleanți ai 
Comitetului Executiv, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

Apariția în lojile oficiale a 
conducătorilor de partid și de 
stat a fost salutată de asis
tență cu vii și îndelungi a- 
plauze.

în sală se aflau oameni de 
teatru participant! la festival 
și alte personalități ale vieții 
noastre artistice și culturale, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
un numeros public.

Rolurile principale au 
interpretate de 
porului George Calboreanu, 
Carmen Stănescu șl Nicolae

fost 
artistul po-

I

Foto: AGERPRES

Brancomlr, 
Ilinca 
Lip tac, 
Victor 
Bondoc, 
rescu, Catița Ispas - Bercea- 
nu, Didona Popescu, Draga Ol- 
teanu, Matei Alexandru și alții. 
Decorurile și costumele sînt 
semnate de Mircea Marosin. 
Regia spectacolului aparține 
artistului poporului Sică Ale- 
xandrescu.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes, asistența 
răsplătind cu îndelungi aplau
ze pe interpreți și realizatori.

Artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea conducerii de 
partid și de stat.

artiști «meriți.
Emil 

Oozorici, 
Simona 

Dragomi-

Tomoroveanu, 
Gheorghe 
Moldovan, 
Eugenia

(Agerpres)
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Șl INSULA MARE A BRĂILEI ț SARBATOAREA
G E N E Z E:vîRSTEI DE AUR
CONTEMPORANE 3000 de tineri felicitați în Sala Palatului

Reportaj

Caravane de șlepuri, săptămîni de-a rîndul, au transportat comoara din insulă.

„De la Călărași și pînă la 
Brăila, fluviul Dunărea, desfă- 
cîndu-și apele, cuprinde în două 
largi și succesive îmbrățișări pă- 
mîntul românesc pe care l-a udat 
cale de peste 1000 de km. și 
din care a adunat puteri. Aci, 
între brațele de apă ale fluviului, 
e Insula Ialomiței și Insula Mare 
a Brăilei".

Ascult într-un sat din margi
nea fluviului — Vlădeni — ex
punerea lecției de geografie — 
Fluviul Dunărea — împreună cu 
elevii clasei a patra.

Insula mare a Brăilei, a Ialo- 
miței ? Amintiri răzlețe prind să 
se adune în... matcă. Mîinile co-

piilor continuă să alerge pe ca
iete dar pe învățător nu-1 mai 
aud. întors către hartă privesc 
îmbrățișările 
aici : Balta 
Brăilei.

Cînd și cum au ajuns BĂL
ȚILE fluviului INSULE?

Din vremea genezei 
dinții

Era în iulie 1944, pe la în
ceput. Bunica, ca niciodată, 
după ce scosesem caii din arie, 
a plecat singură de vale la 
puțuri, să-i adape. Pe mine m-a 
băgat mama în chiler și mi-a

pus să mănînc singur. Atunci

fluviului notate 
Ialomiței, Balta

f AZI, SERILE
Moment 
poetic cu
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PAIINLSCIJ

• NltHITA
STĂNISCD

noastră activitate, grija și dra
gostea cu care sîntem înconjurați 
să dovedim prin realizări tot mai 
însemnate în muncă și la învăță
tură că sîntem demni ds înalta 
prețuire pe care partidul o are 
față de tînăra generație a patriei.

Sentimente de firească mîndrie 
și emoție i-au încercat pe cei 
3 000 de sărbătoriți atunci cînd. 
în numele conducerii organizației 
noastre, tovarășul ION ILIESCU, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al C.C. al 
U.T.C., le-a adresat un salut din 
partea Comitetului Central 
U.T.C. Urîndu-le succes în în
treaga lor activitate, fericire 
viață, tovarășul ION ILIESCU a 
subliniat apoi înalta răspundere 
ce revine tinerelului — părtaș 
direct, la efortul general al po
porului pentru propășirea Româ
niei socialiste — în realizarea 
hotărîrilor Conferinței Naționale 
a partidului, deschizătoare de 
noi perspective pentru progresul 
multilateral al țării : „Nimic nu 
poate înaripa mai puternic elanul 
și imaginația tinerei generații de- 
cît chemarea înflăcărată a Parti
dului Comunist Român, adresată 
întregului popor, pentru continua 
nerfecționare și înnoire pentru 
înlăturarea tuturor obstacolelor 
din calea mersului nostru înainte, 
pentru valorificarea tuturor re
surselor și mobilizarea tuturor e- 
nergiilor în vederea înălțării pa
triei pe noi culmi de progres și 
civilizație modernă. Acestui țel 
nobil, merită să-i închinăm tot ce 
avem mai bun — elanul, energia 
și talentul nostru, perseverența, 
tenacitatea și înflăcărarea noas
tră".

După festivitate, un frumos 
spectacol televizat, dedicat celor 
care împlinesc 18 ani, a reunit pe 
scena Sălii Palatului soliști si for
mații artistice cunoscute, dar și 
tinere talente de vîrsta majorata- 
lui, invitați din întreaga (ară. 
Poezia, muzica și dansul s-au 
înlănțuit într-un minunat buchet, 
omagiind prin explozia de voie 
bună, tinerețea și prospețimea 
spectacolului, sărbătoarea vîrstei 
de aur.

Chipul tinereții active, expre- 
sie a elanului interior și a gîn- 

9 durilor înaripate către viitor, a 
celor mai îndrăznețe aspirații se 

_ regăsește pretutindeni, pe chipu- 
® rile tuturor... Imaginea acelorași 

arderi clocotitoare, cînd luminezi 
—. și vrei să luminezi pînă departe, 
V seînteietor de tînăr, visător. Pă

șind în acest an pragul maturi
tății, 3 000 de tineri — munci
tori, elevi, studenți — s-au întîl- 
nit, ca sărbătoriți, la tradiționala 
festivitate a majoratului organi
zată de Comitetul orășenesc 
București al U.T.C. A fost o de- 

A licată atenție pentru acești băieți 
“ și fete cu ochi luminoși, abia 

desprinși de adolescență, adău
gată grijii si dragostei eu care 
partidul, întregul popor le ve
ghează zborul către împlinire, a- 

A sigurîndu-le viața, învățătura, 
formarea ca oameni folositori pa
triei...

Moment solemn : din partea 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei cei mai ti
neri cetățeni maturi sînt. felicitați 
de tov. ION BORCA, vicepre
ședinte : „Declarînd majoră ge
nerația de tineri bucureșteni 
care au împlinit 18.ani în cel de 
al 20-lea an al Republicii, 
felicit călduros și vă urez 
mulți ani și 
Inimile 
moția 
trăiesc.
chează în existența lor o nouă 
vîrstă — vîrsta marilor chemări, 
a marilor răspunderi.

Felicitările de azi sînt pentru 
fiecare un îndemn la reflecție 
matură, excelent prilej de medi- 

A tații și planuri. Rezultatele bune 
” la învățătură, succesele în pre

gătirea profesională sînt certifi- 
cățele marilor noastre realizări de 
mîine. Sîntem hotărîți să le ob
ținem — spunea, în cuvîntul său, 
studenta Mica Drăghici. Iar 
Petre Dumitru, muncilor la Uzi
nele Grivița Roșie, mulțumind în 
numele celor sărbătoriți pentru 
felicitările adresate a adăugat: 
Ne vom strădui să muncim cu 
energia care caracterizează tine
rețea răspunzînd la toate chemă
rile partidului și țării, străduin- 
du-ne să răsplătim prin întreaga

pus să mănînc singur. Atunci a 
venit Neculai a lui Fulga, văca
rul satului, de care mă lega o A 
strinsă prietenie din vremea cînd 
era argat la „Curte" și mă în
vățase să umblu călare în șaua 
boierului.

— Măi, băiete — mi-a zis Ne
culai de cum s-a așezat — toată 
nădejdea îi la tine. Ai aflat poate 
și tu că de-o săptămînă toți 
flăcăii din sat sînt fugiți în baltă. 
Dar ce flăcăi, că sînt niște copii, 
de-abia au șaispee sau șaptespee 
ani. Cîinii vor să-i mîne și pe 
ei în foc. Au apucat însă de au

(Continuare în pag. a IV-a)

vă 
„la 

tinerețe veșnică". 
tinerilor vibrează de e- 
momentului pe care îl 
Un moment care mar-

al

în

„SCÎNTEII TINERETULUI"

• mau baltac

GABRIELA VLAD. Una 
ingenuele cele mai dotate ale 
generației tinere, viitoarea Ju- 
lietă și Ofelie, poate fi văzută 
deocamdată Ia teatrul „Ion 
Creangă" într-o excelentă crea
ție în „Corijență la dragoste".

MONU GRtlN. Tinăr actor 
de compoziție, cu un registru 
foarte bogat, are, fără îndoială, 
un cuvînt însemnat în genera
ția sa teatrală. Totul este Insă 
să 1 se ofere prilejul.

EDIȚIA A V-A, DEDICATĂ CELEI ION TBONAC

DE-A XX-A

R E P U
ANIVERSĂRI A

B L I C I I
ediție aREAMINTIM : cea de a V-a 

spectacole a Conservatorului „Ciprian 
Vodă nr. 33 ; programul începe la orele 19,00.

de„Serilor1* are loc în sala 
Porumbescu**, strada Știrbei

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale,

Domnul KAHTAN AL-SHAABI
Președintele Republicii Populare a Yemenului de Sud
Cu ocazia proclamării independenței Republicii Populare 

a Yemenului de Sud, sînt bucuros ca, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, 
să transmit Excelenței Voastre cordiale felicitări și poporu
lui țării dv. sincere urări de pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Românii



TIMPUL — un personaj eehovian )
Probabil că arta mare nu 

miră niciodată. Șocul, nou
tatea, ineditul sînt obliga
ția Încercărilor cu rezulta
te mereu imperfecte, me
reu contestabile, retușabile. 
Surpriza e poate întotdea
una un avertisment al efe- 
merității. Spectacolul Tea
trului Bulandra sugerează 
tocmai acest lucru — că 
frumusețea e simplă și sta
tornică; la ea nu se ajunge 
prin năstrușnicie, convul
sii, neurastenii ci cu seni
nătate, răbdare și respec
tul naturii. Frumusețea se 
ascunde in omenie și se 
relevă celui ce nu caută 
prea departe.

In spectacolul lui Lucian 
Pintilie pînă și timpul în
suși e frumos. Este un timp 
materializat, făcut din cli
pe lungi, lente, țntr-o 
scurgere melodioasă, plină 
de o grație tristă. Un timp 
care se vrea visat și nu uti
lizat. Acesta este timpul 
livezii cu vișini, al vechi
lor ei stăpîni; un fel de 
veșnicie imperceptibil agi
tată de trecerea înceată, 
continuă. Spectacolul lui 
Lucian Pintilie se desfă
șoară rar, cu îndelungi pau
ze, făcute din tăcere și ne
mișcare. Este ritmul inac
tivilor, distrați, visători, 
fără proiecte, fără obliga
ții — o continuă noapte 
albă, un continuu sfîrșit de 
petrecere. Este timpul pier
dut de generații întregi din 
orgoliu, din conștiința pri
vilegiului.

Liubov Andreevna —• 
Clody Bertoia și Gaev — 
Fory Etterle nu pot trăi 
altfel decît epuizînd fără 
rost și fără grabă timpul 
De aceea, conviețuirea lor 
oricît de scurtă cu Lopa- 
hin e chinuitoare. Lopahin 
— petre Gheorghiu, e un 
întreprinzător, un dinamic, 
are deci întotdeauna timp 
puțin și mult de lucru. Pen
tru el, trecerea timpului e 
pierdere irecuperabilă. De 
aceea nu poate suporta chel
tuirea lui zadarnică și in
tervine brutal în liniștea și 
nemișcarea boierilor. Mă
iestria lui Lucian Pintilie 
e de a te face să resimți 
aproape fizic scrîșnirea pe 
care o provoacă interferen
ța celor două curente tem
porale (în actul întîi, luînd 
tăcerea drept invitație la 
discuție, I.opahin intervine 
cu totul inoportun și de
ranjant în visarea ușor eu
forică, ușor melancolică a 
boierilor; în ultimul act, a- 
gitind și zornăind cheile, 
I.opahin distonează iarăși 
îngrozitor; pentru el des
părțirea de o casă înseam
nă efectiv plecarea; pentru 
Liubov Andreevna și Gaev 
despărțirea durează, presu
pune imobilitate prelungită, 
realizare interioară lentă).

Boierii știu să tacă. Lo- 
pahin nu are răbdare să 
tacă, Piscik, dacă tace prea 
mult, adoarme. Liubov An
dreevna — Clody Bertoia, 
se exprimă, incredibil de 
fidel, prin tăceri. Cînd nu 
spune nimic sau fredonea-, 
ză e ea însăși. Clody Ber
toia a creat niște tăceri de 
copleșitoare expresivitate. 
Cuvintele o ascund, o tra

vestesc; franceza e o su
papă spre comoditățile u- 
nui limbaj extrem de con
vențional, cu fraze gata 
făcute pentru toate ocaziile 
admisibile ale vieții senti
mentale. Discontinuă, im
personală, vorbirea nu per
mite acestor personaje să 
se exprime, nu le prileju
iește declarații. Frivolă și 
manierizată la Liubov An
dreevna, diluată, ornată și 
găunoasă la Gaev, vorbirea 
e în continuu dezacord cu 
realitatea interioară. Afec
tarea cu inepuizabile nu
anțe din jocul Clody-ei 
Bertoia, grandilocvența șu
bredă a lui Fory Etterle au 
creat o permanentă tensiu
ne în personaj, au sugerat 
cu extremă inteligență un 
plan adine, ascuns, indes
cifrabil în care personajele 
înseși nu poț ajunge cu rn- I

Trofimov. Ania — Cătălina 
Pintilie, este tot atît de pu
țin aptă pentru supravie
țuire ca mama sa. Poate 
altfel nici n-ar fi fost ado
rata familiei. Ania este ea 
însăși o livadă cu vișini — 
este .frumusețea pură, ino
centă, fără crize, fără stră
danii și lupte, frumusețea 
inutilă.

Lucian Pintilie a văzut în 
„Livada cu vișini" un mo
ment de „absență a ștăpî- 
nilor", și în această absen
ță a stăptnilor o dramă nu 
o tragedie. De aceea spec
tacolul său nu se amăgește 
asupra boierilor și nu se 
dezolează în fața înlocuito
rilor. Dacă în privința ne
putinței celor dintîi Lucian 
Pintilie a adineit substan
țial sugestiile piesei, în pri
vința lui Lopahin și-a a- 
sumat întocmai datele din

minat, unul ciocoi, în fond 
cumsecade, dar cu mare du
ioșie pentru ban, grosier 
și obtuz. Petre Gheorghiu a 
înțeles exact și subtil a- 
ceasta. O subliniere reali
zează regizorul prin perso
najul lașa, în care Ion Be- 
soiu a îngroșat stupiditatea, 
realizînd un fante — lichea 
de deosebită savoare co
mică.

Toate personajele trăiesc 
dramatic „absența stăpî
nilor". Aceștia dăduseră 
sens existenței, realizaseră 
comunități cu viață regle
mentată, previzibilă. La ple
carea lor, comunitatea se 
trezește o adunătură ete
rogenă, fără posibilități de 
solidarizare. La plecarea 
stăpînilor se arată singură
tatea. Hărnicia acum fără 
sens a Variei, minuțiozita
tea lui Firs (căruia expre-

CRONICA DRAMATICĂ

De la stînga : Cătă-

lina Pintilie, Ștefan

Ciubotărașu, Petre

Gheorghiu, Clody

Bertoia, Virgil Ogă-

șanu, Lucia Mara,

Fory Etterle și Ni-

colae Secăreanu.

Văzuți de NEAGU

RADULESCU.

vtntul și cu logica. Un plan 
al misterului, al inefabilu
lui dar și al inconsistenței.

Pentru că unul din secre
tele acestor aristocrați este 
nulitatea — neputința de 
a înțelege, neputința de a 
decide sau de a îndura. Lu
cian Pintilie accentuează în 
personaje acest dat fun
damental, îl privează de o- 
rice eufemism. Nu numai 
apatia, incapacitatea de a 
acționa ci și incapacitatea 
de a sesiza proporțiile rea
le și sensurile dramei lor, 
ea și inaptitudinea adîpcă 
pentru suferință, vorbesc 
în spectacol despre dege
nerescenta rasei boierești. 
Chiar și Ania, în interpre
tarea Cătălinei Pintilie, cu 
toată aparenta mobilitate 
și capacitate de a se adap
ta, este în fond exclusă de 
viitor, pentru că perspecti
vele ei sînt tot atît de ilu
zorii cum fuseseră și cele 
de a salva livada. Speranța 
ei se reduce la fraze, la 
niște melodii frumoase cu 
cuvinte frumoase, pe care 
le-a auzit fermecată de la

MISTERUL
AZOTULUI

Datele transmise de sonda 
cosmică sovietică „Venus-4“ 
au ridicat un colt al vălului 
de mistere ce înconjoară 
planeta cu nume mitologic. 
Insă noile dezvăluiri au adus 
cu ele noi enigme. Una din
tre acestea este : unde a dis
părut azotul 7 Dr. Jeff 
Morrowitz, șeful laboratoru
lui de astrofizică de la uni
versitatea Yale, exclamă in
tr-un articol din SCIEN
TIST : „Absența azotului în 
atmosfera din Venus mă lasă 
perplex. E uluitor, surprinză
tor. înseamnă că nu posedăm 
nici o explicație veridică a 
originii azotului care se gă
sește în atmosfera terestră !“

Teoriile actuale ale evolu
ției planetare presupun că 
azotul provine de la vulcani, 
care-1 eliberează din interio
rul unei planete în primele 
stadii ale formării acesteia. 
„Pe Pămînt, scrie Dr. Morro- 

V

witz — azotul este un gaz 
inert și s-a apreciat întotdea
una că a existat de la forma
rea Terrei. Dat fiind că azo
tul e un gaz care abundă în 
Cosmos, ne-am așteptat ca 
atmosfera altor planete ca 
Marte și Venus să fie asemă
nătoare celei a globului nos
tru. Presupunerile aeestea 
s-au estompat". După inves
tigațiile lui „Venus-4“, mulți 
oameni de știință sînt încli
nați să se gîndească la nece
sitatea revizuirii tezelor des
pre procesul formării Terrei 
și a lui Venus.

în plus, confirmarea sensu
lui rotației — retrograde — 
a lui Venus pune o altă pro
blemă savanților, toate pla
netele sistemului solar ar 
trebui teoretic să aibă ace
eași mișcare de rotație. Ve
nus a fost răsturnată oare, 
odată, în așa mod incit polul 
său sud să se găsească acum 
în locul polului nord 7 E po
sibil, dar cum s-ar fi putut 
produce o asemenea răstur
nare — cataclism 7

Toate aceste întrebări, noi, 
pun tot atîtea probleme noi 
care, sperăm, că vor fi elu
cidate.

' r.x.

ȘANTIER EDITORIAL GĂLĂȚEAN

Pe culegerea de folclor in
titulată „Pe un picior de 
plai", editată de Casa regio
nală a creației populare Ga
lați, tușul tiparului este încă 
proaspăt Culegerile autorilor 
cărții, Gheorghe Brezeanu și 
Ion Nadoleanu, inmănunchind 
versuri din zonele regiunii 
Galați cu bogate tradiții fol
clorice — strigături, orații de 
nuntă etc. — au și intrat în 
repertoriile multor formații 
artistice.

Dar la Casa regională a 
creației populare Galați o-

dată cu apropierea sfîrșitului 
de an se anunță alte noi a- 
pariții. In curînd a ieșit de 
sub tipar ultimul număr din 
acest an intitulat „Pagini du
nărene". De asemenea, o lu
crare de locuri populare speci
fice locurilor, cuprinse intre 
Dunăre și Munții Vrancei pre
cum și o nouă culegere con
sacrată anului nou în care un 
număr mare de tinere con
deie au grupat cele mai fru
moase plugușoare, colinde etc.

V. MOINEAGU

text. Lopahin — Petre 
Gheorghiu — deși masiv, 
necioplit, nedelicat,, nu e o 
brută. Nu e nici măcar un 
parvenit oarecare. Un par
venit comun, ridicol este 
lașa — Ion Besoiu. Lopa
hin'— Petre Gheorghiu, su
feră și el de fapt, ca și Firs, 
de decăderea stăpînilor, îl 
revoltă chiar abdicarea lor 
placidă. Nu o lăcomie or
dinară, nici măear nevoia 
de răscumpărare pe » care 
i-au transmis-o generațiile 
de robi djn neamul său nu 
sjnt decisive — ci un ac
tivism proaspăt viguros, 
nevoia de a înfăptui efec
tiv ceva, de a construi, de 
a fertiliza; de a recolta. De 
fapt Lopahin oferă lecția 
ultimă fausțică — lecția 
acțiunii practice. în felul 
lui, Lopahin e și un uto
piști planurile și anticipă
rile Iui ilustrează preocu
parea generoasă pentru e- 
xistența pacifică, îmbelșu
gată a tuturor. Dar triste
țea cehoviană n-a cruțat 
nici ultimul gest faustic și 
l-a încredințat unui neilu-

sivitatea scenică a lui Ni- 
colae Secăreanu și situațiile 
speciale create de regi
zor pentru el îi acordă 
proporții neașteptate) sînt 
imputări mute aduse 
slăbiciunii, Nevoia lor de 
a se devota' e frus- 

' tată, neîmplinită. Repro
șurile Variei, bombănelile 
lui Firs sînt forme prea 
blînde ale unor acuzații gra
ve, probabil inconștiente. 
Sînt. ale invalizilor de care 
s-au slujit stăpînii și pe 
care acum îi abandonează!

