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CONVOCAREA
ȘEDINȚEI PLENARE 
A C. C. AL P. C. R.

In zilele de 12-13 aprilie a.c. va avea loc ședința 
plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

La Combinatul de celulozâ și 
hîrtie din Dej a fost elaborată, re
cent, prima șarjă de celuloză. A- 
cest eveniment a marcat intrarea 
în probe tehnologice a instalații
lor de fabricare a celulozei. în 
probe tehnologice se află și cen
trala termoelectrică a combinatu
lui, care va asigura aburul și, par
tial, energia electrică necesare 
procesului de fabricafie. în foto
grafii : Sala cazonelor și turbine
lor (stînga) și camera de comandă 
O centralei termoelectrice (dreapta).

Foto : R. Costin

Pe ordinea de zi a apropiatei consfătuiri pe țară:

PERFECTIONAREA Șl
MODERNIZAREA COMERȚULUI

înfăptuirea consecventă a politi
cii partidului de industrializare a 
țării, investițiile de zeci de mili
arde de lei pentru sporirea con
tinuă a producției industriale și 
agricole, creșterea veniturilor 
populației au creat condiții pentru 
lărgirea fondului de bunuri de larg 
consum, pentru îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării popu
lației. Pe această bază se dezvoltă 
și comerțul socialist, factor per
manent și operativ de legătură în
tre producție și consum, nemijlo
cit legat de transformările social- 
economice determinate de avîntul 
economiei noastre naționale.

Congresul al IX-lea al partidu
lui, subliniind importanța și rolul 
comerțului socialist, a pus ca o 
sarcină permanentă dezvoltarea și 
perfecționarea activității în acest 
domeniu, în scopul unei cît mai 

bune aprovizionări și deserviri, a 
satisfacerii cerințelor populației. 
Pe baza hotărîrii conducerii parti
dului și statului, în zilele de 14—16 
aprilie va avea loc la București 
consfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din comerț. '

După cum este cunoscut, indus
tria noastră produce astăzi un sor
timent bogat de bunuri de consum 
industriale și alimentare. Volu
mul desfacerilor de mărfuri, în 
prețuri comparabile, a fost a- 
nul trecut de aproape 5 ori 
mai mare decît cel realizat în 1950; 
în perioada 1959—1965, vînzările 
au crescut într-un ritm mediu 
anual de 11,1 la sută. Semnifica
tivă este și evoluția cererii de 
mărfuri, solicitarea într-o măsură 
tot mai mare a produselor de fo
losință îndelungată și cu carac
teristici superioare. In ultimii 6 

ani, comerțul socialist a vîndut 
1 350 000 aparate de radio, 510 000 
televizoare, 379 000 frigidere și 
380 000 de mașini de spălat rufe, 
mobilă în valoare de 9,4 miliarde 
de lei. Au crescut și continuă să 
crească cerințele de stofe și țesă
turi din fire superioare, de îmbră
căminte și încălțăminte fină. Din 
ce în ce mai complet sînt satisfă
cute cerințele de produse alimen
tare cu valoare nutritivă ridicată. 
Totodată, schimbările structurale 
intervenite în viața social-econo- 
mică a satelor ca urmare a coope
rativizării agriculturii, sporirii 
veniturilor bănești ale țărănimii, 
măririi numărului de salariați în 
mediul rural au determinat, între 
altele, dezvoltarea însemnată a 
vînzărilor de bunuri de consum,

Organizarea unui comerț mo
dern, eficient și operativ presupu

ne crearea unui cadru adecvat, a 
unei baze tehnico-materiale co
respunzătoare. Avem astăzi maga
zine frumoase, spațioase, elegante. 
Numai în anii șesenalului au fost 
construite peste 5 000 de asemenea 
unități. La buna deservire a popu
lației aduc o contribuție valoroa
să cei 270 000 de lucrători din co
merț, care, în marea lor majorita
te, se străduiesc să muncească cu 
demnitate și corectitudine.

In cursul cincinalului se vor 
mări vînzările de mărfuri, crescînd 
ponderea produselor industriale, 
îndeosebi a bunurilor de folosință 
îndelungată. Realizarea acestor 
sarcini impune îmbunătățirea ac
tivității organelor de conducere 
ale comerțului, a tuturor organiza
țiilor comerciale. De asemenea, în 
fața Ministerului Comerțului Inte
rior, a Centrocoopului și a celor
lalte organe de resort s-a pus sar
cina perfecționării relațiilor din
tre industrie și comerț, adaptării 
operative a structurii fondului de 
mărfuri la cerințele consumatori
lor, dezvoltării serviciilor prestate 
populației de la orașe și sate ; 
toate acestea se cer realizate con
comitent cu dezvoltarea rețelei 
comerciale și amplasarea judicioa
să a unităților. Lucrătorul din 
comerț îndeplinește un impor
tant rol social ; munca sa este pusă 
în slujba societății, a deservirii 
întregii populații. De aceea, însu
șirea unei înalte calificări, ridica
rea competenței, a pregătirii tutu
ror cadrelor din magazine, unități 
de alimentație publică, ^depozite, 
este o condiție esențială pentru 
realizarea unui nivel cît mai ridi
cat de deservire a populației.

(Continuare în pag. a III-a)

PRIMĂVARA, SEZON DE MUNCĂ
INTENSĂ 

PE OGOARE
Raid-anchetă în regiunile 

Oltenia, Ploiești 
și Mureș-Autonomă Maghiară

Lucrările agricole de primăvară se desfășoară cu inten
sitate. In multe regiuni, semănatul culturilor din prima epocă 
poate fi considerat practic încheiat. Timpul schimbător im
pune luarea unor măsuri organizatorice și tehnice în scopul 
grăbirii lucrărilor. Raidul anchetă de față a surprins unele 
aspecte ale activității în această campanie.