Aceasta este și drama 
Charlottei — guvernantă șt 
măscărici, fără părinți, fără 
patrie. Prin Charloțta, Ce- 
hov introduce un element 
de comic echivoc, insolit, pe 
care Ana Negreanu îl dez
voltă ca atare. Giumbuș
lucurile acestei femei de 
nicăieri și a nimănui, care 
amestecă limbile pentru că 
niciuna nu e a ei, anima
ția ei lipsită de veselie, ex
centricitatea născută din 

. lipsă de tradiții, aerul de 
bufon bătrîn și necăjit, toa
te aceste note din jocul A-

• •••••

nei Negreanu creează în 
scenă o prezență tulbure, 
care amuză ambiguu, intri
gă prin informitate.

De fapt, sugestia straniu
lui, a unei amenințări con
fuze, este întotdeauna dez
voltată de Lucian Pintilie. 
De pildă, sunetul nedistinct, 
neidentificabîl care revine 
în text îi prilejuiește mo
mente de mare concentrare 
a sensurilor (momentul ma
gistral din actul II: țipetele 
neliniștitoare traversează 
cerul și așa apăsător și 
sumbru; încremenirea și tă
cerea actorilor sînt prelun
gite pînă la durata care co
munică spaima). O suges
tie stranie conține și Tre
cătorul — apariție de mini
mă întindere, căruia Lucian 
Pintilie îi dă o interpretare 
neașteptată. Trecătorul — 
Gheorghe Novac, mută 
brusc cerșitul în agresiune, 
implorația în atentat. Abre
viat la maxim, șocant, se 
dezvăluie un mecanism al 
crimei. Un moment de te
roare pe care în text nu
mai spaima prelungită inex
plicabil a Variei îl putea 
sugera. Poate că a existat 
o legătură intenționată în
tre decorul actului II, care 
creează o oarecare neomo- 
genitate în ansamblul sce
nografic, prin elementari- 
tatea sa, prin aerul cumva 
„stihiăl", și momentele in
solite pe care, în prelun
girea textului, regizorul le-a 
amplificat și agravat.

„Livada cu vișini" con
semnă niște excepționale 
creații actoricești: Clody 
Bertoia, Fory Etterle, Ște
fan Ciubotărașu (Piscik). 
Virgil Ogășanu a realizat un 
Epihodov irezistibil, cople
șit de limbaj și total inapt 
de a spune efectiv ceva, 
un veșnic intrus, un nevin
decabil stîngaci. Poate că 
Lucia Mara a exagerat ne- 
astîmpărul Duniașei, trans- 
formîndu-1 într-o ușoară is
terie, ceea ce nu era solu
ția unică și nici cea mai ra
finată a interpretării comi
ce. Ica Matache — Costes- 
cu — Varia și Cătălina Pin
tilie — Ania au oferit ver
siuni așteptate, acceptabile, 
dar puțin șterse.

Poate execuția actoriceas
că nu are exemplaritatea 
fără breșe din „D’ale car
navalului", dar aiei fideli
tatea interpreților față de 
regizor este mai adîncă. Pe 
toată întinderea lui, prin 
fiecare detaliu, spectacolul 
Teatrului Bulandra trans
mite o unică lecție: pătrun
derea lipsită de iluzii, în
țelegerea trist humoristică 
a tot ceea ce este omenesc 
și marea, adînca toleranță. 
Este lecția inteligenței de- 
mistificatoare dar îngădui
toare în nelimitata ei o- 
menie care era și ultima 
frază a spectacolului „D’ale 
carnavalului".

ILINA GRIGOROVICI
*) „Livada cu vișini", de 

Cehov, la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra".

• • • • •
ATI AUZIT
BĂLAN?

In brațele . de piatră ale 
Hășmașului, acolo unde 
apele Oltului și Mureșului 
își cîntă cîntecele de-n- 
ceput, în partea de nord a 
depresiunii Ciucului, acolo 
unde brazii șl molizii se 
înfruntă cu cerul, există un 
cătun cunoscut în împreju
rimi sub numele de Baia 
Bălan. Numele e legat de 
existența mineritului și e 
atestat prima oară în docu
mente prin anul 1601. Cei 
care s-au așezat aici — 
pentru a extrage cu mij
loace rudimentare arama
— și-au făcut din bîrne cî- 
teva case acoperite cu șin
drilă. Nimeni n-ar fi putut 
crede atunci că modesta 
așezare păstrată de cîteva 
secole în nota ei arhaică 
avea să se schimbe din te
melii în răstimpul a cîțiva 
ani...

Viața Bălanului — atît 
cu pulsurile ei din subte
ran cît și cu cele din afară
— gravitează în jurul mi
nei de unde se extrag piri
tele cuprifere. In ultimii 15 
ani producția anului 1950 
a fost depășită de aproape 
cinci ori. Noul an de bază, 
în perspectiva dezvoltării 
viitoare a minei, este anul 
1965, Producția anului 
1980 va crește fată de acest 
an de bază cu 479 la sută.

Muntele în care oamenii 
caută de secole culoarea 
roșiatică a minereului nu 
a cunoscut niciodată în 
existența sa o concurență 
pe verticală ca în ultimii 
ani. Ansamblurile de lo
cuințe, obiectivele de in
teres social-cultural, am
plasate cu fantezie în con
figurația terenului, au 
strivit cu frumusețea lor 
arhitectonică scăldată în 
lumina soarelui și a neonu
lui întunericul obsedant 
din ulița de altădată. Con
structorii au ridicat într-un 
deceniu 27 de blocuri, ma-

i E OR ȘUL

lată și o imagine a orășelului minier Bălan 
Foto: AGERPRES

joritatea cu cîte patru 
etaje, cu apartamente spa
țioase. 800 de nefamiiiști 
au la dispoziție garsoniere 
mobilate și încă 800 se 
vor putea muta în anul 
viitor în cele noi. Bălanul 
are un staționar cu me
dici de specialitate, casă 
de nașteri, club și cinema
tograf, o cantină unde ma
sa este servită de trei ori 
pe zi, complexe de deser
vire comercială.

Vizitatorul rămîne im
presionat de cadența mun
cii constructive a acestei 
tinere așezări. Pentru a-i 
crea noi dimensiuni, în 
actualul cincinal sînt alo
cate 127 milioane lei 
numai pentru construcții 
de locuințe și alte obiective 
de interes social-cultural. 
Pînă în 1970 vor fi con
struite de două orî .mai 
multe apartamente decît 
cele existente, noi com

plexe comerciale și spații 
de cultură.

Fantezia arhitecților s-a 
întrecut în a conferi loca
lității ridicate din temelii 
o notă specifică. Integrat 
în odihnitorul peisaj mon
tan, Bălanul va primi prin 
voința locuitorilor săi 
toate atributele orașelor 
moderne. Pe temelia unui 
cătun și a avîntului indus
trializării se naște un 
oraș al cărui permis de in
trare în zonele urbane ale 
țării a fost semnat, prin- 
tr-un decret al Consiliului 
de Stat, în anul aniversă
rii a 20 de ani de la procla
marea Republicii.

CORNEL POGACEANU 
corespondentul

' „Sclnteii tineretului" 
pentru regiunea Mureș- 
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• Sute și sute de alți pio
nieri și școlari au primit, de

Mărețul act de 
30 Decembrie 
2) Notă muzi-

londonez care a făcut 
descoperire se numește... 
Watson.

zate de C.C. al U.T.C. 
colaborare cu Ministerul 
vățămîntului la Brașov 
Miercurea-Ciuc. pentru

Case ! 
mai este 

6) Sublocote-

pentru vacanfâ

BINE-AI VENIT, VACANTA!

Foto: C. CONSTANTIN

De ieri, anunțata vacanță 
școlară a intrat deplin în 
drepturile sale și începînd 
chiar de astăzi programul, 
anticipat încă din timpul tri
mestrului școlar, este în plină 
desfășurare. Iată cum arată 
pe scurt — cifre și date, ac
tuala ediție a vacanței de 
iarnă :

• Intre 27 și 5 ianuarie 
toți copiii se vor întîlni în ju
rul pomului de iarnă pentru 
„o discuție" cu Moș Gerilă, 
însoțită eu daruri, cîntec și 
poezie.

• In loeurile cele mai pi
torești din regiunile de munte 
și de deal 13 000 de pionieri 
și școlari nor poposi pentru a 
petrece In tabere și excursii 
(din fonduri centrale desti
nate vacanțelor), o parte a 
vacanței de iarnă.

asemenea, invitația de a par
ticipa la excursii. Numai din 
București pleacă spre Valea 
Prahovei 6 000 de pionieri și 
școlari.

• înscriem în itinerariile 
vacanței și cele două tabere 
de odihnă și instruire organi-

In- 

res
ponsabilii comisiilor sportive 
din liceele patriei.

• „Festivalul filmului pen
tru elevi" programat a se des
fășura între 27 decembrie și 
7 ianuarie în 67 de orașe, va 
cuprinde filme de mare suc
ces din cinematografia româ
nească și străină, medalioane, 
tntîlniri eu personalități ale 
ecranului și scenei noastre, 
simpozioane.

• In toate localitățile 
inaugurează, pe școli și grupe 
de școli, cluburi ale elevilor 
în cadrul cărora se vor desfă
șura activități cultural-dis- 
tractive șl, mai cu seamă, 
concursuri sportive, cicluri de 
inițiere în diferite concursuri 
ale sporturilor de iarnă.

„Ziua Republicii" va fi o- 
magiătă în toate școlile pa
triei prin serbări școlare care 
vor cuprinde cele mai izbu
tite numere ale concursului 
cultural-artistic pentru elevi 
— faza pe școală.

• Zeci de carnavaluri, orA 
ganizate cu prilejul Anului 
Nou, se vor desfășura în să
lile de festivități, sau, 
tentant, pe gheață, în 
carnavalurilor zăpezii.

★
Amănunte despre 

fășurarea vacanței vor : 
pare în numerele noastre vii
toare.

mai 
cadrul

mai a-

Programul
Cinematecii

REPUBLICĂ, TARĂ

!=■

Devenit tradițional, prog
ramul de filme oferit de Ci
nematecă copiilor și adoles
cenților în perioada vacanței 
de iarnă cuprinde în acest an 
o excelentă selecție de filme 
de animație. Vor putea fi vă
zute cu acest prilej filmele 
„Zdreanță" (regia Olimp Vă- 
rășteanu) „Cuiul" (de Bob 
Călinescu), „Zgribulici" (de 
Ștefan Munteanul precum și 
cîteva filme puse la dispozi
ția Cinematecii prin amabili
tatea ambasadei Franței la 
București. Aceste filme sînt 
„Hoțul de paratrăsnete" și 
„Micul soldat" ambele reali
zate de Grimault, „Caruselul 
boreal", „Greierele și fur
nica", „Voiajul lui Badabou".

Au mai fost de asemenea 
selectate două pelicule din 
fondul Cinematecii, „Lupul și 
mielul" și „Puf—Puf". Spec
tacolele vor avea loc în mati
neu începînd din 31 XII pînă 
la 7 ianuarie la orele 10 și 12. 
Luni 1 ianuarie, joi 4 și du
minică 7 ianuarie se vor or
ganiza spectacole și la orele 
15,30.

TABERE 
PENTRU ELEVI
fn această vacanță peste 

500 de elevi din regiunea 
Hunedoara vor fi oaspeții ta
berelor de odihnă de la Vața 
de Jos, Săcel, Intergalde, 
Miercurea, Lupeni ș,i Alba 
fulia, unde vor petrece clipe 
de neuitat. 50 de elevi din 
clasele mici vor merge la ca
bana Căprioara, iar alți nu
meroși elevi vor pleca in ta
bere așezate in cele mai pi
torești locuri din țară : Timi
șul de Sus, Sinaia, Bușteni și 
Nădrag. Aici elevii vor face 
excursii, vor lua parte la de
monstrații practice ale spor
turilor de iarnă și vor parti
cipa ei tnsiși la concursuri 
de patinaj, schi și săniuțe, 
vor organiza jocuri și focuri 
de tabără. Bucuriile tuturor 
se vor aduna și împlini în 
jurul pomului de iarnă care 
va fi sărbătorit peste tot.

...Aceasta a fost ideea mani
festării organizate recent de 
Comitetul regional orășenesc 
Cluj al U.T.C. la Casa de cul
tură a studenților, manifesta
re dedicată împlinirii unui 
deceniu de la proclamarea 
Republicii șl tinerilor care în 
acest an au împlinit vîrsta 
de 18 ani. Lor li s-a adresat, 
prezentfnd un tablou al rea
lizărilor obținute de regimul 
nostru, tovarășul Aurel Du
ca, membru al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al Comitetului 
regional Cluj al P.C.R. Mem
bri ai formațiilor artistice 
din oraș și un colectiv de in
terpret! de la Opera română 
au susținut in fata celor pre
sent. un reușit program ar
tistic.

DRAGA
spaniol — Vetre 
ale constructorilor 
12) Chemarea 
museților — 
gorii.

fru-
Pod-

1. 
la 
1947. 
cală — Orașul gazdă 
al celui mai mare 
Combinat Siderurgic 
din țară. — La mar
ginea Clujului ! 3) A- 
proape nouă ! —
Bun de consum —- 
Sărut din inimă ! 
4. Bătrînul fluviu pe 
care se construiește 
puternica hidrocen
trală de la Porțile de 
Fier... — ...Si un rîu

muntean pe care se 
află o altă imensă 
hidrocentrală 5) Din 
iubire !
Nu-i 
greu 
nent (abr) — A iubi 
(arh) — F 
săptămînală. 
zgîndări — 
de slavă 8) 
(reg) — Corp 
9) Brațele de 
constructorilor (sing) 
— A produce peste 
mie 10) Prefix pen
tru trei — Trecut 
prin apă 11) Curs

Speranță
7) A 
Cîntec 
Salcîm 

cosmic, 
oțel ale

1) Rezultat 
muncii — Cunos
cută stațiune bal- 
neo-climaterică din 
Bărăgan. 2) Țara 
noastră socialistă — 
Speteaza țesătorului. 
3) Ten ! — Mîndria 
constructorilor bra
șoveni 4) Centigram 
(abr) .— E cel mai 
bun — Pantalon din 
portul nostru națio
nal. 5) Un om dis
tins — Termen ju
ridic 6) Nu-s acestea 
— Ființa 
dragă — 
dobrogean 
Sărbătorii 
a tinereții 
una ! —
8) Oglinda lumii — 
A apare — Cute I
9) Cărei ! — Faima 
Bîrladului 10) Spe
cialiști din domeniul 
agriculturii — Eră 
11) Produs — Moti
vele încântătoarelor 
ii. 12) Muncitor ca
lificat — Scîntei u- 
mane.

cea mai
Armăsar

7) Luna 
muncii și 
— Unu și 
1947—1907
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Un inventator sovietic a 

pus la punct un aparat care 
- înregistrează cele mai slabe 

tresăriri ale solului. Acest 
aparat va avea două aplica
ții practice : în mine, apari
ția gazului grizu va putea fi 
semnalată cu cîteva ore îna
inte, la fel și cutremurele de 
pămînt care vor putea fl pre
văzute.

alfabetului este legat de o în
cordare care duce treptat per
soanele respective la nevroze și 
introspecții, expunîndu-le im
plicit riscului altor boli. Medicul 
londonez care a făcut această 

Trevor

în cursulunui examen ra
diologie, o tînără iugoslavă a 
aflat că posedă patru rinichi, 
cîte o pereche de fiecare 
parte a corpului ; toți patru 
funcționează normal.

Un medic din Londra a stabi- 
h_t,. în urma unor cercetări de 
cîtiva ani, că persoanele al căror 
nume de familie începe cu litere 
între S și Z sînt predispuse la 
nevroză. Grupul de persoane cu 
asemenea nume au șanse dubla
te de a deveni ulceroși sau car
diaci, iar durata medie de vîrs- 
tă este cu 12 ani mai mică. Aș
teptatul, pînă vine rîndul unui 
asemenea hume de la sfîrșitul

O femeie din departamen
tul Isere (Franța), care or
bise acum cinci ani, și-a re
căpătat la vîrsta de o sută de 
ani vederea datorită unei in
tervenții chirurgicale.



Decorul : o cameră de gardă — 
arest. 1947. „La sediul coman
damentului militar din Negrești, 
un fel de tîrgușor, așezat la ju
mătatea drumului dintre Iași și 
Vaslui... O dimineață sinistră 
din decembrie" — N. D. Cocea. 
COCEA : ...Amintiri din umbra 
pușcăriei... Domnule maior, fiți 
amabil și lămuriți-mă, unde sîn- 
tem ? Ce pușcărie e asta ?

BOLINTIN : O, nu, domnule 
Cocea, nu e pușcărie...
COCEA : Dar ce e atunci ? 
Unde sîntem ? De aseară, de la 
Iași, a viscolit toată noaptea. 
Nici nu-mi dau seama cît am 
făcut și unde am ajuns. Parcă 
am fi la capătul pămîntului. 
BOLINTIN : Nu e prea departe. 
COCEA : Unde sîntem, domnule 
maior ? Ce, e secret militar ? 
BOLINTIN : O, nu, din moment 
ce am ajuns la obiectiv, nu mai 
e secret... Cred că acum v-aș 
putea spune.
COCEA : Atunci spuneți ! 
BOLINTIN : Fiindcă insistați : 
comandamentul militar Negrești. 
COCEA : Lîngă Vaslui ? 
BOLINTIN : O. da.
COCEA : Arestat, și mă duceți 
Ia un comandament militar ? ! 
Asta înseamnă tot pușcărie. 
BOLINTIN : Nu vă alarmați... 
Nu e pușcărie.
COCEA : Nu mă sperii eu de 
pușcărie. Udul nu se teme de 
ploaie.
BOLINTIN : O !
COCEA : Sînteți surprins ? 
BOLINTIN : Oarecum... Auzl- 
sețn că ați fost magistrat.
COCEA : Asta a fost o greșeală 
de tinerețe. O pot socoti pre
scrisă. Din magistratură am de
misionat destul de repede. Acum 
sînt un vechi răufăcător. Am 
început destul de tînăr, încă sub 
domnia răposatei sale maiestăți 
Carpi I.
BOLINTIN : O, foarte intere
sant, (im citit așa ceva... într-un 
romana.
COCEA (rîs larg)': Serios ? Ro
man în fascicole ?
BOLINTIN: ...Mi se pare că 
dumneavoastră glumiți, domnu
le Cocea.
COCEA : Nicidecum, domnule 
maior. Exact acum zece ani, în 
o mie nouă sute șapte, în anul 
răscoalelor, am făcut pușcărie 
la Buzău.
BOLINTIN : O, încă de acum 
zece ani ?
COCEA : De fapt, începutul îl 
făcusem ceva mai înainte. La 
Brăila. N-a\ fost însă un debut 
prea străludit. Acolo am fost 
arestat doar cîteva săptămîni. 
BOLINTIN: O, n-aș fi crezut. 
După cîte am auzit, sînteți fiul 
unui domn geineral.
COCEA : De-aici mi se trag 
toate, domnule. Am avut de mic 
copil contacte nesănătoase. 
BOLINTIN : O !
COCEA : Păi da stn cunoscut 
îndeaproape asasini dintre cei 
mai fioroși, hoți celebri, cei mai 
infami și periculoși făptuitori. 
BOLINTIN : Dumneavoastră
glumiți mereu, domnule Cocea. 
In familia unui domn general ? ! 
COCEA : Cîtuși de puțin. Și, 
pardon, domnule. Tatăl meu n-a 
fost un general oarecare. A fost 
ofițer în suita personală a ma
jestății sale regelui.
BOLINTIN : (sărind în 
de drepți. Onctuos) : Vă 
mă scuzați, dar...
COCEA (tăindu-i măreț) : Mul
țumesc... Veți vedea imediat. 
Datorită funcției tatălui meu, 
familia noastră a locuit în incin
tele castelelor și palatelor re
gale. Am avut fericirea să-i cu
nosc personal : pe majestatea sa 
răposatul Carol, pe majestatea 
sa Fritz. îneă de cînd era prin
cipe.
BOLINTIN : Fritz ?
COCEA: Ferdinand. Noi, amicii, 
îi spuneam Fritz. In intimitate, 
bineînțeles.
BOLINTIN : O, nu știam. 
COCEA : în sfîrșit, am cunos
cut și pe celelalte altețe... mi
niștri, toate mărimile.
BOLINTIN : Cîtă cinste !... 
COCEA : Te cred. Si încă de 
mic copil.
BOLINTIN : O... nu înțeleg a- 
tunci... celelalte..Ă 
COCEA : Ce anume ?
BOLINTIN : Asasinii.
COCEA : Chiar nu ?... Gîndi- 
ți-vă puțin, domnule maior. Ce 
Dumnezeu ? !
BOLINTIN : ...O, da... da... da, 
de mic copil... (Tonul unei mari 
descoperiri). Ați fost răpit de 
mic copil. Ați fost răpit de o 
bandă.
COCEA : Bandă ! Asta e ! Dom
nule, ești sen-za-ți-o-nal.
BOLINTIN : Am mai auzit de 
un asemenea caz.
COCEA : Ești senzațional... Am 
să-ți spun totuși. Prea m-aș 
plictisi altfel. Ai dreptate, dom
nule. E o bandă, o bandă pe 
care am putut-o cunoaște direct. 
O bandă de ucigași, de tîlhari. 
de jefuitori ai țării. O bandă ti
căloasă ! Condusă ieri de re
gele gheșeftar și asasin Carol 1 
și astăzi de majestatea sa Fritz. 
Ferdinand, bețivanul urecheat. 
Tot n-ai înțeles, domnule-?... 
Doamne, Dumnezeule !
BOLINTIN : Domnule, 
nebun... O... Nu permit 
insultate maiestățile lor 
Nu permit și protestezi'., 
nebun.
COCEA : Sînt nebun. M-a în
nebunit drumul ăsta îngrozitor 
de la Iași și pînă aici. M-au.în
nebunit gerul, temerile și amă
răciunile. Am vrut să fug de ele 
vorbind, fie și cu unul ca dum
neata... Doamne, Dumnezeule, pe 
mîna cui ne-ai lăsat tara și pe 
noi toți ! Maior și comisar regal! 
BOLINTIN : O... O vorbă să nu 
mai scoți !
COCEA (strîngînd șuba pe el) : 
Nici o grijă.
BOLINTIN : ...Scoateți-vă șu
ba... E militară... Șuba majestă
ții sale. (Cocea scoate șuba și o 
aruncă cu dispreț) Trebuia să 
vi-o iau de mult.. Să vă las să 
degerați pe drum... O meritați

poziție 
rog să

sînteți 
să fie 
regale. 
Sînteți

(Pauză)
SĂNĂTESCU (intrînd) : Bună 
dimineața, domnilor,
BOLINTIN (luind poziție de 
prezentare) : Să trăiți, domnule 
general. Am onoarea să mă pre
zint. Sînt maiorul comisar re
gal Niculescu Bolintin. Din or
dinul Marelui Cartier...
SĂNĂTESCU (tăindu-1) : Bine, 
bine, știu... Dumneata ești dom
nul Cocea ? !
COCEA : Da, domnule general. 
SĂNĂTESCU (cu ton de pre
zentare) : Sănătescu... Genera
lul Sănătescu... (Lui Bolintin). 
De dumneata nu mai am nevoie. 
Ești liber.
BOLINTIN (întinzînd un plic) : 
Domnule general, actele ares
tatului.
SĂNĂTESCU : Lasă plicul aici. 
BOLINTIN : Și șuba, domnule 
general.

SĂNĂTESCU : Ce șubă ? 
BOLINTIN (arătînd șuba) : Per
miteți s-o iau. E de la Marele 
Cartier.
SĂNĂTESCU : Ia-o și retra- 
ge-te. Dacă ai nevoie de ceva, 
găsești ofițerii la popotă.
BOLINTIN (ia șuba. Salută). 
Am onoarea să vă salut, dom
nule general (Iese).
SĂNĂTESCU (posomorit) : Po
mădatul ăsta e cel mai mare 
timpit din toate armatele aliate... 
Pe deasupra e și o lichea peri
culoasă. Ce l-aș mai expedia eu 
în tranșee pe învîrtitul ăsta 
(Străbate încăperea, controlează 
ieșirile, închide o ușă cu cheia. 
Apoi, cu zîmbet și cu figura 
destinsă). Pe-aici sînt cam multe 
urechi... Nu te-am adus în bi
roul meu. Acolo chiar nu-i de 
scos o vorbă... Dumneata ești 
băiatul generalului Cocea ! 
COCEA : Da, domnule general. 
SĂNĂTESCU : Ești arestat din 
ordinul Brătienilor !
COCEA : Bănuiesc, domnule ge
neral.
SĂNĂTESCU : Ți-o spun eu. 
Mi-a telefonat, în privința du
mitale, Ionel Brătianu. Personal 
mi te-a dat în grijă.
COCEA : Văd că mă bucur de o 
atenție deosebită.
SĂNĂTESCU : Și încă ce aten- 

din 
Cea

ție ! ? Primul ministru, și 
cea mai înaltă dispoziție, 
mai înaltă... înțelegi ? 
COCEA : Desigur. 
SANATESCU : Neamul șl 
mînța lor la toți împreună ! 
COCEA : De acord cu dumnea
voastră, domnule general.
SĂNĂTESCU : Poftim (arătîn- 
du-și epoletul), general de bri
gadă. Cu vechimea și capacita
tea mea ! Cei dintr-o promoție 
cu mine sînt generali de corp 
de armată. Au avansat pe toți 
mucoșii. Liberali, bineînțeles.

să-

AL VOITIN
(fragmente) ADIO,IP
d e

i

Piesa „Adio, Majestate”, pornind de la un eveniment 
cunoscut — noaptea de 30 Decembrie 1947, caută să 
prezinte destinele și gindirea unor intelectuali români 
— consecvenți luptători antimonarhici. Acțiunea e în
corporată într-o singură seară din 1947, dar manevrea
ză diateze ale trecutului ajungînd pînă la 1887. Deci 
un fel de montaj de secvențe centrate în jurul nopții 
de 30 Decembrie. Dintre personajele piesei fac parte 
și junimistul Gheorghe Panu, ilustrul ziarist N. D. 
Cocea și alții.

Piesa nu e nici dramă, nici comedie. Ea conține epi
soadele dramatice derivlnd 
reale; se poate însă și 
lumi care decade.

Deși n-aș vrea să fie 
„ocazională", intenționez
două decenii de Ia nașterea 
Majestate", ai cărei eroi sînt acei bărbați luminați care 
prin lupta și cuvîntul lor au construit climatul etic și 
politic in care s-au petrecut evenimentele.
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ceea 
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din drama destinelor 
în fața ridicolului unei

ce se numește o piesă 
celebrez aniversarea a 
Republicii prin „Adio,
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AUTORUL

: Te cred. Libe- 
de toate onorurile, 
de ani de zile. Iar 
avem o concepție 

conserva-

Eu, fiindcă am o altă concepție, 
rămîn bun în grad. E revoltă
tor, domnule !
COCEA : Revoltător, domnule 
general.
SANATESCU 
ralii au parte 
Se ghiftuicsc 
noi, cei care 
solidă, tradițională, _____
tivă așteptăm și ne uscăm. Iți 
dai seama, domnule Cocea ?
COCEA : Perfect, domnule ge
neral.
SĂNĂTESCU : Și-acuma, pe 
deasupra, m-au făcut și temni
cerul dumitale. Nemaipomenit ! 
Comandant de mare unitate și 
temnicer al unui bolșevic. 
COCEA : Mda.
SĂNĂTESCU : Bolșevic primej
dios. Așa mi-a spus Brătianu. 
COCEA (evaziv) : Așa se pare... 
SĂNĂTESCU : Eu, domnule Co
cea, ți-o spun deschis, dacă aș 
putea, i-aș mînca fripți pe toți 
bolșevicii. Cu dumneata însă nu 
am nimic. Dimpotrivă. N-am să 
scot eu castanele din foc pen
tru liberali. Chiar dacă asta ar 
fi dorința majestății sale. Clar ? 
COCEA : Chestia cu castanele 
nu-mi este prea limpede, dom
nule general.
SĂNĂTESCU : Atunci, . ce mai 
încoace-încolo, dă-mi cuvîntul 
dumitale de onoare și ți-o spun 
pe șleau.
COCEA : îl aveți, domnule ge
neral.
SĂNĂTESCU : Foarte bine. 
Află, domnule, că pezevenghiul 
de Brătianu te-a trimis la mine 
ca să te fac scăpat.
COCEA : Scăpat ?
SĂNĂTESCU : Scăpat ! Ce-i 
greu de priceput?! Nu s-a mai 
făcut de atîtea ori ? Scăpat de 
orice griji. La loc de odihnă și 
verdeață.
COCEA : Acolo unde nu-1 nici 
durere, nici suspin... Am înțeles, 
domnule general.
SĂNĂTESCU : Asta-i. M-a în
trebat Brătianu de vechimea în 
grad. Mi-a fluturat tresa de 
divizie. Parcă nu-1 cunosc eu 
cît e de pungaș ?! Mi-a atras 
atenția că ești foarte primej
dios. în stare să fugi de sub 
paza cea mal riguroasă.

cam
în 

Pu-

COCEA : Frumoase perspective 
(O chintă de tuse).
SĂNĂTESCU : Frig în ghețăria 
asta.
COCEA : Ca să fiu sincer, după 
cele ce mi-ați spus, m-au 
trecut căldurile.
SĂNĂTESCU (uitîndu-se 
jur) : Unde țl-e paltonul 1 
ne-ți paltonul, domnule.
COCEA : N-am. M-au adus așa 
cum mă vedeți. Aseară, la Iași, 
m-au arestat de pe culoarele 
Teatrului Național. Eram în șe
dința Parlamentului. Din motive 
de urgență și discreție nu m-.au 
lăsat să-mi iau paltonul de la 
garderobă. La Consiliul de 
Război mi-au dat șuba pe care 
a luat-o adineauri maiorul.
SĂNĂTESCU : ...Născătoarea lor 
de șobolani! Ăștia-s liberalii. 
Lasă că te aranjez eu.
COCEA : Depinde cum, domnule 
general.
SĂNĂTESCU : Fain. Vrea șme
cherul de Brătianu să mă tragă 
pe sfoară, să te curăț eu. Să 
cadă răspunderea pe noi. Putea 
foarte bine să te trimită la un 
general de-al lor. N-a făcut-o. 
Te trimite la mine ca să ne 
compromită pe noi. La mine nu 
se prinde, domnule. Eu am 
principiile mele. Solide, conser
vative. Eu nu mă pretez. Nu le 
fac eu jocul. La mine, domnule, 
ești în cea mai totală siguranță. 
COCEA : Vă sînt recunoscător, 
domnule general.
SĂNĂTESCU : Ești și fiu de 
militar. Te încartlruiesc într-o 
casă bună. Masa la popotă. Liber 
în tot tîrgul. O singură condi
ție : să nu-mi fugi. Dă-mi cu
vîntul dumitale de onoare.
COCEA : Aveți cuvîntul meu, 
domnule general.
SĂNĂTESCU : Atunci e în re
gulă... încă ceva : eu sînt mo
narhist și dinastic. Pe maies
tățile lor regale și regina eu pot 

■ să-i înjur astăzi de mamă și de 
tot calendarul, fiindcă joacă 
după cum le cîntă Brătianu. 
Mîine s-ar putea să-și dea seama 

A

Fac 
fac 
de

ge-

că au greșit și să facă un guvern 
solid, tradițional, conservativ. 
Atunci se schimbă chestia, 
drepți și strig ura ! Eu nu 
politică, dar sînt un om 
principii. Clar ?
COCEA ; Evident, domnule 
neral.
SANATESCU : Va să zică, sîn- 
tem înțeleși. Aici, în Negrești, 
nu-mi faci nici un fel de poli
tică. Te porți ca un sfînt. Sfîn- 
tul sfinților.
COCEA : Chiar sfînt, domnule 
general ?
SĂNĂTESCU : Sfînt politic. în
colo, distrează-te cum vrei. 
Clar ?
COCEA : Sînt la dispoziția dum
neavoastră.
SĂNĂTESCU : Foarte bine... Ia 
să vedem ce-i cu plicul ăsta

T A B L
Decorul : un colț din cafeneaua 

Capșa
COCEA (apropiindu-se de 
Streitman, care e singur la o 
masă) : Ferdinand e respon
sabil !
STREITMAN : Mare noutate ! 
Stai jos. Nu cîștigi nimic dacă 
te agiți în așa un hal.
COCEA : Cum poți fi atît de 
calm ? Tu nu înțelegi, dragă 
Streitman ?...
STREITMAN : Și ce-i dacă-nțe- 
leg?!... Mai bine bea un șvarț. 
Garson ! Mai adă un șvarț, pen
tru domnul Cocea.

COCEA : Nu-i nimici Fac în
chisoare, și gata. Recursul e ca 
și respins.
STREITMAN : Ferească Dumne
zeu ! 11 cîștigi precis. Crezi că-s 
complet idioți ?

COCEA : înțelege odată, omule, 
nici nu mă sinchisesc. N-au 
decît să mă închidă. Te rog să 
mă crezi. în privința asta, nu 
mă sinchisesc nici ' cit negru 
sub unghie.
STREITMAN : Ei. așa vine 

(Desface plicul, scoate un dosar, 
îl frunzărește. Citește) ...Ții, ții... 
(Răsfoiește). Ți-au adunat toate 
articolele... Teribil, domnule.- 
Albie de porci îi faci pe maies
tățile lor... Măi, măi ! Cîteodată 
o nimerești... Cu Brătienii mai 
ales. Asta-mi place... Să știi că 
am să le citesc pe toate. 
COCEA : Ce să vă mal 
timpul...
SĂNĂTESCU : ...Ăsta-i

pierdeți
SĂNĂTESCU : ...Asta-i subver
siv rău... Asta, ultimul, scris de 

", netipărit. Ce-i cu ăsta,

dosa- 
ares-

mină, 
domnule ?
COCEA : Nu știu la care vă 
referiți, domnule general.
SANATESCU (în timp ce citeș
te) : ...Despre Petrograd... Văd 
că . ai fost de curînd în Rusia. 
COCEA ’ Da.
SĂNĂTESCU : Lenin... Am auzit 
parcă... Șeful bolșevicilor, 
pare !?
COCEA : Da.
SĂNĂTESCU (închizînd 
rul) : Nu mă mir că te-au 
tat. Articolul ăsta e bolșevism 
curat.
COCEA : Nu-i un articol, dom
nule general. Doar cîteva note 
asupra revoluției de la Petro
grad. Din această toamnă. 25 
spre 26 octombrie 1917.
SĂNĂTESCU : Cu ăsta-ai în
fundat-o.
COCEA : Mi l-au ridicat la o 
percheziție. De altfel s-a discu
tat și în Parlament despre acest 
eveniment... Poate mai tîrziu 
voi face și un articol.
SĂNĂTESCU : Caută-ți, dom
nule, de treabă ! Ești om deș
tept. Dacă nu te liniștești, ai să 
dai de naiba. Ascultă-mi sfatul, 
domnule Cocea. Lasă-te de po
litica asta bolșevică. Cere ier
tare majestății sale și pocăieș- 
te-te. Altfel o sfîrșești rău. 
Acuma ai avut noroc. Ai nimerit 
la mine. Eu îl cunosc pe tatăl 
dumitale și nici nu vreau să mă 
las tras pe sfoară de pușlamaua 
de Brătianu. A doua oară nu 
mai dai peste norocul ăsta.
COCEA : Recunosc, domnule 
general, am avut noroc.

mi se

nu fugi, 
mîna. Cuvîntul dumi- 
la general, la fiu de

(dînd mina cu Sănă-

SĂNĂTESCU : Nu-i da cu pi
ciorul. Urmează-mi sfatul și să 
nu fugi. Să nu fugi, că mă bagi 
șt pe mine la bucluc. Mai dă-mi 
o dată cuvîntul' că 
Dă-mi și 
tale. De 
general.
COCEA: , 
tescu) Aveți din nou cuvîntul 
meu, domnule general.
SANATESCU : Am încredere. în 
ce privește pe Brătieni, n-am 
nimic împotrivă. Poți să-i tă- 
bîrcești cit vrei și cum vrei... 
Iți trimit un ofițer să se ocupe 
de dumneata.
COCEA : (în timp ce Sănătescu 
iese) : Vă mulțumesc și vă salut, 
domnule general... Cuvîntul dat 
trebuie respectat.

OUL
vorba. Una gîndeștl cînd ești 
aici, la Capșa, cu un coniac în 
față, și alta la Văcărești. Lasă 
că știu și eu foarte bine. Nu 
este cazul tău. Aș putea garanta. 
Păcat că n-am acoperire.
COCEA r Nu mă mai liniști. Nu 
sînt cîtuși de puțin alarmat. 
Dimpotrivă. Acesta e primul 
proces de presă. Primul proces 
de les-majestate, sub proaspăta 

. și splendida noastră constituție.
Odată cu noua constituție, cu 
toată urgența, primul proces de 
les-majestate. Trebuie să recu
noști că mi se face o mare 
cinste.
STREITMAN : Așa o cinste, ce 
să zic ?!...
COCEA : Sînt primul care voi 
consacra, cu libertatea mea și pe 
propria-mi piele, binefacerile 
constituției lui Ferdinand. Tră
im în paradisul libertăților. în 
anul de grație una mie nouă 
sute douăzeci și trei. In veacul 
al~ douăzecilea. Ceea ce nu in
tră în mintea mea, e că un om 
mai poate fi condamnat, în 
zilele noastre, pentru credințele 
și pentru scrisul lui.
STREITMAN : Eu, dragă Nicule, 
mă mir de tine.

ea

simplu
aforls-

COCEA : Bine că te miri. 
STREITMAN : Ce vrei?! în de
finitiv nu sînt decît un 
reporter politic.
COCEA : Care cultivă 
mul și paradoxul.
STREITMAN : Dlletantlsme. A- 
vem fiecare micile noastre de
șertăciuni. N-am pretenția că 
sînt un Spinoza.
COCEA: Numai asta ar mai 
lipsi...
STREITMAN : Mă rog, nu sînt 
nici Spinoza, nici mare fondist 
ca tine. în schimb, alerg toată 
ziua pe la tribunale. Cu atîtea 
procese de comuniști, am ajuns 
să rup două perechi de pingele 
pe săptămînă.
COCEA: Și eu ce spuneam?! 
Tocmai asta e revoltător. Pro
cese de conștiință, în secolul 
nostru. Secolul douăzeci !
STREITMAN : De ce revoltă
tor?! E foarte normal. Secolul 
douăzeci e secolul revoluției. Al 
scris-o și tu de atîtea ori. Este ? 
Este.
COCEA : Bineînțeles. Asta e 
istoria timpului nostru.
STREITMAN : Și vrei să nu fie 
procese ?! Nu se poate.
COCEA : Se poate. Există so
luția care să pună sfîrșit 
terori.
STREITMAN : Așa spui 
nu sînt fondist. Nu fac 
Constat realități. Totul e cît se 
poate de simplu. Ești mai tare 
tu, mă înfunzi tu. Sînt mai tare 
eu, te înfund eu. Acuma ei sînt 
mai tari... Știi tu care... Ne în
fundă ei pe toți. Așa a fost și 
așa este de cînd lumea. Și la 
Paris, și la Petersburg, și la noi. 
COCEA : Pînă la urmă se va 
vedea...
STREITMAN : Pînă la urmă... 
Să dea Dumnezeu să apucăm 
ziua aceea ! 
bravo lui !... 
cui sînt eu.
deauna.
COCEA : La ureche. 
STREITMAN : La toate urechile. 
Și totdeauna am spus același 
lucru. Fac și eu, dragă Nicule,

acestei
tu. Eu 
teorii.

Cine o s-o apuce, 
Tu știi de partea 
Am spus-o întot-
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ce pot. Prudența e o frică con
densată. Sînt bătrîn, sînt bolnav 
și, pe deasupra, ce să mai vor
bim... Ia te uită cine intră !...
COCEA (privind spre direcția 
indicată de Streitman)... Intere
sant. Poliția în persoană.
STREITMAN : E cu procurorul 
Raicoviceanu... Am impresia, 
Nicule, că vin spre noi.
COCEÂ : Așa s-ar părea.
STREITMAN : ...Numai zîm- 
bete... E de bine, Nicule. Garan
tez cu ce vrei. Acoperirea nici 
nu mai contează.
VOINESCU (apărînd jovial) : 
Bună dimineața, domnule Cocea. 
Te-am căutat peste tot. Ești cam 
greu de găsit (Lui Streitman 
care s-a ridicat în picioare). 
Domnul ?...
STREITMAN : Streitman, gaze- 
VOINESCU (întinzîndu-1 mîna 
lui Streitman) Romulus Voi- 
nescu.
STREITMAN : Onorat, excelen
ță, vă cunosc. Persoana direc
torului general al siguranței nu 
putea scăpa atenției unui bătrîn 
gazetar.
VOINESCU : Te urmăresc, dom
nule Streitman.
STREITMAN : Pe mine, exce
lență?! Mă mir. Eu sînt un re
porter modest și... obiectiv.
VOINESCU : Iți urmăresc in
terviurile, domnule Streitman. 
Cam acidulate, uneori.
STREITMAN : Aha, interviu
rile ?! Am de gînd să mă las de 
interviuri, excelență, 
ceput să îmbătrînesc.
VOINESCU : Păcat,
mi-au plăcut... (Cu 
expediere). Cînd ai timp, treci 
pe la mine.
STREITMAN : Parcă timp nu 
se găsește?! Vedeți, excelență... 
VOINESCU (ușor gest de înde
părtare) : Bine, bine. Mi-a făcut 
plăcere să te cunosc... Am ceva 
de discutat cu domnul Cocea. 
STREITMAN : Prea bine. Vă 
salut, excelență (îndepărtîndu-se, 
lui Cocea) Eu rămîn pe aici. 
Aștept. Am ceva de discutat cu 
niște simboliști (Iese).
VOINESCU (lui Cocea care se

Am în-

citeva 
gest de

procuror.

Cocea) : 
calitate

să lă- 
aceste 
Cocea,

ridică morocănos de la masă) : 
Te rog, rămîi, domnule Cocea. 
Avem de vorbit (Se așează la 
masa lui Cocea). Ia loc și 
dumneata, domnule .
(Lui Cocea). Te-am căutat și 
acasă șl la redacție. Trebuie 
neapărat să te-ntîlnesc. Am fost 
nevoit să vin chiar aici.
COCEA : Puteai să pui agenții 
să mă ridice. M-ar fi adus 
ușor la dumneata. Ți-ar fi fost 
mai comod, iar pentru mine mai 
plăcut.
VOINESCU : Ha, ha, ha... Asta-i 
domnul Cocea. Totdeauna spi
ritual. Noi tocmai asta dorim : 
să te scutim de neplăceri. Ți-o 
poate confirma și domnul Rai- 
coviceanu. După cîte știu, vă cu
noașteți de mult.
COCEA : Da, din păcate. 
RAICOVICEANU (lui < 
Domnule, sînt aici în 
oficială.
COCEA : Te privește. 
VOINESCU : Domnilor, 
săm pentru altă dată 
mici tachinări. Domnule 
sînt așteptat la palat. Trebuie 
să transmit un răspuns din par
tea dumitale. Chiar în această 
dimineață. Asta explică prezența 
mea aici.
COCEA : Serios, domnule ? 
VOINESCU : Te asigur că e 
foarte, foarte serios, domnule. 
Sînt însărcinat să-ți comunic 
unele propuneri. Factorul con
stituțional dorește lichidarea 
acestei afaceri.
COCEA : Tratative, deci 7! 
VOINESCU : Mă rog, numește- 
le cum vrei.
COCEA: Tratative cu boul 
Apis ?
RAICOVICEANU (sărind) : 
Domnule director general, e o 
îndrăzneală nemaipomenită. O 
nouă insultă adusă majestății 
sale. în fața noastră !...
VOINESCU (tăindu-1) : Stai jos, 
domnule procuror. Cu domnul 
Cocea discuțiile nu sînt co
mode... Dar... La toată urma, 
de unde știi că domnul Cocea 
nu se referă la dumneata, sau,
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deși n-aș crede, chiar la mine ?... 
Te rog, te rog, nu protesta. Te 
înțeleg. Dumneavoastră magis- 
trații sînteți susceptibili. 
COCEA : Noblesse oblige. 
RAICOVICEANU : Merci !... 
VOINESCU : Să nu uităm 
domnul Cocea e un om de 
tere. Are stilul său... Să nu 
lăsăm enervați, domnule Rai
coviceanu. Ratăm misiunea. 
RAICOVICEANU : Totuși... 
VOINESCU : Nici un totuși. 
Discuțiile cu domnul Cocea le 
duc eu. Eu răspund... Domnule 
Cocea, te rog să te exprimi cum 
vrei. Fără reticențe... Ca Ia 
Capșa...
COCEA : Am luat act. 
VOINESCU : Perfect. Putem 
deci reveni.
COCEA : Aș vrea doar să-I 
liniștesc pe Raicoviceanu...
VOINESCU : Mai bine renunță, 
domnule Cocea. Să evităm în
cordările.
COCEA : E o obligație de fost 
coleg. Pe vremuri am făcut 
parte din aceeași breaslă. Te 
rog să-mi permiți.
VOINESCU : Nu te lași, dom
nule.
COCEA : Vreau să-1 asigur pe 
Raicoviceanu că, pomenind de 
boul Apis, nu m-am referit la 
nimeni de față.
VOINESCU (lui Raicoviceanu) : 
Vezi, domnule...
COCEA : De asemenea trebuie 
să precizez că n-am avut nici 
un gînd special pentru majes- 
tatea sa Ferdinand.
VOINESCU (Iui Raicoviceanu) : 
Ce mai vrei... ?
COCEA: Farsa _____ ,
oriunde se petrece ea, îmi stîr- 
nește întotdeauna zîmbete iro
nice. Un rege, oricare ar fi el, 
mi se pare în vremurile noas
tre tot așa cum trebuia să i se 
fi părut acum două mii de ani, 
lui Platon, spectacolul poporu
lui prosternat...
VOINESCU (întrerupîndu-1) : 
Fiecare cu părerile lui.
COCEA: ...Prosternat la pi
cioarele boului Apis. Mintea 
mea refuză să conceapă simbo
lul etatist, care face dintr-un

regalității,

domnule
și renta-

M-ațl fă-

..Mă gîndeam că poate 
reintru în ma

Magistratură ? 
comunica ime- 

Cocea. Sînt ab- 
că vei fi satis-

Pot anti-
domnule 

majes-

.................

bețivan, oricum s-ar numi el, 
domnule Raicoviceanu, dintr- 
un muieratic, sau dintr-un la
mentabil creștin, un fel de di
vinitate Iresponsabilă adulată de 
cei interesați. Dacă-mi citiți ar
ticolele, cred că acestea nu sînt 
noutăți pentru nici unul dintre 
dumneavoastră.
VOINESCU : Greu de discutat 
cu dumneata, domnule Cocea. 
COCEA : Nu știu. Am ținut 
doar să mă explic.
VOINESCU : Chiar mal era 
nevoie !... în sfîrșit... S-ar pă
rea că nu ești prea curios să afli 
ce trebuie să-ți transmit.
COCEA : Dimpotrivă. Nu ve
deți ? ! Ard de nerăbdare... Deși 
mi le cam închipui. Vă ascult, 
domnule director general al si
guranței.
VOINESCU : Hm, hm, hm !... 
Azi la ora unu are loc pro
nunțarea recursului dumitale. 
COCEA : Ei, da. Și ?
VOINESCU : Dacă se respinge, 
rămîi definitiv condamnat la un 
an și jumătate închisoare.
COCEA : Sînt pregătit : sufle
tește și trupește.
VOINESCU : ...Recursul s-ar 
putea totuși admite... Depinde 
de dumneata.
COCEA : Condițiile,
Voinescu...
VOINESCU : Ușoare 
bile.
COCEA : Nu-i rău.

; cut curios...
• VOINESCU : Renunțarea la 

atacurile antidinastice și anti
monarhice și... compensațiile de 
rigoare. Evident, după o lună, 
două. Să se mai liniștească 
zarva asta.
COCEA : Concret : în ce-ar 
consta compensațiile ?
VOINESCU : O funcție. Satis
făcătoare prin importanța ei. 
COCEA : Satisfăcătoare ? !... De
pinde de ce înțelegem fiecare... 
VOINESCU : ...Foarte bine re
munerată și, dacă în principiu 
cădem de acord, se pot adăuga 
unele suplimentări imediate. 
Generoase și discrete... Mai pre
cis, vei putea discuta direct. 
COCEA : Bine, domnule Voi
nescu... Am vrut și eu să văd 
cît prețuiesc... Nu e rău. Nu e 
rău de loc...
VOINESCU : Domnule Cocea, 
e foarte bine. E o ocazie unică, 
n-o scăpa.
COCEA -
n-ar fi rău să 
gistratură.
VOINESCU: 
Minunat ! Voi 
diat, domnule 
solut convins i 
făcut, cu cea mai mare plăcere. 
Și la un nivel foarte înalt. Sînt 
sigur, domnule Cocea, 
cipa felicitările.
COCEA : Nu e cazul, 
Voinescu. Comunicați __
tații sale regelui că sînt gata 
să renunț cu plăcere la orice 
activitate publicistică.
VOINESCU : Domnule Cocea, 
majestatea sa va fi îneîntată.
COCEA : Da. Puteți să-i comu
nicați : aș renunța la scris pen
tru o funcție destul de mo
destă. Un post de procuror al 
Republicii, la orice tribunal re
publican.
VOINESCU (sărind) : Eu nu-i 
permit nimănui să-și bată joc 
de mine. Ar fi trebuit să mă 
cunoști mai bine.
COCEA : Asta pot să ți-o spun 
și eu, domnule Voinescu. Și îmi 
permit să-ți atrag atenția că aici 
te privesc mulți ochi. Nu e con
venabil, pentru șeful siguran
ței, să fie văzut pierzîndu-și 
cumpătul.
VOINESCU (reașezîndu-se) : în 
chestia asta ai dreptate... în 
orice caz, domnule Cocea, dum
neata ignorezi gravitatea situa
ției în care te găsești.
COCEA : Crezi ? Să fim serioși, 
domnule.
VOINESCU : Eu nu ți-aș fi fă
cut această propunere. Ideea 
nu-mi aparține. Sînt un simplu 
mandatar.
COCEA: Nu-i nevoie să te 
scuzi. Nu-i greu de ghicit. Pro
punerea e la fel de infamă pe 
cît e de cretină. Nu putea în
colți decît în țeasta urechiatului 
degenerat.
RAICOVICEANU : Domnule,
voi lua imediat cele mai dras
tice măsuri. Te arestez imediat. 
Personal.
COCEA : Cu plăcere, domnule 
fost coleg. Cu dumneata dru
mul pînă la Văcărești va fi un 
adevărat amuzament.
VOINESCU : Calm, domnule 
Raicoviceanu, calm. Are drep
tate domnul Cocea : toți sînt 
cu ochii pe noi... Deci, domnule 
Cocea, acesta îți este răspun
sul... Foarte bine... îți mai dau 
totuși, o șansă. îți oferim o 
altă alternativă... (îi întinde un 
plic). Poftim !
COCEA : Asta ce male ? 
VOINESCU : Un pasport.
COCEA : Să plec deci ?
VOINESCU : De ce nu? îți păs
trezi onoarea de a fi condam
nat, dar scapi de închisoare. în 
schimb noi scăpăm de dumnea
ta și de unele agitații posibile. 
COCEA : Mda...
VOINESCU : Convenabil și
pentru dumneata și pentru noi. 
COCEA : De ce să fug, dom
nule ?
VOINESCU : Nu fugi, pleci. 
COCEA : E totuna. Aș propune 
altceva : să plece majestatea sa. 
Decît să-mi spună el adio, pre
fer să-i strig eu : Adio, ma
jestate ! Aș striga din toată 
inima.
VOINESCU : Domnule Cocea, 
mi-am pierdut vremea cu dum
neata.
COCEA : Și eu la fel. Judecă, 
domnule : ce rost, ce înțeles ar 
mai avea condamnarea mea, 
dacă, în fața pedepsei, aș da 
bir cu fugiții ? Ar trebui să nu 
fiu în toate mințile ca să iac o 
asemenea neghiobie. Dumneata 
ești șeful siguranței. Ai o lungă 
carieră de polițist. Cu expe
riența dumitale, ar trebui să în
țelegi mai multe decît cei care 
te-au trimis la mine.
VOINESCU: Te asigur că în
țeleg.
COCEA : Asta mă va face să 
mai reduc ceva din pica ce ți-o 
port. Poți comunica, domnule 
Voinescu : aștept liniștit să fiu 
trimis la Văcărești.
VOINESCU : Am reținut. Și, ca 
să-ți dau încă o dovadă cît de 
bine te înțeleg, te mai anunț 
că vei executa pedeapsa ime- 
aiat, dar nu la Văcărești. La $ 
Văcărești ar fi prea banal pen
tru unul ca dumneata. Ai fi și 
prea aproape de noi. Ne-am 
deF.ania. reciproc. Voi avea eu 
grijă să te bucuri de o atenție 
deosebită. Eu personal. Ți-am 
oferit un pasport. M-ai re- 
fuzat. ~ în schimb îți rezerv o 
altă călătorie : te voi trimite la 
închisoarea din Craiova. Vei 
avea un an și jumătate de me
ditație. îți voi asigura cea mai 
deplină liniște și austeritate.
COCEA : Fie și Craiova. Puș
căria majestății sale reprezintă 
consacrarea curajului civic. Cu ; 
cît mai greu, cu atît mai bine.
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membră 
mitetul 
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ceni:

în co- 
raional 
U r zi-

Constituirea 
U.T.C. mari, la 
—- eu aș vedea necesar to
tuși, ca organizația să se consti
tuie la nivelul satului, dat fiind 
distanțele pe care ar trebui să le 
parcurgă unii uteciști spre a par
ticipa la activități — creează, din
colo de alte avantaje, terenul 
unei activități educative bogate, 
corespunzătoare cerințelor tutu
ror tinerilor. Existența unor or
ganizații mici — cuprinzînd ade
sea 3—10 membri, de vîrste 
diferite, cu nivel de cultură di
ferit, unii căsătoriți, alții abia 
absolvenți ai școlii generale etc.
— făcea, practic, imposibil de 
realizat o cerință imperioasă a 
activității educative asupra că
reia s-a insistat mult la Congre
sul al VIII-lea al U.T.C. și anu
me diferențierea în funcție de 
cerințele specifice fiecărei cate
gorii de tineri. O organizație 
mare, cum se prevede, va putea 
să nu-și limiteze activitatea la 
una-două acțiuni pe lună. Ea 
va putea asigura în permanență 
o serie de numeroase activități 
care vor putea antrena întreaga 
masă de tineri. După unii, con
stituirea organizației U.T.C. la 
nivelul comunei înseamnă acți
uni de mai mare amploare, cu 
un număr mai mare de tineri. 
Evident, nici asemenea acțiuni 
nu vor trebui să lipsească, dar, 
după părerea mea, crearea orga
nizațiilor la nivelul comunei tre
buie să însemne mai multe acti
vități, de mai mică amploare 
fiecare în parte, cu un număr 
mai mic de tineri, dar care să 
satisfacă din plin cerințele și pre
ferințele lor diverse. Concepînd 
astfel activitatea, organizațiile 
U.T.C., cu sprijinul altor factori, 
al căminului cultural îndeosebi 
și al intelectualilor din comună
— înțelegînd aici nu numai ca
drele didactice, ci și inginerul, 
medicul, zootehnistul, economis
tul etc. — vor putea iniția 
cercuri tehnice, cercuri și forma
ții artistice, cercuri cu profil 
sportiv, șezători, numeroase alte 
forme de activitate care prin va
rietatea lor vor acoperi întreaga 
gamă de înclinații și aptitudini 
a tinerilor din comună, oferindu- 
le teren propice de afirmare și 
valorificare.

unei organizații 
nivelul comunei 

necesar

tem pretinde un nivel prea ridi
cat, cel puțin în comparație cu 
ceea ce se face la oraș, și că, 
de altfel nici cerințele tinerilor • 
de la sate nu s-ar situa la ace
lași nivel. Eroare după eroare, 
consider eu. Chiar numai rezul
tatele, puține după părerea mea 
încă, pe care le-am obținut noi, 
mi-ar oferi argumente suficiente 
ca să evidențiez netemeinicia u- 
nor asemenea păreri. Descurcîn- 
du-ne cu posibilități locale, im- 
provizînd adeseori, am reușit să 
antrenăm tinerii nu numai la spor
turi obișnuite— fotbal (pentru 
care am reușit să avem două rîn- 
duri de echipament) volei, ci și la 
practicarea organizată a unor 
sporturi mai dificile : ciclism,

CONSTANTIN 
DOBROIU, 

președintele a- 
sociației sporti
ve Neajlovul, 
raion Videle :

Sînt unii, cunosc cîțiva și i-aș 
putea chiar numi dacă prin asta 
aș rezolva ceva, care invocînd 
nu știu ce „specific" al muncii 
în agricultură consideră că acti
vității sportive la sate nu-i pu-

Fapt lăudabil, și-n aceasta constă una din 
multiplele lor consecințe pozitive, măsurile 
privind îmbunătățirea activității educative în 
rîndul tineretului, au stîrnit în rîndul acti
viștilor organizației noastre, al uteciștilor și 
al tuturor celor care, într-un fel sau altul, au 
preocupări legate de formarea și educarea ti
neretului, un interes deosebit, căutări efer
vescente și creatoare de găsire a modalităților 
celor mai eficiente de ridicare a acestei acti
vități la un nivel superior. Se studiază soluții, 
se discern, din analiza în spirit critic a expe
rienței dobîndite, formele și 
crete pentru aplicarea în viață 
doptate.

metodele con- 
a măsurilor a-

Un asemenea exemplu ni s-a oferit la Co
mitetul regional București al U.T.C., unde, 
la începutul săptămînii, cîteva zeci de per
soane, activiști U.T.C., cadre didactice, acti
viști pe tărîm cultural și sportiv — directori 
de cămine culturale și case de cultură, bi
bliotecari, președinți de asociații sportive — 
din cîteva raioane s-au reunit în jurul unei 
mese rotunde pentru a discuta unele aspecte 
concrete ale aplicării măsurilor, în ceea ce 
privește ACTIVITATEA
TINERII DE

Prezenți la 
Intervenții:

EDUCATIVA CU
LA SATE, 
discuție am consemnat cîteva

asemenea obiectiv de interes so- 
cial-educatio să constituie una 
din îndatoririle importante ale 
organelor locale ale puterii de 
stat în efortul de ridicare a ni
velului de civilizație și cultură a 
comunelor patriei.

Prof. ILEANA 
MIREA,

Școala generală 
Bordușani, ra
ion Fetești, 
membră a bi
roului comite
tului regional 
U.T.C.:

Turismul, unul din mijloacele 
educative cele mai eficiente, prin 
contactul viu, nemijlocit, pe care-1

sau ale altor categorii de tineri 
inițiate de U.T.C. să se bucure 
de atenția O.N.T. permanent și 
nu numai în golurile de plan. 
După cum, sînt convinsă că în
ființarea, fie la O.N.T., fie pe 
lingă C.C. al U.T.C., precum și 
la regiuni și orașe, a unor sectoa
re sau birouri de turism pentru 
tineret ar avea drept consecință 
o îmbunătățire a propagandei 
turistice în rîndul tinerilor, prin 
editarea de îndrumătoare, plian
te, stabilirea de trasee corespun
zătoare etc. — ca și a îndrumă
rii pe care turismul o presupune, 
dar care în prezent lasă de dorit, 
in multe privințe.

la bibliotecile comunale, nu li se 
oferă posibilitatea de a dobîndi 
o asemenea calificare. înființa
rea unei secții de bibliotecono
mie, pe lingă unele facultăți de 
filologie, cu cursuri fără frecven
ță, ar merita să fie studiată. Din 
cei ce urmează la zi, 1 
dacă vreunul a fost repartizat 
într-o comună. Dacă s-ar crea 
cursuri fără frecvență într-o ase
menea specialitate, cred că, în
tr-un viitor nu prea îndepărtat 
am putea avea în fiecare comu
nă un bibliotecar de profesie, 
bine pregătit, căruia în orice caz 
i s-ar putea cere mult și care ar 
și putea realiza mai mult decît 
se face în prezent în privința 
răspîndirii cărții la sate.

9 (Urmare din pag. I)

prins de veste, de la un om al 
9 nostru, c-o să le vină și lor or- 

dine și au trecut în baltă. Jan- 
darmu spumegă acum de mînie, 

9 stă cu ordinele în geantă și nu 
poate să le execute. Tu nu ești 

9 din sat și jandarmu îți cunoaște 
toana de ieși noaptea cu caii la 
păscut. Pe tine n-o să te urmă- 

9 rească. La „Popina Mare" te-o 
aștepta un om de al nostru cu 
cîteva trăiști cu mîncare. El ți-o 

9 spune și pe unde să treci Borcea.
Te duci și le duci mîncare bă- 

_. ieților și să le spui să nu se 
0 arate că-i moarte de ei.

Peste vreo două ceasuri, cînd 
șe întunecase bine, călare pe 

0 Murga, o iapă deșălată, de două 
ori reformată și cu Țigan alături, 

• un cal puturos cu copita drep
tului din față desfăcută, am por
nit-o pe sub coastă la „Popina 

• Mare". Mă aștepta aici Toma lui
Teacă, un schilod ce se întorsese 
de pe front doar de vreo lună,

nu știu A ^ră rotulă la piciorul drept, 
repartizat Mi-a dat patru saci și m-a sfătuit

Premize pentru o 
ACTIVITATE DIVERSĂ
IN FIECARE COMUNA

(zeci de tineri au biciclete, mo
torete și motociclete), călărie (cu 
tinerii conductori de atelaje), 
box, ca să nu mai vorbesc de 
lupte libere care cunosc de-acum 
o largă popularitate în satul 
nostru. Evident, tinerii vor și 
mai mult. Din păcate însă, lăr
girea activității sportive, asigu
rarea cuprinderii unui mai mare 
număr de tineri și continuității 
sînt condiționate de asigurarea 
în fiecare comună a unei baze 
materiale cît de cît corespunză
toare. Tinerii sînt gata să-și adu
că contribuția, și o și fac, prin 
muncă voluntar-patriotică, prin 
cotizații etc. Dar nu depinde to
tul numai de ei. Depinde și de 
sprijinul organelor locale, de ati
tudinea pe care o au sfatul popu
lar, cooperativa agricolă față de 
această activitate îndrăgită de 
tineri. Avem un teren. Cu par
ticiparea entuziastă a tinerilor 
l-am amenajat, nu era el cine 
știe ce, dar oricum, putea deveni 
o frumoasă bază sportivă. Dar, 
după ce că solicitărilor noastre 
nu li s-a dat nici un răspuns, 
organele locale n-au schițat nici- 
un gest de împotrivire atunci 
cînd, într-un moment de nervo
zitate probabil, inginerul coope
rativei agricole ne-a arat o bună 
parte din terenul de sport. Cum 
satul nostru nu e unicul loc unde 
s-au petrecut asemenea fapte, 
consider că baza sportivă a fie
cărei comune ar trebui să fie 
ocrotită prin lege, că asigurarea 
în fiecare sat și comună a unui

prilejuiește participanților cu 
monumente și locuri istorice, cu 
frumuseți și bogății ale patriei, 
cu oameni și localități, cu te
zaure de artă etc. cîștigă tot 
mai mult teren și în rîndul tine
rilor de la sate. Dacă printre 
vîrstnici mai întîlnim unii care 
n-au trecut pragul raionului sau 
n-au văzut alte orașe decît reșe
dința de raion și de regiune, 
printre tineri cazurile sînt rare. 
Și trebuie să lipsească cu desă- 
vîrșire. Eforturile organizațiilor 
U.T.C. în îndeplinirea sarcinilor 
sporite ce le revin în organizarea 
acestei activități trebuie să fie 
însoțite constant de ideea că. 
oferindu-le tinerilor posibilitatea 
să-și cunoască cît mai bine pa
tria, în fond îi învățăm să și-o 
iubească și mai mult. Iată moti
vul pentru care socotesc că stu
dierea, în colaborare cu alți fac
tori, a unor posibilități care să 
faciliteze participarea unui nu
măr tot mai mare de tineri la 
acțiunile turistice, trebuie să nu 
scape din vedere nici un aspect, 
atît privind formele de organi
zare cît și aspectele materiale. 
Mă gîndesc în acest sens, că 
stabilirea unor tarife diferențiate, 
cu înlesniri mai mari pentru u- 
nele categorii de ttneri — ar an
trena mai mulți elevi și tineri 
de la sate, că asigurarea unor 
mijloace de transport, fie ele și 
mai puțin luxoase — dar cu 
destinație precizată, „pentru ti
neri turiști'1 ar fi încă o soluție 
care ar face ca excursiile școlare

ALEXAN
DRINA GĂINA, 

bibliotecară, 
membră 
nitetului 
nai al 
Lehliu :

ii Co- 
comu- 
V.T.C.

și locul bibliotecaruluiRostul și locul bibliotecarului 
în activitatea cultural-educativă 
dintr-o comună sînt, dacă nu 
bine știute, cel puțin lesne de 
bănuit. Chiar dacă în recentele 
măsuri nu se fac, ca în cazul 
profesorilor, de pildă, referiri am
ple la munca noastră, din con
ținutul prevederilor se desprind 
cu claritate și sarcinile ce ne re
vin nouă bibliotecarilor. în te
meiul acestor măsuri înțeleg că 
bibliotecarul, trebuie să repre
zinte nu tin simplu păzitor de 
cărți — cum nu arareori se în- 
tîmplă, ci să se afirme ca un fac
tor de cultură, ca un propagan
dist pasionat și competent al ar
tei, științei, literaturii. Tocmai 
de aceea, în contextul acestei 
dezbateri, consider potrivit să 
abordez o problemă, după păre
rea mea deosebit de importantă, 
și anume calificarea bibliote
carului comunal. Această muncă 
este adeseori privită ca o muncă 
provizorie, ocazională și sînt ac
ceptați s-o presteze și persoane 
fără pregătirea corespunzătoare, 
sau care, în foarte multe cazuri, 
nu își fac din munca la biblio
tecă o profesiune, deși evident, 
ea este. Cu toate că s-ar putea 
găsi soluții și celor care lucrează

NICOLAE 
RĂDUȚA, 

secretar al Co
mitetului raio
nal U.T.C. Leh- 
liu :

Problema asupra căruia aș dori 
să mă opresc este aceea a sim
plificării structurii organizatorice, 
a muncii de organizație. Măsu
rile preconizate în acest sens 
sînt de natură să înlăture unele 
tendințe birocratice ce se mani
festă în activitatea organizației 
noastre, să elimine înclinația pe 
care o au unele cadre U.T.C. 
spre munca cu hîrtiile, să le 
orienteze mai ferm eforturile spre 
preocupări de conținut, spre ac
tivități educative. Este suficient 
să rostim cuvîntul EVIDENȚĂ, 
ca să ne reprezentăm de îndată 
bătaia de cap pe care aceasta o 
dă organizaților, organelor 
U.T.C. Se știe cîte eforturi se 
consumă, cît timp își dedică ac
tiviștii U.T.C., cadrele de con
ducere ale organizațiilor U.T.C. 
pentru clarificarea evidenței, cla
rificare care, în ciuda strădaniei 
nu de puține ori rămîne nerea
lizată. Iată de ce consider că în 
preocupările privind simplifica
rea muncii de organizație este 
necesar să se aibă în vedere și 
acest aspect. După părerea mea 
evidența nominală a membrilor 
U.T.C. este firesc și normal să se
țină la nivelul organizațiilor. în A 
ceea ce privește mutarea unui 
tînăr dintr-o organizație în alta, 
cred că e posibil să se renunțe 9 
la actualul sistem complicat al w 
taloanelor de mutare, tînărul ple- Ulrol
cat dintr-o localitate puțind face 9 toate colțurile regiunii. Se 
dovada calității sale de utecist .......
prin < ' *.
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baza caruia poate fi luat foarte reveneau cuvintele : „răspunzînd 

care 
piu, 
în fond. Totodată, aceasta ar în
lătura una din cauzele care au 
împins munca unor organe 
U.T.C. mai mult spre probleme 
de natură strict organizatorică, 
ar crea teren pentru afirmarea 
mai pregnantă a preocupărilor 
privind conceperea și organizarea 
activității educative.

cum să găsesc podul de trecere 
9 sub mal la Găiță.
“ — Podaru te așteaptă. Am

vorbit noi. Dacă te întîlnește
9 cineva să spui că mergi la stînă. 
” Fii tare, să nu-ți fie frică.

înainte de a răsări luna, eram 
9 cu podul dincolo. I-am așteptat 

răsărirea și-am pornit-o pe dru- 
9 mul arătat de podar. Trebuia să 

mă afund în pădure și băieții 
aveau să-mi iasă înainte. La în- 

9 ceput am plecat în trap întins, 
apoi de frică n-am mai deschis 
gura și mîrțoagele s-au lăsat os- 

9 tenite într-un pas leneș. Pădurea 
bălții cu sălcii uriașe, pletoase, 
cu scorburi negre, adinei în 

9 trunchiuri, cernea lumina lunii 
făcînd să-mi înghețe inima de 
spaimă. De cîte ori țipa o 

9 pasăre de noapte tresărind înfi- 
geam călcîiele în burta lăsată a 
iepii care pleca cinci, șase pași 

0 în trap ca apoi să revină la mer
sul leneș. Ca să nu mai văd dihă- 

_ niile închipuite ale pădurii, mi-am 
0 plecat privirea la picioarele cailor.

Pămîntul albicios, adînc crăpat, 
• era ca o uriașă pînză de pă

ianjen.
Unde și cîtă vreme m-au pur- 

9 tat caii nu știu, m-am trezit în- 
” conjurat de băieți. Adormisem.

La vreo lună (frontul de la 
9 îaȘl fiyese rupt, șe încheiase ar

mistițiul, flăcăii reveniseră în sat) 
întorcînd cu picioarele praful 

9 uliții, domnu Cenușaru, învățăto
rul, m-a oprit din drum. M-a 
luat pe prispă și după ce mi-a 

9 dat o dulceață m-a întrebat:
— îți place să citești ?
N-am răspuns în nici un fel. 

0 Mi-a pus în brațe o carte pe 
care am băgat de seamă că o 

— avea dinainte pregătită.
0 — Ia și citește-o, că am auzit

că ai îndrăgit balta.

•
 în uliță m-am oprit să-i citesc 
titlul : Codin de Panait Istrati.

A doua geneza
în parcul din centrul o- 

rașului Constanța se aduna
seră în duminica aceea la 
vreo mie cinci sute de tineri din

___ 3 ros- 
, teau cuvinte înflăcărate. Ca un

carnetul de membru, pe leit motiv> în discursul fiecăruia

în evidența organizației în 
s-a stabilit. Ar fi mai sim- 
mai operativ, mai eficient,

Opinii consemnate de 
ANGELA NACU

chemării Comitetului regional 
U.T.C., noi tinerii din..." Către 
ora 14,00 o coloană de vreo 40 
de mașini a pornit prin Cerna
vodă la trecerea fluviului. La 
Medgidia și Cernavodă în întîm- 
pinarea coloanei ieșiseră sute de 
tineri, cu orchestre, cu fanfară. 
La Rasova, bătrînii și tinerii sa
tului ne-au întîmpinat cu coșuri 
de struguri. După o horă în
cinsă la malul apei a început tre
cerea. După aproape 16 ani tre
ceam din nou apa fluviului, din 
direcție opusă.

Tabăra, cu șoproane, cu pereți, 
acoperișuri și paturi din pari de 
salcie, stuf și papură fusese a- 
menajată la circa 5 km. de pri
mul picior al podului de peste 
Iezer. Ne-am adunat în primul 
careu al brigadierilor de pe șan
tierul tineretului de la Iezer, cînd 
întunericul nopții învăluise deja 
tabăra. Comandantul nostru, in
ginerul utecist Gheorghe Anghel, 
n-a apucat însă să-și rostească 
pînă la capăt discursul care zicea 
el „trebuia să jaloneze activita
tea șantierului". O ploaie toren
țială ne-a spart careul. Toți au 
fugit să se adăpostească. Brigă
zile s-au amestecat. Șoproanele 
nici nu fuseseră repartizate pe 
brigăzi. Stăteam zgribuliți cu 
speranța că ploaia de vară va 
trece repede. Nu a trecut. în 
șoproane a început să plouă, pe 
dedesubt ne lua apa. O vreme 
Gică Anghel a împărțit în stînga 
și în dreapta sfaturi, îndrumări. 
Dar, ploaia se întețea. Un puștan, 
un frizer de prin Hîrșova — a 
venit la inginerul nostru ud 
leoarcă, dîrdîind de frig și plîn- 
gînd și-i cerea să-l trimită a- 
casă. Atunci Gică Anghel a în
ceput să înjure. Nu știu pe cine 
înjura, cred că nici el nu știa. 
Nu mai avea argumente. Din 
clipa aceea nu ne-am mai înțeles 
unii cu alții.

A plouat aproape toată noap
tea. Ne vînzoleam dintr-un loc 
în altul. Unii strigau că ei pleacă 
dar se ghemuiau lingă cîte un 
par strîngînd deasupra capului un 
maldăr de stuf. Dimineața, călă
torii trecînd cu trenul pe pod 
au văzut jos, în baltă, un cîmp 
plin de tineri printre hainele în
tinse la soare. Ne-a adunat către 
prînz mirosul de mîncare. Ve
nise să ne aducă de mîncare nea 
Mitică, Dumitru Dumitru, direc
torul G.A.S. Pietroiu. Seara în 
entuziasmul nostru uitasem să 
trecem și bucătăriile, le lăsasem 
pe mal, la Rasova.

La primul apel după masă 
eram cu vreo 30 mai puțini. 
Aveam acum fiecare o casma, 
o lopată.

Așa a început construcția di
gului care avea să scoată de sub 
furia apelor aproape 30 000 de 
hectare cu pămînt. Aci era în
ceputul genezei a doua. Meta
morfozarea bălții în insulă aveau 
s-o realizeze mii de tineri do
brogeni și din cîteva sate de pe 
malul stîng al Dunării. Cîte ade
vărate bătălii au dat atunci bri
găzile pentru realizarea digului 
ia cotă 1 ? în cîte nopți ingi
nerii Anghel, Sandu, Trandafir, 
Roca sau ceilalți care au condus 
șantierul n-au orbecăit noaptea 
prin baltă întorcîndu-i de la 
muncă pe cei care încercau să 
realizeze metri cubi de terasa- 
ment în plus pentru a cîștiga 
drapelul de brigadă fruntașă ? 
în fața careului au fost eviden- 
țiați în multe rinduri băieți din 
Vlădeni și chiar și un fecior al 
lui Neculai a lui Fulga. Numai 
Hîrșova nu reușea să ia drapelul 
și despre rușinea asta se vorbea 
în toată regiunea. A venit atunci 
în fruntea unei brigăzi de chel
neri și frizeri din Hîrșova, ing. 
Dumitru Năstăsoiu, președintele 
cooperativei agricole din Băltă- 
gești. La raion lăsase o cerere 
că pleacă în concediu de odihnă. 
După două săptămîni se întor
ceau la Hîrșova cu drapelul de 
brigadă fruntașă.

Informările politice erau toate 
pe o singură temă ; „cum și cît 
vor produce pămînturile date de 
noi circuitului agricol". Se calcula 

porumbul în tone, în vagoane, 
apoi se luase moda transformării 
lui în porci grași.

Tinerii credeau și înălțau di
gul. Către final în calculul in
formărilor politice a apărut un 
nou element — se calcula și cît 
urma să producă și Balta Brăilei 
cînd va fi îndiguită. Și nu erau 
vise deșarte. în 1964 o armată

de buldozere, tractoare și scre- 
pere aveau să ia cu asalt Balta 
Brăilei și încingînd-o cu un dig 
lung de 156 km. s-o transforme 
în ceea ce este astăzi Insula mare 
a Brăilei.

Comoara

De sus, de pe malul portului 
Brăilei, priveam caravana de 
șlepuri ce trecea încărcată cu 
porumb. Era către sfîrșitul toam
nei. Și cu cît (sfîrșitul recoltării 
apropiindu-se) tensiunea în 
insulă scădea, ea creștea, parcă 
se muta, la siloz. Mai devreme 
chiar, cineva îmi strigase în 
obraz :

•— Eu dacă aș fi ziarist, aș 
scrie neapărat despre chestia 
asta. Auzi, domnule, să n-ai si
lozuri de ajuns 1

Silozurile Brăilei și Galațiului 
repartizate numai pentru pro
ducția de porumb recoltată din 
Insula mare a Brăilei se sufoca
seră. Trenuri încărcate plecau a- 
cum spre silozurile din Ardeal.

Seara, urmărisem din biroul 
directorului teleconferința cu cei 
21 de șefi de ferme ai întreprin
derii agricole, dar nici acum nu 
puteam cuprinde exact amploa
rea muncii ce se desfășura în 
insulă. Rătăcisem o zi întreagă 
printre cei 9 000 de oameni, 500 
de tractoare, sute de combine, 
de autocamioane și remorci, care 
adunau recolta după 14 500 de 
hectare porumb, 4 400 hectare cu 
floarea-soarelui, 900 hectare cu 
fasole și eram complet uluit.

Și atunci, după vechiul obicei, 
umblînd pe drumurile insulei 
făceam calcule. Actim nu mai ■ 
fac, bilanțul anual al întreprin
derii agricole de stat Insula Mare 
a Brăilei e aproape încheiat. 
Realitatea întrece cu mult visele 
brigadierilor de la Iezer. Insula 
mare a Brăilei a rodit anul acesta 
88 000 tone porumb, cîte 4 680 
kilograme la hectar; pe 4 400 
hectare cîte 2 019 kg, floarea- 
soarelui, 810 tone fasole ; a hri1 
nit mii de animale a căror pro
ducție se însumează în 1 400 hec
tolitri de lapte, 1000 tone de 
carne și 33 tone de miere de 
albine.

Economiștii de aici au calculat 
că mierea produsă în insulă e 
suficientă pentru ca 41 000 de 
copii șă primească în fiecare di
mineață, timp de un an întreg, 
un sendviș cu 20 de grame de 
miere. Sinteza efortului de 365 
de zile se va înscrie în 15 000 000 
lei beneficii, cu 2 000 000 mai 
mult decît prevedea planul.

Viitorul nu mai este nici el un 
vis, planuri precise îi conferă 
toate coordonatele. Pînă în anul 
1970 vor intra în circuitul agricol 
cîte 10 000 de hectare anual, a- 
jungîndu-se la o suprafață a- 
rabilă de peste 61 000 hectare. 
Pe ogoarele insulei vor lucra 
peste 12 000 de tractoare, puter
nice stații electrice reversibile 
vor evacua în fiecare oră circa 
10 000 vagoane de apă sau vor 
aduce pe canalele sistemului de 
irigație o cantitate asemănătoare 
pentru a uda plantele pe 40 000 
hectare. Se va împlini și dezide
ratul „nemulțumitului" de la siloz 
construindu-se un spațiu de de
pozitare cu o capacitate de 
120 000 tone porumb, dotat cu 
utilaje moderne de uscare.

Și insula le va răsplăti cil 
generozitate munca. în anul 1970 
producția ei va ajunge la 200 000 
tone porumb și 12 000 tone floâ- 
rea-soarelui.
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Scrisoare pre-fabricată
A L. R O D A N

SUB NUMELE DE CUVINTE

A ANEXA IX

AUDIENT ELE MELE

se face că m-am 
într-o zi cu 

un vechi pri- 
meu din Bîrlad. 
m-a văzut m-a și 

„Trebuie

Biroul meu de audiențe e 
deschis —- așa cum scrie 
mai sus — zi și noapte. Ba 
mai mult, am rugat pe ad
ministrator să scoată și ușa 
din balamale, astfel ea ori
cine vine să intre direct. 
Așa
pomenit 
Vlad, 
eten al 
De cum 
luat în primire : 
să dai o erată". „La ce și 
pentru ce ?“. „Recunoști că 
de bună voie și nesilit de 
nimeni ai scris despre cei 
6 frați Berlea din Birlad ?“. 
„Da, recunosc, dar mai re
cunosc că de 5 ani la ceea 
ce am scris despre ei am 
dat trei erate". „Păi de ce 
nu scrieți, măi frate, în per
spectivă, adică să știi ce 
ajung într-un an — doi, 
eroii voștri". „După tine ar 
însemna să mă duc acum la 
o maternitate și să întreb 
cîți copii s-au născut iar 
apoi să scriu : azi s-au năs-

cut 7 muncitori, 3 maiștri și 
5 ingineri. Dar ia să vedem 
unde am greșit cu frații 
Berlea ?“ „Deci ai scris că 
toți 6 au lucrat ca muncitori 
la fabrica de rulmenți ?“ 
„Scris 1“ „Și acum s-o luăm 
pe rînd. Ai spus că Dumitru 
Berlea, pentru calitățile sale 
a a.jus șeful organizării pro
ducției ?". „Spus !“. „E, aici

stu- 
ani.

„Păi nu mai e 
dent de cîțiva 
E inginer. A fost oprit mai 
întîi asistent la facultatea 
respectivă, dar el nu și nu, 
că vrea să vină la fabrică, 
de unde a plecat “. „E, și, a 
venit la fabrică !“. „Da, dar 
comuniștii au apreciat 
munca, priceperea lui și 
l-au ales secretarul comite-
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n-ai greșit. Ai scris negru 
pe alb că Victor a devenit 
maistru la atelierul meca
nic ?“ „Am scris, și așa 
era !“. „Era, dar nu mai este, 
adică este dar nu maistru ci 
șeful atelierului". „Cine a 
scris că Ion este în ultimul 
an la facultatea de meca
nică din Iași, eu sau tu 
„Eu !“ „E, nu mai e !“ „A- 
dică cum nu mai e ?..."

ce 
fie 

Vic-

tului de partid pe fabrică. 
Asta știai ?“. „Nu !“.

„Despre Gheorghe 
spuneai ? Că vrea să 
maistru ca fratele său
tor". „Și ce am spus rău cu 
asta ?“. „Nu, n-ai spus 
nimic rău dar acum e mais
tru, tot în fabrică, la recti
ficare". „Probabil, acum 
vrei să spui că Nicolae e și 
elev la liceul seral". „în-

chipuie-ți că nu spun așa 
pentru că nu e“. „Adică nu 
a mai făcut liceul „L-a 
și terminat!“, „E, și acum 
pe Toader. Poate vrei 
să-mi scoți ochii că eu am 
scris numai că e muncitor 
la fabrică, elev la liceul se
ral în ultimul an și portarul 
echipei de fotbal „Rulmen
tul". „Așa ai spus dar nu 
mai e așa. Toader e stu
dent1. „O să spun că e stu
dent". „Da, dar anul acesta 
termină și el facultatea de 
mecanică așa că..." „Așa 
că... o să vină din nou în 
fabrică inginer". „E și acum 
ce ai de gînd să faci ?“ 
„Dau o erată. Ba mai mult, 
în ianuarie scriu 10 repor
taje despre asemenea tineri 
și pe urmă dau erate pînă 
ies la pensie". „E, hai acum 
să mai discutăm și de-ale 
noastre". „Să discutăm... Tu, 
tot strungar ?“ „Nu I Mais
tru 1“ „Dar tu, tot reporter ?“ 
„Tot!“.

Cîțiva cititori care posedă 
bunăvoința de a urmări, 
păstra cu grijă și întrebuința 
paginile dicționarului nostru, 
ne-au mulțumit pentru obiec
tele — cuvinte puse mai mult 
sau mai puțin sistematic la 
îndemîna tuturora, și, în ace
lași timp, ne-au cerut să pășim 
la o fază superioară, trecînd 
adică de la expresii gata-fă- 
cute, la texte întregi gata în
tocmite, de la analiză la sin
teză, de la piese detașate la 
mașini asamblate și bune de 
utilizat pe loc. „îndeosebi 
acum de sărbători — scrie N. 
V. din Caracal — cînd oame
nii se adună laolaltă, își tri
mit scrisori unul altuia, dis
cută mai pe îndelete la un 
pahar, etc. simțim nevoia 
parcă mai acut ca deobicei a 
unui ajutor în această direc
ție"

Scrisoarea pe care o publi
căm mai jos vine în sprijinul 
dorințelor exprimate în scri
soarea de mai sus. Ea, de 
fapt, nu ne aparține. La o 
privire cît de cît atentă se va 
observa că toate vorbele ce 
o alcătuiesc există și circulă 
frecvent în afara creerului 
nostru adică în reclamele din 
ziare, de la radio sau televi
ziune, în felurite anunțuri, 
știri etc. Rolul subsemnatului 
e mai mult decît modest, el 
asemuindu-se cu acela al 
cumpărătorului care intră la 
autoservire, ia un coș din

cutii deplastic, alege cîteva 
conserve și apoi le ambalează 
cu bun simț într-un colet. în 
definitiv, dacă s-a ivit pe 
lume supa condensată, de ce 
n-am pune în circulație sub
stantive la pachet ?

O inițiativă demnă de re
marcat în această ordine de 
idei — de ce am neglija s-o 
pomenim ? — a luat Direc
ția Poștelor, punînd în vîn- 
zare, încă de anul trecut, mi 
se pare, telegrame cu felici
tări pe mai multe rînduri im
primate de-a gata. Aceste 
urări autentice și calde se 
găsesc la toate debitele OCL- 
Tutunul precum și la oficiile 
poștale.

Alteori ne zbăteam lăuntric 
întru aflarea formulei potri
vite pentru felicitare și la 
mulți ani („draga mea, nu 
găsesc cuvinte ca... să...“). Ga
ta. Epoca la care mă refer e 
ireversibil pierită. Astăzi gîn- 
dește, simte, dorește și iu
bește pentru noi PTTR-ul.

...De altfel, nădăjduiesc că 
dacă astăzi — așa cum reiese 
din cererea lui N. V. — se 
mai simte încă nevoia unui 
ambalator de verbe și adjec
tive, la anul, publicitatea 
(care progresează necontenit) 
va oferi consumatorilor scri
eri, conversații și declarații 
gata preparate (un fel de 
„Gospodina" intelectuală), fă
cînd astfel ca aportul nostru, 
oricum neesențial, să devină 
de-a dreptul inutil.

GH. NEAGU

Draga mea,
Nu ți-arn scris pînă acuma deoarece am fost și mai sînt încă 

ocupată cu pregătirile în vederea sărbătorilor de iarnă.
După cum știi comerțul de stat a pregătit cîteva surprize 

plăcute. In legătură cu aceasta am avut o discuție multilate-

rală cu soțul meu, care s-a înapoiat ieri în Capitală venind de 
la Pitești. In cadrul discuției am făcut un schimb de păreri pe 
marginea „Lunii Cadourilor" și, cu toate că divergențele dintre 
mine și Albert nu s-au aplanat pe deplin, întîlnirea s-a soldat 
cu rezultate pozitive. Mijloacele relativ însemnate de care am 
dtspus în această perioadă de timp precum și extinderea for
melor* moderne de deservire în comerț nu contribuit în mod 
hotărîtor la realizarea, ha chiar și depășirea într-o anumită 
măsură, a cumpărăturilor prevăzute pe 1967.

Mai întîi am achiziționat o mașină de cusut „Ileana" care te 
rog să mă crezi, posedă o formă modernă și un aspect atrăgă
tor.

Pe urmă mi-am luat din timp, însă, pentru a evita aglome
rația din preajma sărbătorilor de iarnă o pereche de pantofi de 
calitate, durabili și eleganți executați de fabrica de piele și în
călțăminte „Clujana". Ai să mă întrebi, unde : simplu, la una 
din unitățile comerciale ale Capitalei.

Alaltăieri am vizitat magazinul Eva și mi-am ales — sorti
mentul lor fiind bogat și variat — o rochie pentru sezonul 
rece. Marca : F. C. B. Probabil ai văzut și tu pe micul ecran, 
că aici la noi toată lumea preferă produsele Fabricii de Con
fecții București.

Ieri m-am preocupat de cadourile destinate membrilor fa
miliei. Lui Albert îi voi oferi, a nouă emisiune filatelică pusă 
în circulație cu prilejul Anului- Nou. Copiilor le-am luat cî
teva jucării mecanizate care sînt plăcute și instructive. Și, leb 
același magazin, m-am aprovizionat cu podoabe pentru pomul 
de iarnă. Zilele acestea au intrat în librării mai multe lucrări 
din literatura română și universală, așa incit mi-am îmbogățit 
biblioteca personală cu o seamă de opere de valoare. (In ace
eași ordine de idei vreau să-ți spun că în perioada 28 decem
brie 5 ianuarie, vom participa la o serie de manifestări mu
zicale prilejuite de organizarea „Săptămînii discului").

Să nu uit : ieșind de la librărie am dat peste o agenție Lo- 
to-Pronosport. Și ca să nu dau norocului cu piciorul am luat 
un bilet. Adevărul este că jucînd la loto putem obține nume
roase premii în bani sau în obiecte.

...Acum o să te las, deoarece pregătirile sînt în toi și mi-am 
propus să am un ten fraged de revelion. Secretul meu ? Cre
ma Sanda. In legătură cu noaptea de Anul Nou, Albert a re
ținut din timp o masă la unul din restaurantele cooperației de 
consum de pe șoseaua București-Brașov, unde putem petrece 
o seară plăcută într-un cadru pitoresc. Acolo se servesc deli
cioasele specialități, cu specific local, ale bucătarului-șef, iar 
vinurile sînt alese din cele mai renumite podgorii.

Sper din toată inima ca revelionul să se desfășoare într-o at
mosferă etc, etc.

A ta, Mariana...



COMUNICAT 
despre Consfătuirea miniștrilor afacerilor 

externe din țări socialiste europene

Plenara Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor

între 19 și 21 decembrie 1967 
a avut loc la Varșovia Consfă
tuirea miniștrilor afacerilor ex
terne din țări socialiste europene, 
la care au participat I. Basev, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria, 
I. Pudlak, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
O. Winzer, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Democrate 
Germane, M. Nikezici, secretar 
de stat pentru afaceri externe al 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, A. Rapacld, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone, M. Mihai, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, I. Peter, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Populare Ungare, A. A. Gromlko, 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Participanții la consfătuire au 
examinat tn detaliu evoluția si
tuației din Orientul Apropiat și 
au efectuat un schimb de pă
reri în legătură cu această pro
blemă.

S-a constatat că Orientul A- 
propiat trăiește încă sub semnul 
unei încordări maxime, ca urmare 
a amestecului imperialiștilor. în 
ciuda voinței clar exprimată de 
majoritatea covîrșitoare a țărilor 
și a hotărfrilor Organizației Na
țiunilor Unite, Israelul continuă 
să ocupe teritoriile unor state 
arabe acaparate de el, încercînd 
să obțină din aceasta avantaje 
politice și de altă natură. Ca
nalul de Suez, care are o mare 
însemnătate pentru navigația și 
comerțul internațional, a devenit 
linia frontului și este inutilizabil. 
Nenumărate lipsuri și greutăți a- 
pasă asupra unui milion și ju
mătate de refugiați arabi ale că
ror pămînturi și cămine se află 
sub ocupație. Situația din acea
stă regiune conține în sine pe
ricolul unei noi explozii.

în spatele încordării care se 
menține și este intenționat ali

' i'--

Al Vlll-lea Concurs al formațiilor artistice de amatori
ȘTIINȚIFICA

Vineri a avut loc în Capitală 
festivitatea decernării distincții
lor acordate formațiilor și soliș
tilor care s-au evidențiat în mod 
deosebit în cadrul celui de-al 
VlII-lea Concurs al formațiilor 
artistice de amatori de la orașe 
ți sate.

Au fost atribuite PREMIUL I 
și titlul de Laureat al concursu
lui următoarelor formații artis
tice ale sindicatelor :

Corul sindicatelor din Con
stanța, eprul de bărbați al sin
dicatului Combinatului de celu
loză și hîrtie Brăila, corul de 
cameră al Casei de cultură a 
sindicatelor din Tg. Mureș, ta
raful clubului 1 Mai și I.O.C.R.

Timișoara, orchestra de ea
rners a sindicatului Ministerului 
Sănătății, colectivul de operetă 
al clubului 16 Februarie — Plo
iești, orchestra de muzică ușoară 
a sindicatului întreprinderii 
„Tehnometal" din București, or
chestra de mandoline a sindica
tului P.Ț.T. — București, fanfa
ra sindicatului Atelierelor C.F.R. 
„16 Februarie" — Cluj, brigăzile 
artistice ale sidicatelor D.N.M. 
Constanța, U.P.A. Colibași și 
Uzinelor „Vulcan" — București, 
formația de estradă a Casei de 
cultură a sindicatelor din Bacău, 
ansamblul folcloric al sindica
tului T.R.C.C. — Oradea, forma
ția de dansuri Donulare a sindi
catului întreprinderii „Automa
tica" — Sibiu, colectivul de 
dansuri clasice și cu subiect al 
sindicatului Rafinăriei Ploiești, 
grupul vocal al Casei de cul
tură a sindicatelor din Iași.

Aceleași distincții au fost 
acordate următoarelor formații 
din cadrul așezămintelor cultu
rale :

Corurile Căminului cultural 
Putna — Suceava, Palatului 
Culturii din Ploiești, Palatului 
Culturii din Pitești, corul de 
cameră „Camerata" al Palatului 
Culturii și Scolii populare de 
artă din Ploiești, orchestrele 
populare ale Căminului cultural 
Vad — Maramureș și Casei de 
cultură Caransebeș — Banat, 
formația de instrumente popu
lare a Căminului cultural Leșul 
IIvei — Clu.j, orchestra simfo
nică a Căminului cultural Iris 
— Cluj, orchestra de muzică 
ușoară a Casei orășenești de 
cultură Sovata — Băi, orchestra 
de mandoline și muzicuțe a Că
minului cultural Rona de Sus — 
Maramureș, fanfara Căminului 
cultural Lăpușnicul Mare — Ba
nat, brigăzile artistice ale Că-

INFORMAȚII

La Ploiești s-a terminat con
strucția celei mai mari și mo
derne stații din țară de îmbute
liat gaze lichefiate. Ea are o ca
pacitate de 18 000 butelii în 24 
de ore, fiind dotată cu instalații 
automate de încărcare și pro
bare a etanșeității buteliilor, pre
cum și de sablare și vopsire a 
acestora. O mare parte din uti
laje au fost fabricate în țară.

Prin intrarea stației în func
țiune se creează posibilitatea îm
bunătățirii aprovizionării cu gaze 
lichefiate a populației de pe Va
lea Prahovei, din Banat și Mol
dova.

Lucrările de construcție a sta
ției au fost executate, în terme
nul prevăzut de lucrătorii între- 

mentată stau planuri care țintesc 
departe ale unor anumite cercuri 
imperialiste, în primul rînd din 
S.U.A., care urmăresc reinstau- 
rarea orînduielilor neocolonialiste 
în Orientul Arab, profund duș
mănoase popoarelor acestei re
giuni. în acest scop se fac în
cercări de a transforma regiunea 
Mării Mediterane într-o regiune 
a politicii agresive.

Miniștrii afacerilor externe au 
exprimat, în numele țărilor lor, 
solidaritate și sprijin pentru ță
rile arabe prietene care duc o 
luptă justă împotriva uneltirilor 
imperialiste și neocolonialiste, 
pentru drepturile și interesele lor 
legitime, pentru independență și 
suveranitate de stat, unitate na
țională, progres economic și so
cial. Participanții la consfătuire 
au salutat atitudinea constructivă 
față de rezolvarea problemelor 
Orientului Apropiat, din partea 
guvernelor Republicii Arabe Uni
te și ale altor state arabe care 
se pronunță pentru realizarea cît 
mai urgentă a unei reglementări 
politice. Miniștrii au salutat, de 
asemenea, tendința acestor gu
verne spre întărirea unității de 
acțiune a statelor arabe pentru 
respingerea politicii dușmănoase 
a neocolonialismului și agresiunii 
imperialiste în Orientul Apropiat 
și a politicii amestecului imperia
lismului în treburile interne ale 
statelor arabe. Miniștrii și-au ex
primat în legătură cu aceasta a- 
titudinea lor pozitivă față de 
ideea consfătuirii șefilor de state 
arabe care urmează să aibă loc 
la Rabat.

Participanții la consfătuire au 
subliniat în unanimitate că retra
gerea trupelor izraeliene din 
toate teritoriile ocupate ale sta
telor arabe la linia existentă la 
5 iunie a.c. constituie condiția 
principală și indispensabilă pen
tru restabilirea și consolidarea 
păcii în Orientul Apropiat. în 
acest sens, miniștrii au arătat 
marea importanță pe care o aie 
îndeplinirea rezoluției Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. din 

minului cultural Budișteni -- Ar
geș și Casei raionale de cultură 
„Grivița Roșie" — București, 
formația de eștradă a Palatului 
Culturii din Ploiești, ansamblul 
folcloric al Casei raionale de 
cultură Vișeu — Maramureș și 
cel al Căminului cultural Co
păcel — Brașov, formațiile de 
dansuri populare ale Căminului 
cultura) Borlova — Banat, și 
Casei raionale de cultură „16 
Februarie" — București, colecti
vul de dans clasic și cu subiect 
al Palatului Culturii — Brașov, 
grupurile vocale ale Căminului 
cultural Bolintinul din Vale — 
București și Casei de cultură 
Hîrșova — Dobrogea.

Formații din cadrul cooperați
ei meșteșugărești : Formația 
corală și cea de dansuri popu
lare ale cooperativei „Igiena" 
București, orchestra populară 
și brigada artistică ale Coope
rativei „Artă și Precizie" — 
București, orchestra de muzică 
ușoară a Cooperativei „Metalul"
— Tg. Mureș, orchestra de mu
zicuțe și mandoline a coopera
tivei „Igiena" — Constanța, 
brigada artistică a cooperativei 
„încălțămintea manuală" — 
București.

Din rîndul soliștilor vocali și 
instrumentiști au fost distinși cu 
premiul I și titlul de Laureat :

Florica Ungur, de la sindica
tul învățămînt din Oradea și 
Viorica Pop, de la Casa de cul
tură a sindicatelor din Baia 
Mare, Nina Ene, de la Șantierul 
naval Galați și C. Nadoleanu, 
de la Casa de cultură a sindi
catelor din Bacău (muzică ușoa
ră), Ileana Pețrescu, de la sin
dicatul învățămîntului din Cra
iova, (muzică clasică), loan Roc- 
litz de la sindicatul spitalului 
Huedin — Cluj (pian), I. Cris
tian, de la Uzinele textile „Mol
dova" - Botoșani, (fluier), so
liști' dansator' Maria Caleea. de 
la sindicatul Fabricii „Tricotajul 
Roșu" — București, și Lămîița 
Ungur, de la Casa de cultură a 
sindicatelor — Bacău, călușarii 
sindicatului întreprinderii C.F.R.
— Roșiori — București, Vochița 
Stoian, de la Căminul cultural 
Dîmbovicioara —- Argeș și Lau
ra Lavric, de la Casa de cultură 
Rădăuți (muzică populară), Olga 
Bacă, de la Casa raională de 
cultură „Nicolae BălcesCu" — 
București (muzică ușoară), Car
men Marinescu, de la Casa oră
șenească de cultură Oradea 
(muzică clasică), Bogdan Geor
gescu, de la Palatul Culturii din 

prinderii de șantiere, construcții- 
montaj de la Brazi, succes închi
nat de ei celei de a 20-a ani
versări a proclamării Republicii. 
Stația urmează să fie dată în 
exploatare după terminarea pro
belor tehnologice.

*
oamenilor 
mai largi 
Ministerul 
precizează

Pentru a crea 
muncii posibilități 
de aprovizionare. 
Comerțului Interior 
că, și in zilele de duminică 24 
și 31 decembrie toate unitățile 
comerciale din țară vor fi des
chise potrivit programului zi
lelor de lucru obișnuite.

(Agerpres)

22 noiembrie 1967 și retragerea 
fără întîrziere a forțelor armate 
izraeliene din toate teritoriile o- 
cupate ale statelor arabe și au 
subliniat inadmisibilitatea obține
rii de teritorii pe calea războiu
lui. Orice interpretări care au ca 
scop să slăbească acest element 
esențial al rezoluției Consiliului 
de Securitate contravin literei și 
spiritului acesteia.

Miniștrii au subliniat, totodată, 
necesitatea recunoașterii de către 
toate statele membre ale O.N.U. 
din această regiune că fiecare din 
ele are dreptul de a exista în ca
litate de stat național, indepen
dent și de a trăi în pace și secu
ritate. Acțiunile Izraelului menite 
să rețină orice parte a teritoriilor 
arabe ocupate impietează asupra 
rezolvării altor probleme ale re
giunii respective pe baza princi
piilor amintite și, de asemenea, a 
principiilor neamestecului în tre
burile interne, integrității terito
riale și astfel de acțiuni trebuie 
condamnate.

Miniștrii au făcut un schimb 
de păreri despre pașii posibili în 
scopul de a contribui la rezolva
rea politică a problemelor Orien
tului Apropiat în direcția îndepli
nirii rezoluției amintite a Consi
liului de Securitate.

S-a hotărît să se continue con
sultările între statele participante 
la consfătuire în problemele si
tuației din Orientul Apropiat.

Participanții la consfătuire au 
exprimat în continuare solidarita
tea țărilor socialiste cu lupta jus
tă a poporului yemenit pentru 
independență și suveranitate, îm
potriva uneltirilor forțelor impe
rialiste și reacționare îndreptate 
spre stabilirea în sudul Peninsu
lei Arabice a stăpânirii neocolo
nialiste. Participanții Ia consfă
tuire au salutat, de asemenea, 
crearea unui nou stat arab inde
pendent — Republica Populară 
a Yemenului de Sud.

Consfătuirea s-a desfășurat în 
spiritul deplinei unități și al co
laborării strînse, tovărășești.

și 
de
la

Pitești (pian), cvartetul de coar
de al Casei de cultură a tinere
tului din raionul Tudor Vladi- 
mirescu — București, grupul de 
dansatori al Căminului cultural 
ChimitelniC — Mpreș-Auțonpmă 
Maghiară, grupul de dansuri 
acrobatice al Casei de cultură a 
tineretului din raionpl Tudor 
Vladimirescu — București 
duetul mixt al Casei raionale 
cultură Țudor Vladimirescu 
București, Elena Maria, de 
cooperativa „Artă casnică" 
Tismana, (muzică populară), 
Edith Szabo, de la cooperativa 
„Metalul" — Tg. Mureș (muzică 
ușoară), Constantin Sofian de la 
cooperativa „Libertatea" — 
Rădăuți, (instrumentist), Vasile 
Turoși, de la cooperativa „Arta 
populară" — Cluj (dansator).

Au fost acordate, de aseme
nea, aproape 160 de premii II și 
III, și numeroase mențiuni, pre
cum și premii speciale și diplo
me din partea C.C. al U.T.C., 
Uniunii Compozitorilor, ziarului 
„Munca", revistei „Clubul", an
samblului artistic al U.G.S.R., 
Muzeului de Artă Populară, Mu
zeului Satului, revistelor „Albi
na" și „îndrumătorul cultural" 
și al gazetei „Viața cooperației 
meșteșugărești".

★
La asociația oamenilor de 

artă din instituțiile teatrale și 
muzicale a avut loc vjneri la 
amiază festivitatea decernării 
premiilor Festivalului național 
al teatrelor dramatice. Vorbind 
cu acest prilej despre însemnă
tatea festivalului 'n mișcarea 
teatrală românească conf. univ. 
Virgil Brădățeanu, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, și acad. 
Zaharia Stancu, președintele 
juriului au felicitat pe cei pre- 
miați, urînd oamenilor de tea
tru din tara noastră noi suc
cese în activitatea lor de crea
ție.

Cu prilejul închiderii festiva
lului, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a oferit în a- 
ceeași zi un cocteil la restau
rantul „Athenee Palace".

(Agerpres)

INTRE 25-31 DECEMBRIE LA CINEMA
TOGRAFUL REPUBLICA DIN CAPITALĂ

SĂPTĂM1NA
FILMULUI ROMANESC

ÎN P R O G R A t

DACII 25 dec. ora 19
PĂDUREA SPINZURAȚILOR 26 99 99 19
DUMINICĂ LA ORA 6 27 99 99 19
LA PATRU PAȘI DE INFINIT 28 99 99 16,30
STRĂINUL 29 99 99 19
CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL III 30 99 99 19
SUBTERANUL 31 99 99 19 DALMAȚIENI 

„X. -1 (orele 
18,30; 
11.15;

FELICITĂRI adresate
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, a primit telegrame de felici
tări, cu prilejul alegerii în funcția de președinte al Con
siliului de Stat, din partea guvernatorului general al Cana
dei, Roland Michener, și a președintelui Republicii Demo
cratice Congo, general-locotenent, J. D. Mobutu.

(Agerpres)

•
 în ziua de 22 decembrie, * 
avut loc plenara Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 

A consacrată dezbaterii activității 
™ desfășurate în cercurile de pio

nieri și școlari.
Q La plenară au luat parte tova

rășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al

•
 C.C. al P.C.R., și acad. Ștefan 

Bălan, ministrul învățămîntului.

lucrările Comisiilor permanente •

ale Marii Adunări Naționale ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI
,a Palatul Marii Adunări Na- în continuarea lucrărilor, depu- niLa 

ționale continuă lucrările în ca
drul comisiilor permanente.

Vineri, 22 decembrie, a avut 
loc ședința comună a Comisiei 
pentru cultură și învățămînt și a 
Comisiei juridice, prezidată de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
președintele Comisiei pentru cul
tură și învățămînt. Au fost exa
minate Proiectul de lege pentru 
organizarea și funcționarea Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, și Proiectul de lege cu pri
vire la dezvoltarea activității de 
cultură fizică și sport. Tovarășii 
Pompiliu Macovei, președintele 
C S.C.A., Anghel Alexe, preșe
dintele Consiliului Național pen
tru educație fizică și sport, și 
Ștefan Bălan, ministrul învăță
mîntului, au dat explicații mem
brilor comisiilor cu privire la 
proiectele de lege supuse exa
minării.

XX ’ î
Vineri după-amiază, în sala de 

festivități a Muzeului de istorie 
a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, s-au deschis lucrările 
sesiunii științifice consacrată a- 
niversării a 20 de ani de la pro
clamarea Republicii. Sesiunea 
este organizată de Academia de 
științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Institutul de studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Institutul de cer
cetări economice, Institutul de 
filozofie și Institutul de istorie 
„N. Iorga" ale Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Grigore Comartin, rec
torul Academiei de științe social- 
politice „Stefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P-C.R. în conti
nuare, au fost prezentate comuni
cările : „Mișcarea antidinastică și 
republicană din România (1869 
—1871)" de prof. V. Maciu, 
membru corespondent al Acade
miei, și lector I. Sendrulescu. 
„Poziția Partidului Comunist Ro
mân fată de monarhie (1921— 
1944), de N. Goldberger, prim- 
adjunct a] directorului Institutu
lui de studii istorice și social- 
politice. și conf. dr. N. Popescu,

Vernisajul expoziției de gr atică
în rîndul manifestărilor prile

juite de aniversarea a 20 de ani 
de la proclamarea Republicii se 
înscrie și expoziția de grafică or
ganizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, al cărei 
vernisai a avut loc vineri la a- 
miază, în sălile Muzeului de 
Artă al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Expoziția reunește 150 de lu
crări — 85 creații noi și 65 pro
venind din colecția Muzeului de 
Artă. Operele expuse ■— semnate 
de artiști cu renume, alături de 
cele realizate de tineri grafici
eni, oglindesc viața nouă a po
porului nostru în ultimele două 
decenii, aspecte din activitatea 

depu
tății, membri ai comisiei pentru 
cultură și învățămînt au început 
analizarea secțiunilor planului de 
stat al economiei naționale și ale 
bugetului de stat pe anul 1968, 
privitoare la domeniile învăță
mîntului și ale culturii.

Comisia pentru agricultură și 
silvicultură, prezidată de tov. 
Vasile Mateescu, și Comisia ad
ministrativă, prezidată de tov. 
Emil Bobu, au luat în discuție 
secțiunile corespunzătoare din 
planul de stat și din bugetul de 
stat pe anul 1968.

Secretarul Consiliului de stat, 
tov. Constantin Stătescu, a pre
zentat în fața comisiilor unele 
proiecte de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat între 
sesiunile Marii Adunări Națio
nale.

SESIUNE

„Premisele social-politiee ale în
lăturării monarhiei și proclamării 
republicii" de conf. A. Petric și 
Gh. Țuțui, cercetător la Institu
tul de studii istorice și social-po
litice, „Cu privire la relația din
tre general și particular în con
strucția socialistă", de dr. I. Ra
dulescu și lector P, Pînzaru, 
„Principalele etape și trăsături 
aid construcției economiei socia
liste în România" de prof. dr. E. 
Hutira și conf. F. Balaure, „Șo 
cialismul și evoluția vieții națio
nale a popoarelor" de conf. dr. 
C. Vlad, „Național și internațio
nal în dezvoltarea socială con
temporană" de prof. dr. C. Pe
tre și I. Florea, de la Academia 
de științe social-politjce „Ștefan 
Gheorghiu", „România, factor 
tiv al vieții internaționale" 
conf. dr. C- Florea, redactor 
adjunct la revista „Lumea".

La lucrările sesiunii, care 
vor desfășura în ședințe plenare 
și pe secții, participă activiști de 
partid și de stat, cadre didactice 
și doctoranzi ai Academiei de 
științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu", cercetători ai insti
tutelor de istorie a partidului și 
institutelor Academiei, propagan
diști, ziariști.

ac- 
de 
șef

se

(Agerpres)

creatoare a oamenilor muncii, 
peisajul mereu înnoit al țării.

Sînt prezentate in expoziție lu
crări de Camil Ressu, Iosif Iser, 
Aurel Jiquidi, Vasile Kazar, Ju- — 
Ies Perahim, Gy Szabo Bela, W 
Gheorghe Ivancenco. Iulian O- 
lariu, Constantin Baciu, Stan 
Done. Octav Grigorescu șt alții.

★

în cadrul ciclului „Republica 
în anul XX", vineri seara a avut 
loc, în sala mică a Palatului, co
locviul „Magistrale ale culturii", 
organizat de Universitatea popu
lară București.

(Agerpres)

• m 7A AFIRMĂRII

(Urmare din pag. I)

A du-se la acest nivel multe 
w probleme legate de necesită

țile economiei. Putem înscrie 
A într-un bilanț al activității 

ultimilor ani (care nu însu
mează însă toate realizările 

A noastre), cîteva exemple : 
Școala noastră matematică 

a întreprins cercetări privi- 
A toare la programarea mate- 
” matică cu aplicații în ramura 

transporturilor, în organizarea 
A științifică a producției, în îm- 
w bunătățirea planificării econo

mice. Problemele economiei 
A naționale sînt cercetate cu 

bune rezultate în majoritatea 
centrelor noastre matematice.

Q Astfel de centre sînt Insti
tutul de calcul din Cluj, Cen
trul de statistică și Institutul 
de matematică al Academiei, 
Centrul de calcul al Univer- 
sității din București, precum 

9 Ș1 colectivele din alte inști-

4
4
4

tute de învățămînt superior.
— Matematica contribuie într-o 

măsură covîrșitoare la dezvol
tarea electronicii, automaticii, 
ciberneticii, mecanicii și fizicii

V în general etc. Matematica 
vine în sprijinul economiei cu

— mijloacele ei cele mai moder- 
• ne ți cele mai abstracte. Disci

pline ca analiza numerică, lo-

•
 gica matematică, analiza 
funcțională, teoria jocurilor, 
teoria algoritmilor, teoria 
• automatelor, teoria limbajelor 
informaționale se dezvoltă 

„ rapid inspirate de practică, 
• revărsîndu-și realizările în cele 

mai variate sectoare ale pro
ducției.

Alte numeroase cercetări 
s-au efectuat în fizică, chimie, 
biologie, medicină și în di
verse ramuri ale științelor teh
nice. în științele sociale și 
umanistice s-au realizat pro
grese remarcabile care au dus 
la îmbunătățirea bazei teore
tice și metodologice a cercetă
rii, a metodelor de investigare. 
Progrese hotărîtoare s-au pu
tut obține în lingvistică prin 
utilizarea aparatului matema
tic, ajungîndu-se la crearea 
unei noi discipline lingvistice 
matematice în care contribu
ția școlii românești este de
osebit de importantă.

Această rodnică și multila
terală activitate a contribuit 
la afirmarea României socia
liste pe meridianele culturii 
universale. Deseori oamenii 
noștri de știință se pot mîndri 
cu contribuții de nivel mon
dial. Voi încerca șă însumez 
pe cele mai importante în ul
timii ani cu toate că între
prinderea este foarte dificilă 
dată fiind varietatea și multi
tudinea descoperirilor româ-

Teatrul Național I. L. Cara- 
glale : Sala Comedia Castiliana, 
ora 19,30. Sala Studio : Intîlnire 
tului — Regina de Navara — 
cu îngerul, 19,30. La Sala Pala-
19.30. Opera Română : Faust, 
ora 19,30. Teatrul de stat de 
operetă : Văduva veselă, ora
19.30. Teatrul de comedie : Opi
nia publică, ora 20. Teatrul Lu
cia Sturdza Bulandra : Livada 
cu vișini, ora 20. Sala Studio — 
Fii cuminte, Cristofor, ora 20. 
Teatrul C. I. Nottara : Sala Ma- 
gheru — Petru Rareș — ora 
15,30 și 19,30. Sala Studio : Ja
guarul roșu — ora 20. Teatrul 
Barbu Delavrancea : Ca-n fil
me, ora 19.30. Teatrul evreiesc 
de stat; Vioara lui Stempeniu, 
ora 11. Studioul I.A.T.C. „I. L. 
Caragiale" — Frații Karamazov
— ora 20. Teatrul Ion Creangă
— Toate pînzele sus, ora 16; 
Monstrul din Samarkand — 
9,SO. Teatrul Țăndărică : Ileana 
Sinziana, ora 10. în sala Casei 
de cultură a raionului 1 Mai : 
Vrăjitorul din Oz, ora 10.

UN BARBAT Șl O FEMEIE 
rulează Ia Patria (orele 11,30; 
14; 16.30; 19; 21.30)

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

O SUTA UNU p---- 
rulează la Luceafărul 
9: 11,15; 13,30; 16.15;
20,45), Festival (orele 9; 
13.30; 16; 18,30; 21).

De asemenea, au participat, 
Invitați, profesori, conducători 
cercuri, reprezentanți ai unor 
stituții și organizații centrale, 
presei centrale, pedagogice 
pionierești.

ca 
de 
in- 

ai 
»i 

onierești.
în cadrul dezbaterilor au fost 

subliniate sarcinile care decurg, 
pentru activitatea pionierească, 
din Hotărîrea recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., cu privire la îm-

nești de rezonanță mondială. 
Și voi începe cu matematica, 
această știință străveche, care, 
de fapt, nu mai este o știință 
constituită ca atare ci un in
strument extraordinar al tu
turor celorlalte științe. în ma
tematică există acum direcții 
de cercetare în care România 
are priorități pe plan inter
național, cum ar fi teoria 
funcțiilor de variabili com
plexe, mecanica fluidelor și a 
solidului deformabil, logica 
matematică, teoria probabili
tăților și statistica matematică, 
teoria ecuațiilor cu derivate 
parțiale, geometria diferențială 
globală. Automatica româ
nească a construit calcula
toare electronice rapide, a 
realizat scheme și contacte cu 
relee, iar, printre ultimele cu
ceriri — descoperirile privind 
teoria sistemelor automate ne
lineare 
directă 
tronice 
glarea
unor mari sisteme energetice, 
care au stîrnit un viu interes 
la ultimul congres al Fede
rației Internaționale de Auto
matică.

în domeniul fizicii nucleare 
și al fizicii în general pe 
lîngă multe lucrări de pres
tigiu în lume ca acelea le
gate de folosirea radioizoto- 
pilor, cercetările din dome
niul semiconductorilor, un 
colectiv clujean al Institutu
lui de fizică atomică, urmă
rind concentrația deuteriului 
în zăcămîntul de țiței a pus 
la punct o metodă de deter
minare a mișcărilor subterane 
ale țițeiului, deschizîpd o se
rie de perspective de cerce
tare a hidrodinamicii subte
rane.

în medicină, cercetările și 
realizările școlii medicale ro
mânești concentrează tot mai 
des atenția specialiștilor din 
multe țări cu bogată tradiție.

în chimie trebuie remar
cate realizările privind produ
cerea unui cauciuc poliureta- 
nic cu parametrii calitativi ri
dicați, avansul chimistilor ie
șeni privind obținerea unor 
mase plastice termostabile, 
cercetările legate de crearea 
polietilenei AS, obținerea a- 
cetilenei din gaze naturale 
prin cracarea metanului în 
arc electric precum și realiză
rile cercetărilor centrului de 
chimie-fizică în combaterea 
coroziunii metalelor, care au 
valoare de descoperiri consti
tuind baza de plecare a unor 
colective de cercetători din 
alte țări cu puternică tradiție 
în acest domeniu de cerce
tare.

precum și aplicarea 
a calculatoarelor elec- 
la conducerea și re- 

optimă a funcționării

18,30;
9—21

15,15; 
La 

ANIMATE.

serii —
(orele

ZOSIA — CEI DOI
rulează la Capitol (orele 9.30;
12.15; 20.30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Victoria (mele 9; 
11,15; 13,45; 16,15, 18,45; 21),
Feroviar (orele 8,30; 10,45; 
13; 15,15; 17,45; 20.15), Excel
sior (orele 9.45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15). Modern (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 21).

FARAONUL — ambele serii —
rulează la Lumina (orele 9— 
16 în continuare ; 19.30).

PROGRAM PENTRU COPII — 
rulează la Doina (orele 9—10) 

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

SINDBAD MARINARUL
rulează la Union (orele
17.30; ; duminica ora 10). 
ora 20 DESENE ------

O FATA FERICITA
rulează la Giulești (orele 10: 
15,30; 18; 20.30). Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20, duminica 
ora 11).

SPARTACUS - ambele 
rulează la Buzești îs

PASAREA PHONIX
rulează la Crîngași
15,15 ; 18 ; 20,45).

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

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la BucegI (orele 9; 
11; 13; 16; 18,15; 20,30), Flacă
ra (orele 15.30: 18; 20.30).

REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF

rulează la Gloria (orele 
11,15; 13,30; 16; 18.15: 20.30),
Tomis (orele 9; 11.15;
16; 18,15; 20,30),
(orele 9; 11.15:13,30; 
20.45).

CINE VA DESCHIDE 
rulează la Unirea 
18,15; 20.30).

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

(orele

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

9;
13,30;

Melodia 
16; 18,30:
UȘA ? 
(orele 16;

(orele 15;

bunătățirea activității educative 
în rîndurile tineretului. Eviden- 
țiindu-se experiența valoroasă 
acumulată în activitatea cercuri
lor de elevi, s-au făcut numeroa
se propuneri și recomandări în 
vederea sporirii eficienței educa- 
tiv-instructive a acestor cercuri.

Plenara a adoptat recomandări 
cu privire la sărbătorirea Zilei 
pionierilor în anul 1968.

(Agerpres)

Atenția oamenilor noștri de 
știință a fost îndreptată și 
spre dezvoltarea unor do
menii noi (ramuri moderne 
ale matematicii, fizica nucle
ară și a corpului solid, dome
nii ale chimiei fizice, anorga
nice, organice, din automatică 
și din cibernetică etc.) care au 
importante efecte pe planul 
aplicării în economie și nu 
trebuie să uităm faptul că 
marile performanțe tehnice 
ale unor utilaje care poartă 
marca fabricilor și uzinelor 
românești se datoresc în parte 
și muncii asidue de cercetare 
în laboratorul uzinal sau în 
institutul de cercetări depar
tamental. Astfel de produse 
și de utilaje au creat în lume 
o faimă meritată a hărniciei, 
ingeniozității și inteligenței 
unui popor aflat într-o dez
voltare dintre cele mai alerte.

în contextul de fabuloasă 
ascensiune a cunoașterii uni
versale, știința românească are 
o participare elogios sublini
ată de către mulți oameni de 
știință, de prestigiu din în
treaga lume. Lista valorilor pe 
care țara noastră le-a introdus 
în circuitul mondial este de 
pe acum mare ; ea va fi im
presionantă peste unul—două 
decenii.

Pe tărîmul științei, grație 
condițiilor sociale de care dis
punem, activează astăzi o mi
nunată generație de oameni 
de știință. Poporul nostru a 
dovedit din plin că într-un 
climat favorabil dezvoltării 
valorilor sale de orice fel, este 
apt pentru atingerea unor 
culmi nebănuite și în cerce
tarea științifică. Cu marca dis
tinctivă a autorității sale, aș 
zice clasice, Hepri Coandă 
sublinia nu de mult, tocmai 
cauza acestor energii româ
nești : „Am constatat, acum 
ceea ce știam mai de mult 
și ceea ce constituie justifica
rea temeinică a progresului 
științei românești, a dezvol
tării atît de valoroase a po
porului nostru că valorile nu 
sint produsul unei întâmplări 
și că oamenii deosebiți apar
țin masei, acestei superbe en
tități care e națiunea ro
mână".

Acum, în preajma Aniver- 
ani 
sti
vei- 
ști-

sării celor douăzeci de 
ai Republicii, oamenii de 
ință români își reafirmă 
ința lor de a transforma 
ința în factor al producției 
materiale, al progresului so
cial, de a spori contribuția lor 
la întărirea economică și la 
creșterea prestigiului în lume 
al țării noastre.

la Popular (orele
20.30. duminica ora
BOBBY. SPAIMA 
SĂLBATIC

(orele 9—16 
18.15; 20,30).

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

OCOLUL 
rulează 
15.30; 18;
10.30) .

CONTELE 
VESTULUI

rulează la Arta 
în continuare,
Flamura (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la 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 
III

rulează la Volga (orele 10; 
12; 14; 16. în continuare 18,15;
20.30) .

17,00 — Natație : Cupa spe
ranțelor ; 18,00 — Pentru noi, 
femeile ; 18,30 — Jurnal pionie
resc ; 18,45 — La șase pași de 
o excursie (Emisiune-concurs 
pentru pionieri și școlari) ; 
19,30 — Telejurnalul de seară ; 
19,45 — Agenda dv. ; 19,50 —
Buletinul meteorologic ; 20.00
Tele-enciclopedie ; 21,00 — Film 

........  21,50 — 
și jocul ; 
(emisiune 
23,00 —

serial : „Evadatul" ;
Drag mi-i cîntecul 
22,05 — Studio Uno 
muzical-dlstractivă). —
Telejurnalul de noapte ; 23,15 — 
Telesport,



repararea unui pod bombardatR. I). VIETNAM. — O echipă de intervenție lucrînd la 
de aviația americană

La Ambasada română
Sofia a avut loc o conferință 
de presă, consacrată celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării 
Republicii. Despre însemnă
tatea zilei de 30 Decembrie a 
vorbit Cristea Ionescu-Tira, 
însărcinat cu afaceri ad-in
terim.

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Republi
cii, la Hanoi a avut loc o confe
rință de presă a însărcinatului 
cu afaceri a.i. al Ambasadei Re
publicii Socialiste România, Pom- 
piliu Celan, la care au participat 
reprezentanți ai presei, radiodi
fuziunii fi Ministerului Afaceri
lor Externe.

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Re
publicii, vineri a avut loc la 
ambasada din Budapesta a Re
publicii- Socialiste România o 
conferință de presă, în cadrul 
căreia Dumitru Turcuș, am
basadorul României la Buda
pesta, a vorbit despre semni
ficația istorică a acestui eveni
ment.

Cu prilejul celei de-a XX-a a- 
niversări a proclamării Republi
cii, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Washington, 
Corneliu Bogdan, a ținut o con
ferință de presă. El a relevat sem
nificația zilei de 30 Decembrie 
și a vorbit despre realizările ob
ținute de țara noastră în cei 20 
de ani de la proclamarea Repu
blicii, despre principiile de ba
ză ale politicii externe a Româ
niei.

hot

APELURI
LA RAȚIUNE

înîntr-un discurs rostit vineri 
clericilorfața cardinalilor și a 

Vaticanului, Papa Paul al VI-lea 
și-a exprimat îngrijorarea în le
gătură cu continuarea războiului 
din Vietnam. „Numeroase gla
suri, a spus Papa, rie-au solici
tat să cerem uneia din părțile 
beligerante să șuspende bombar
damentele. Noi am făcut-o și o 
vom face încă, în numele celor 
care sînt victimele involuntare 
ale acestor acțiuni militare".

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, s-a asociat la apelul 
Papei PauJ al VI-lea în favoarea 
încetării bombardamentelor asu
pra Republicii Democrate Viet
nam. El și-a exprimat din nou 
convingerea că aceasta ar fi sin
gura măsură care ar putea duce 
la discuții 
ficative".

și negocieri semni-

Heleni Vlahu a părăsit
in secret Grecia

Dezvăluire

Tinerii pe cele 3 
fronturi din Angola

We vorbește Daniel Chipenda, responsabil

tului in comitetul de conducere
Deși a trecut mai bine de o oră, tînărul din fața noastră 

continuă să vorbească cu energie. Pe o hartă a Africii ne arată 
cîteva zone punctate cu creion roșu.

— Aici... și aici... și aici, în Cabinda. Zonele eliberate în An
gola cuprind peste 340 000 km3, adică aproximativ de 3 ori su
prafața Portugaliei...

Continuăm să ascultăm cu atenție relatările oaspetelui nos
tru, DANIEL CHIPENDA, responsabil cu problemele tineretului 

------ Eliberareîn Comitetul de conducere al 
din Angola (M.P.L.A.).

— în februarie se împlinesc 
ani de cînd un atac simultan

Mișcării Populare

cu problemele tinere

al M.P.L.A,

• întrevederile de la Roma • Interviul 
premierului grec

Heleni Vlahu, proprietară a două dintre principalele ziare ate
niene — „Kathimerini" și „Messimvrini", care a fost arestată în 
luna septembrie sub acuzația că ar fi „insultat autoritățile" și a 
fost pusă apoi în „libertate supravegheată la domiciliu", a reușit 
să părăsească joi în secret capitala Greciei, ajungînd la Londra.

N
,’Ș:

Intr-un interviu acordat postu
lui de radio B.B.C., ea a decla
rat că și-a părăsit țara deghizată. 
„Am plecat din Grecia, a spus 
Heleni Vlahu, avînd sentimentul 
că procesul meu n-ar fi avut loc 
niciodată. Cred că pot fi mai 
de folos cauzei Greciei din 
străinătate decît ia Atena, sub 
arest la domiciliu". Agenția 
France Presse amintește că au
toritățile grecești i-au intentat 
Helenii Vlahu un proces pentru 
faptul că ar fi încălcat legea 
marțială, dar judecarea procesului 
a fost tergiversată. Ea a exprimat 
părerea că în viitorul apropiat nu 
se întrevede nici o perspectivă 
de ameliorare a actualei situații 
din Grecia, mai ales după ulti
mele evenimente.

După cum se știe, Heleni Vla
hu a hotărît să suspende apari
ția celor două ziare ale sale, 
precum și a săptămînalului ilus
trat „Eikones", pe care îl con
ducea, din cauza cenzurii institu
ite de regimul militar din Grecia.

După cum anunță agenția 
FRANCE PRESSE, regele Con
stantin al Greciei, care continuă 
să se afle la Roma, unde s-a sta
bilit după părăsirea țării, a avut 
joi seara o întrevedere cu fostul 
prim-ministru grec Kollias. La 
întrevedere, care a durat 2 ore 
într-unul din hotelurile Romei, a 
participat și G. Spandidakis, fost 
ministru al apărării.

■■ ■

Fara nici o

Agenția France Presse relatea
ză că postul de radio Atena a 
difuzat joi pentru prima dată în 
buletinul său de informații de la 
ora 24 textul integral al declara
ției făcute miercuri la Roma de 
către regele Constantin. Declara
ția a fost urmată de un comen
tariu al unei agenții americane 
în care era subliniat tonul 
derat al acestuia.
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Construcții noi în Zanzibar
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Un pas periculos pe calea intensi
ficării războiului din Vietnam

Potrivit agenției FRANCE PRESSE, piloții americani ar fi pri
mit autorizația de a pătrunde deasupra zonei din extremitatea nor
dică a R. D. Vietnam.

hotărire...
anUltima reuniune din acest 

a Pieței comune s-a incheiat 
sub semnul dezacordurilor

Joi s-a desfășurat la 
Bruxelles ultima întrunire 
a Pieței comune din acest 
an. Este vorba de re
uniunea miniștrilor pentru 
problemele sociale. Agen
ția France Presse relevă 
că reuniunea a luat sfîrșit 
fără să adopte vreo ho- 
tărire, în special din cauza 
neparticipării la dezbateri 
8 reprezentanților Belgiei 
și Olandei.

Ei au manifestat acest dezin
teres în semn de protest față de 
opoziția Franței la candidatura 
Angliei în Piața comună. Repre
zentanții celor două țări, scrie 
A.F.P.. au fost „uniți" în cadrul 
discuțiilor reuniunii, atitudine 
care ridică, după părerea agen
ției citate, o „gravă piedică" în 
calea integrării vest-europene. 
Comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul lucrărilor precizează doar 
că miniștrii au avut un schimb 
de vederi asupra tuturor puncte
lor de pe ordinea de zi.

• CAMERA inferioară a Par
lamentului olandez a adoptat cu 
o majoritate covîrșitoare de vo
turi o rezoluție în care guvernul 
olandez este chemat să inițieze 
negocieri în vederea încheierii 
unor acorduri între cei cinci par
teneri ai Franței din C.E.E. 
Marea Britanie, care să 
drept scop realizarea unor
forme de cooperare. In rezoluție 
se subliniază că la aceste tratative 
trebuie să participe, de asemenea, 
Danemarca, Norvegia și Irlanda. 
Noile acorduri de cooperare care 
s-ar putea realiza între țările a- 
mintite, menționează rezoluția, 
ar fi deschise tuturor țărilor.

Ș’ 
aibă 
noi

la
grec,

Intr-un interviu publicat 
Paris, primul ministru 
Gheorghios Papadopoulos, a de
clarat că hotărîrea sa de a se re
trage din armată, împreună cu al
te oficialități militare, „nu expri
mă intenția de a forma un par
tid politic". Totodată, Papadopo
ulos a anunțat că în 
avea loc alegeri „cîț 
posibil".

• •••••••

Grecia vor 
mai curînd

• • • • •

întîrziată

Această măsură, continuă a- 
genția, face parte din escaladarea 
„limitată și. progresivă" a bom
bardamentelor americane asupra 
R.D. Vietnam, escaladare care 
devine din ce în ce mai evidentă 
de cîteva săptămini și îndeosebi 
după anunțarea hotărîrii lui Ro
bert McNamara de a demisiona 
din funcția de ministru al apă
rării.

S-a aflat, de asemenea, din 
sursă competentă, continuă 
A.F.P., că recent Casa Albă a au
torizat piloții americani să zboa
re, fără a avea nevoie de o per
misiune specială, deasupra „cer
cului exterior" al Hanoiului, care 
cuprinde o zonă cu raza de 20-30*

mile de la centrul capitalei R. D. 
Vietnam.

Atît Casa Albă, cît și Departa
mentul de Stat.și Ministerul Apă
rării păstrează o tăcere totală în 
legătură cu acești noi pași pe 
calea intensificării războiului din 
Vietnam, scrie agenția France 
Presse.

După părerea experților în 
problema vietnameză, aceste ho- 
tărîri se inspiră din „strategia de
liberată" care, potrivit unei 
recente declarații a generalului 
Earle Wheeler, președintele Co
mitetului mixt al șefilor de stat 
major, „constă în amplificarea 
progresivă a presiunii" asupra 
R. D. Vietnam.

„Inci- 
fost înscenat pen- 
posibilitate Pen

să declanșeze 
aeriană asupra 

La dosar 
adăugat^ - însă, o 

revelatoare, 
ofițerului

• • • ••••••••••• • • • •••••••••

• 70 000 arestați in
Bengalul de vest

• CITIND surse din Delhi, a- 
genția France Presse relatează 
că aproximativ 10 000 de persoa
ne au fost arestate în Bengalul 
de vest după înlăturarea guver
nului de stingă din Calcutta, la 
21 noiembrie. Se știe că în acest 
stat au avut loc puternice de
monstrații împotriva destituirii 
guvernului de uniune populară. 
Autoritățile polițienești locale 
au intervenit de fiecare dată o- 
perînd arestări în rindul mani- 
festanților.

• IN ÎNCHEIEREA vizitei pe 
care o întreprinde în R. D. 
Germană la invitația Consiliu
lui Central al Tineretului Liber 
German, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist, condusă de 
tovarășul Fejeș Iuliu, membru 
supleant al Biroului 
U.T.C., vicepreședinte

C.C. al 
.. . al

U.A.S.R., a avut o convorbire cu 
■1 

Consiliului Central al Tineretu
lui Liber German. Au fost dez
bătute probleme ale colaborării 
dintre cele două organizații.

Wolfgang Herger, secretar

• STATELE UNITE vor livra 
Izraelului bombardiere reactoa
re de tipul „A-4 Skyhawk", In
formează agenția U.P.I.

Citind surse oficiale, aceeași 
agenție menționează că este 
vorbș de 48 de avioane promise

• CU PRILEJUL celei de-a
20-a aniversări a proclamării 
Republicii, în cadrul schimbu
rilor culturale bilaterale româ- 
no-sovietice, vineri seara a avut Izraelului înainte de conflictul
loc la Teatrul de estradă din din luna iunie. Aceste livrări 
Moscova primul spectacol al _ x -x i j »formației de estradă a teatrului . urmează sa Le reluate după cum 
din Constanța, care întreprinde declară oficialitățile americane 
un turneu în Uniunea Sovietică. peste cîteva zile.
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Sute de ilustrate de Anul 
Nou sosesc la Spitalul din 
Burges pentru Eliane de Fey- 
ter fetița de cinci ani bol
navă de leucemie. Ziarele 
din întreaga lume au publi
cat acum cîteva zile mesajul 
adresat tuturor oamenilor 
din partea micuței Eliane, 
care și-a exprimat dorința 
de a primi cît mai multe 
ilustrate de Anul Nou. Mesa
jul a înduioșat inimile a 
numeroși oameni de pe în
tregul glob, îneît serviciile 
spitalului abia pot face față 
afluenței de ilustrate.

Un nou președinte 

în Dahomey
• IN URMA UNEI REUNI

UNI extraordinare a Comitetu
lui militar revoluționar șl a gu
vernului provizoriu, lt-col. Al
phonse Alley a fost ales în 
funcția de președinte al Repu
blicii Dahomey. Joi, noul șef al 
statului dahomeyan se mai afla 
încă sub stare de arest la reșe
dința sa, împreună cu colonelul 
Aho/fost ministru de interne, și 
cu comandantul de batalion 
Sinzogan. Agenția France Presse 
relevă că joi după-amiază noile 
autorități militare instalate la 
Cotonou după lovitura de stat 
împotriva generalului Sqglo au 
răspuns solicitărilor făcute de 
notabilitățile țării și au hotărît, 
după deliberări îndelungate, să 
ia contact cu lt-col. Alphonse 
Alley, fostul șef al statului ma
jor al forțelor armate, ca aces
ta să accepte președinția repu
blicii.

Declarația fusese redac
tată în termeni gravi. Se 
relata un incident genera
tor de tensiune și se justi
fica intervenția aviației a- 
mericane împotriva unui 
stat suveran. Firește, afir
mațiile nu corespundeau 
reaiității și ele și-au găsit 
o promptă demascare. Dar 
„escaladarea" a continuat, 
războiul din Vietnam căpă 
tind amploarea pe care o 
cunoaștem în prezent.

Atacurile aeriene asupra 
R. D. Vietnam au fost ex
plicate prin pretinsul inci
dent din golful Tonkin. In
să — faptele o demonstrea
ză —- în ziua aceea de au
gust 1964 torpiloarele R. D. 
Vietnam nu au atacat nici 
o unitate navală america
nă. O proaspătă mărturie 
din sursă americană con
firmă aceasta. John W. 
White, ofițer de marină pe 
un vas aflat în zona „inci
dentului", a relatat în pu
blicația NEW HAVEN RE
GISTER că nici o torpilă 
nu a fost trasă împotriva 
navelor americane, 
dentul" a 
tru a da 
tagonului 
escalada
R. D. Vietnam, 
s-a mai 
probă revelatoare. Dacă 
declarațiile ofițerului de 
marină n-au inspirat uno
ra suficientă încredere, 
William Bundy, asistent al 
secretarului de stat ai
S. U.A., a reușit să înlăture 
orice fel de îndoieli. Dom
nul Bundy este „în mate
rie" — el se ocupă la De
partamentul de stat de pro
blemele Extremului Orient. 
Acest important personaj 
a declarat în fața comisiei 
senatoriale pentru afacerile 
externe că Departamentul 
de Stat „pregătise" o serie 
de rezoluții ale Congresu
lui cu privire la războiul 
din Vietnam ÎNAINTE să 
se fi produs „incidentul" 
din golful Tonkin. Rezolu
țiile prevedeau — stranie 
prevedere — evenimentul 
și afirmau sprijinul Con
gresului față de hotărirea 
Casei Albe „de a lua toate 
măsurile necesare" pentru 
„a împiedica noi agresiuni". 
„Incidentul" nu se consu
mase dar autorii de rezo
luții își făcuseră de acum 
datoria. Simplă profeție ? 
„Profeții" de la Washington 
știau ceea ce va urma pen
tru că punerea în scenă fu
sese stabilită chiar din ca
pitala americană. „Inciden
tul" a oferit Administrației 
posibilitatea de a smulge 
din partea Congresului îm
puterniciri depline. Evoluția 
ulterioară a evenimentelor 
este bine cunoscută.

Recunoașterea lui Bundy 
s-a produs în septembrie 
1966 într-o ședință care s-a 
desfășurat cu ușile închise. 
Textul depoziției a devenit 
public de abia în această 
săptămina, joi. Intîrzierea 
impusă de oficialități de
monstrează că dezvăluirile 
lui Bundy incomodează 
Washingtonul într-un mo
ment în care impasul viet
namez este mai pregnant 
ca orieînd.

M. RAMURA

7
organizat asupra închisorii cen
trale din Luanda, a cazărmilor 
și postului de radio a dat sem
nalul începerii unei noi etape 
a luptei armate de eliberare na
țională din Angola. In toți a- 
cești ani tineretul angolez s-a 
dovedit a fi o puternică forță, 
participînd în detașamentele de 
partizani pe fronturile cele mai 
grele, înregistrînd importante 
victorii, dar dind și numeroase 
jertfe de sînge. Lupta poporului 
și a tineretului împotriva împi
lării colonialiste datează de de
cenii. Mii și mii de tineri s-au 
împotrivit ocupării militare a 
Angolei, în 1913, act ce s-a 
realizat doar prin decimarea u- 
nei mari părți a populației din 
triburile Bakongo și Umbundu. 
Alte mii de tineri s-au împotri
vit invadatorilor în 1922 cînd 
s-au produs exproprierea pămîn- 
turilor și bunurilor, stabilirea 
sistemului de muncă forțată, in
staurarea unui întreg cortegiu 
de damnațiuni colonialiste.

în ultimii ani, mai cu seamă, 
s-a întărit și a căpătat presti
giu în rîndurile tinerilor ango
lezi organizația „Juventude do 
Movimento Popular de Liberta- 
cao di Angola". Vă puteți face 
o imagine despre aspirațiile a- 
cestel organizații de tineret, re- 
dîndu-vă cîteva idei din decla
rația conducerii acestei mișcări, 
dată nu demult publicității. De-

arlupta 
și întregului

clarația specifică : 
mată a tineretului 
popor angolez împotriva domi
nației colonialiste portugheze se 
va încheia doar atunci cînd 
vor fi asigurate condițiile de 
transferare a puterii în mîinile 
poporului angolez. Aceste con
diții sînt următoarele — recu
noașterea dreptului la autodeter
minare și independență, la suve
ranitate națională ; retragerea 
tuturor forțelor armate coloni
aliste din Angola ; garantarea 
drepturilor democratice ; stabi
lirea datei și acordarea de ga
ranții pentru alegerile parla
mentare pe baza votului general, 
direct și secret ; alegerea orga
nelor administrative în toate lo
calitățile ; stabilirea datei a- 
cordării independenței Angolei. 
Intrucît colonialiștii portughezi 
nu vor să țină seamă de aceste 
cerințe legitime, tineretul și po
porul nostru poartă lupte înver
șunate pe cele trei fronturi : în 
provincia Cabinda, în apropi
ere de granița cu Zambia și în 
provincia de Nord. Existența a- 
cestor fronturi constituie o do
vadă concludentă a amploarei 
luptei de eliberare. Zeci de de
tașamente de partizani sînt for
mate numai din tineri; ele 
provoacă dușmanului mari pier
deri. Suferind înfrîngeri, coloni
aliștii încearcă să se răfuiască 
cu populația pașnică. Lisabona 
trlmjte mereu noi trupe în spe
ranța că va reuși să înăbușe

mișcarea de eliberare. Speran
țele acestea sînt zadarnice. în
săși forțele de represiune se 
descompun. Numai în ulti
mele trei luni peste 500 de 
tineri angolezi înrolați cu forța 
în trupele coloniale au dezertat, 
trecînd de partea forțelor patri
otice.

— Ce ne puteți spune despre 
activitatea mișcării de tineret 
din zonele eliberate ?

— Evident, elementul esențial 
în activitatea organizației îl 
constituie participarea tinerilor 
în detașamentele de partizani. 
Organizația de tineret își face 
simțită prezența și în zonele e- 
liberate. Masa tineretului a spri
jinit cu mult entuziasm pașii în
semnați făcuți în domeniul în- 
vățămintului și alfabetizării, al 
asistenței sanitare, al aprovizi
onării populației ; tinerii susțin 
noile instituții create, consiliile 
populare, ce pun bazele admi
nistrației democratice a poporu
lui angolez. Detașamentele de 
pionieri ce iau ființă în nume
roase comune sînt îndrumate cu 
mult devotament de tineri învă
țători, sanitari ori țărani. Șl în
că o mențiune : printre miile 
de entuziaști care au răspuns la 
apelul Mișcării populare de eli
berare de a participa la dezvol
tarea agriculturii din zonele cu 
climă favorabilă, pentru a se a- 
sigura hrană detașamentelor de 
partizani — deoarece aprovizi
onarea cu alimente se face în 
condiții deosebit de dificile — 
se află mii de membri ai orga
nizației tineretului din Angola,

Tineretul angolez este conști
ent că drumul ce trebuie pa>cur» 
în perioada următoare este lung 
și anevoios dar numai lupta 
susținută, sacrificiile, duc spre 
marele nostru țel — indepen
dența națională.

P. NICOARA

Amfiteatre
Vaoanța universitară de 

iarnă n-a intrat încă în 
drepturile ei dar amfitea
trele universităților spaniole 
sint în mare parte goale. 
Trei dintre facultățile uni
versității madrilene (științe 
juridice, științe politice și 
științe administrative) au 
fost închise pe un termen 
nedefinit. In același timp 
continuă greva studențească, 
procentul absentărilor de
monstrative de la cursuri ri- 
dieîndu-se săptămina trecută 
pe ansamblul centrelor uni
versitare la peste 60 la sută.

„In pofida arestărilor și 
sancțiunilor disciplinare de 
maximă rigoare — constată 
influentul cotidian A.B.C. — 
mișcarea studențească ca
pătă o amploare și o violen
ță nemaiintîlnită în trecut. 
Se pune întrebarea dacă fră- 
mintările care zguduie de a- 
proape trei ani universitățile 
nu ar trebui să determine o 
mai mare înțelegere pentru 
ceea ce revendică o clară 
majoritate a studențimii".

Intr-adevăr, mișcarea stu
dențească pentru un sindicat 
democratic, pentru reforma 
democratică a universității, 
mișcare începută în primă
vara lui 1965 și care a avut 
drept rezultat eșecul sindi
catelor studențești oficiale și 
crearea, în ciuda interdic
țiilor, a unui sindicat demo
cratic studențesc, s-a dez
voltat continuu. Demonstra
țiile și „adunările libere" ile
gale studențești din vara și 
toamna Iui 1965, greva din 
februarie 1966 au constituit 
momente semnificative.

Acum, faptele par să in
dice un val și mai puternic 
al luptei studențești. Totul 
a început printr-un incident 
la Universitatea din Madrid: 
decanul facultății de științe, 
Manuel Torroja, a interzis 
o adunare largă studențească 
și în același timp a permis 
ținerea reuniunii unui grup 
de 20 de studenți care au 
răspuns directivelor autorită
ților

• •

pentru crearea unui
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„sindicat oficial", respins de 
masa studentimii. Studenții 
au ripostat, ținînd adunarea 
lor în pofida interdicției. In
tervenția autorităților și a- 
restările care au urmat au 
încins și mai mult atmosfera. 
Arestarea a 15 delegați ai 
universităților din Salaman
ca și Sevilla care trebuiau 
să participe la reuniunea pe 
țară pentru pregătirea unui 
congres studențesc a deter
minat o amplă reacție în 
rindul universitarilor. In 
timp ce reuniunea pregăti-

FRAMINTARILE
STUDENTESTI> ■>

DIN SPANIA
ținea clandestin 

în toate 
i se des-

oale

toare se 
chiar la Madrid, I 
centrele universitare 
fășurau adunări de protest 
studențești. A urmat 
șarea unor greve ale 
țimii. Prima jumătate a lui 
decembrie a cunoscut, zi de 
zi, fără întrerupere acțiuni, 
de luptă și protest în absolut 
toate institutele de învăță- 
mînt superior. La 10 și 11 
decembrie, la Madrid și res
pectiv Barcelona demonstra
țiile de stradă studențești au 
luat o amploare și o vio
lență deosebită ; ciocnirile cu 
poliția au fost atît de puter
nice, îneît, pentru prima da
tă, alături de polițiștii călare 
și în jeepuri au intervenit e- 
licoptere lansind gaze lacri
mogene. In zilele următoare 
studenții din Madrid, Bar
celona și Salamanca au de
clarat grevă generală. Che
mării la greva națională stu
dențească lansată la 14 de
cembrie de studenții de Ia 
universitatea din Valencia i 
s-au alăturat imediat și cei
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declan- 
studen-

încercări de mediere pentru a se pune

capăt ostilităților
Un purtător de cuvînt 

al Armatei Republicii Ye
men a declarat — potrivit 
agenției M.E.N. — că 
peste 100 de regaliști și 
mercenari care li s-au ală
turat au fost uciși în lup
tele purtate la est de ca
pitala țării, Sanaa.

Numeroși regaliști — a adău
gat el — au fost răniți sau cap
turați, odată cu o însemnată can
titate de arme, în general, de 
proveniență americană. în mo
mentul de față forțele republica
ne întreprind acțiuni de curățire 
a raionului situat la est de capi
tala țării.

înaltul comandament al Arma
tei Republicane a deschis în în
treaga țară puncte de recrutare 
a voluntarilor adresînd, de ase
menea, o chemare către toți sol- 
dații care și-au încheiat serviciul 
militar să se întoarcă la unită
țile lor.

Primul ministru și comandan
tul suprem al forțelor armate ale 
Yemenului, generalul Hassan Al 
Amri, care în prezent întreprinde 
o călătorie de inspecție prin țară, 
a adresat un apel către toți cei 
care susțin regimul republican să 
nu slăbească vigilența și să fie

gata să respingă orice acțiuni ale 
mercenarilor.

Mohd Ahmed El-Noaman, fiul 
șefului celui mai mare trib din 
Yemen, se află în prezent într-o 
vizită la Khartum pentru a con
feri cu primul ministru sudanez 
Ahmed Mahgoub asupra posibili
tăților de a se pune capăt ostili
tăților din Republica Arabă Ye
men între regaliști și trupele re
publicane prin intermediul Co
mitetului tripartit pentru soluțio
narea problemei yemenite, Noa- 
rrian a declarat că a venit la 
Khartum la invitația premierului 
Mahgoub, președintele Comitetu
lui tripartit, precizînd că „situa
ția actuală din Yemen cere inter
venția imediată a 
tet".

La rindul său, 
kian ad-interim al
terne, Ismail Khairallah, a anun
țat că a primit un mesaj din par
tea regelui Feisal al Arabiei Sau- 
dite în care îi propune să acțio
neze în vederea reluării lucrărilor 
Comitetului tripartit pentru solu
ționarea problemei yemenite. Me
saje similare au mai fost adresate 
de regele Feisal miniștrilor de 
externe ai Marocului și Sudanu
lui, membri în Comitetul tripartit.

acestui comi-

ministrul ira- 
afacerilor ex-

din Valladolid $1 Saragozza. 
La 16 decembrie, 6 000 de 
studenți din districtul uni
versitar Madrid întruniți în
tr-o „adunare liberă" cereau 
reintegrarea profesorilor Ti- 
erno, Aranguren și Calvo 
scoși de la catedre pentru 
opiniile lor de democratiza
re a universității, amnistia 
totală pentru studenții făcînd 
obiectul urmăririlor, neinter
venția poliției în incinta fa
cultăților, garanții pentru re
prezentanții sindicatelor de
mocratice studențești și res
tituirea fondurilor acestor 
sindicate blocate de auto
rități.

Riposta autorităților s-a 
manifestat prin închiderea a 
trei facultăți madrilene, prin 
exmatricularea unui număr 
de aproape o sută de stu
denți și arestarea, numai in 
ultimele două săptămini a 
peste 60 de studenți.

Rezultatul ? Greva studen
ților continuă. Luni și marți 
s-au desfășurat la Madrid, 
Saragozza și Valladolid noi 
demonstrații studențești. Re
uniunile studențești de pro
test și acțiune continuă, de 
asemenea, bucurîndu-se de o 
participare mereu mai frec
ventă a cadrelor didactice. 
Presa spaniolă a semnalat 
poziția luată de consiliul 
profesorilor de la Facultatea 
de medicină din Madrid și 
de la Facultatea de științe 
economice de la Barcelona 
care au cerut interzicerea 
intrării poliției în universi
tăți și recunoașterea sindica
telor democratice studențești.

E greu de prevăzut ce tur
nură va lua șl ce urmări va 
avea actualul val, puternic, 
al luptei studențimii spa
niole. Ceea ce e evident, e 
faptul că frămîntările actua
le djn rîndurile tineretului 
studios al Spaniei reflectă 
acuitatea revendicărilor ma
selor studențești în 
democratizării 
spaniole.

sensul 
universității

E. R.
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Ceremonie

funerară

la Melbourne
Vineri dimineața, la Ca

tedrala St. Paul din Mel
bourne a avut loc ceremo
nia funerară în memoria 
fostului prim-ministru aus
tralian Harold Hoit, dis
părut în cursul unei partide 
de pescuit subacvatic. Con
ducătorii de state și gu
verne, sosiți în capitala 
Australiei cu acest prilej, 
au avut o serie de consfă
tuiri. Președintele Johnson 
a avut întrevederi „cu 
caracter neoficial" cu pri
mul ministru interimar al 
Australiei, Johnson McE
wen, cu președintele Fili- 
pinelor, Marcos, cu primul 
ministru al statului Singa
pore, Lee Kuan Yew, cu 
prințul Abdul Razak, vice
președinte al guvernului 
Malayeziei, cu ministrul 
afacerilor externe al Indo
neziei, Adam Malik. Cu 
cîteva ore înainte de a 
părăsi țeritorul Australiei, 
președintele S.U.A. a avut 
o convorbire particulară cu 
primul ministru englez, 
Harold Wilson.
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