Alinierea 
după fruntași

Pînă la 25 martie, în cooperativele 
agricole din regiunea Oltenia s-au 
însămînțat 116 000 ha cu culturi din 
epoca I, lucrare care poate fi con
siderată încheiată. Este o dovadă a 
hărniciei cu care au muncit ma
joritatea mecanizatorilor. La Ră
cani, raionul Filiași, am avut o 
discuție cu tov. Vanghelie Văduva, 
președintele cooperativei agricole. 
El a relatat că față de alte cam
panii, anul acesta, mecanizatorii 
de la S.M.T. Filiași s-au prezentat 
la startul recoltei mult mai bine 
pregătiți, executînd mai repede și 
de calitate bună semănatul cultu
rilor din prima epocă.

Aceleași cuvinte frumoase la a- 
dresa mecanizatorilor am auzit și 
de la cooperatorii din unitățile de
servite de stațiunile Zănoaga, Cîr- 
cea și altele. „Experiența anilor 
trecuți — ne-a declarat tov. ing. 
ION NEGOIȚĂ, directorul S.M.T. 
Zănoaga — ne-a învățat să. dăm o 
tot mai mare atenție controlului a- 
supra calității lucrărilor, să dezvol
tăm simțul de răspundere al trac
toriștilor pentru fiecare lucrare pe 
care o execută".

Realizările mecanizatorilor, con
tribuția lor la executarea lucrări
lor agricole de primăvară sint in
contestabile. Se pare însă că ser
viciul regional S.M.T. a scăpat din 
vedere să întreprindă cu operati
vitate unele acțiuni, menite să 
mențină cadența tuturor stațiuni
lor de mașini și tractoare la nive
lul real al posibilităților existente. 
Care sînt urmările ? In vreme ce 
majoritatea mecanizatorilor ocupă 
un loc de frunte în „banca cali
tății", mai sînt unii care umbresc 

TELEGRAMĂ
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

București 
în numele guvernului chinez, al poporului chinez și al meu personal, 

țin să vă exprim dumneavoastră și, prin dumneavoastră, guvernului și 
poporului român mulțumiri cordiale pentru telegrama de compasiune 
pe care mi-ați trimis-o cînd regiunea Sintai din provincia Hupei a Chi
nei a suferit de pe urma cutremurului.

realizările obținute. In unele coo
perative din raioanele Balș, Vînju 
Mare și Strehaia s-a întîrziat se
mănatul unor culturi. în alte locuri 
s-au executat lucrări de proastă 
calitate. Lipsind controlul tehnic 
necesar, la cooperativa agricolă 
din Vlădaia, deservită de S.M.T. 
Vînju Mare, pe 30 ha de teren ma
zărea a fost semănată mai mult la 
suprafață, iar la Recea, floarea- 
soarelui a fost pusă în teren deni
velat.

Semănatul porumbului și a ce
lorlalte culturi bate la ușă. în cele 
mai multe raioane din Oltenia pa
tul germinativ pentru porumb a 
și fost pregătit. Dar și aici se ob
servă diferențe între felul cum lu
crează mecanizatorii. Dacă în ra
ioanele Balș, Corabia, Calafat, 
Băilești și altele în momentul de 
față arăturile au fost efectuate a- 
proape în întregime, în Gilort, 
Strehaia, Gorj etc., situația ope
rativă arată o serioasă rămînere 
în urmă la această lucrare.

Consiliile agricole, uniunile coo
peratiste, conducerile S.M.T. sînt 
chemate să ia măsurile corespun
zătoare pentru ca toți mecaniza
torii să lucreze la nivelul celor 
fruntași.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

Consiliile 
și uniunile — 
umăr la umăr

Pentru grăbirea lucrărilor agri
cole de primăvară este de mare 
însemnătate coordonarea acțiunilor 
pe care le întreprind, în. această 
direcție, consiliile agricole și uniu-

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze 

nile cooperatiste. Care este situația, 
din acest punct de vedere, în regi
unea Ploiești ? Din cele relatate de 
tov. Liviu Iordăchescu, vicepreșe
dinte al consiliului agricol regio
nal, rezultă că sarcinile au fost 
bine delimitate. Consiliile agricole 
urmăresc buna repartizare și func
ționare a mașinilor agricole, apro
vizionarea cu semințe, desfășura
rea propagandei agricole etc. Tov. 
Ion Teșu, președintele uniunii re
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Replica a picat, ne
așteptată, surprinzîn- 
du-mă, abia mai tîrziu 
încercînd să-i deduc 
semnificațiile. Mie mi 
se păruse altfel, un 
bărbat matur, grav, tă
cut, preocupat de lu
crul său.

— Este într-adevăr, 
mi-au confirmat tova
rășii lui de muncă, un 
bun meseriaș, aproape 
un as, deși în branșa 
strungarilor e greu să 
ajungi as. E conștiin
cios, harnic, serios în 
tot ceea ce se anga
jează să facă.

Și deodată :
— Individualist...
lată un portret pe 

care o singură trăsă
tură de penel (și ce 
trăsătură I) l-a modifi
cat în esenfa sa.

— Parcă ar fi pe o 
insulă, singur. Băiefii 
de la profesională se 
feresc să lucreze ală
turi de el. Nu se ocupă 
deloc de ei, iar uneori 
îi repede. Sînt anu
mite secrete ale fiecă
rei meserii pe care nu 
le deprinzi în clasă, ci 
numai în fa(a mașinii, 
îndrumat de o mînă 
pricepută. Numai că 
acea mînă pricepută 
trebuie să și vrea să-și 
dezvăluie secretele. Ce 
mai apucături indivi
dualiste I

Așadar, apucături 
învechite, rămase ca 
niște cioturi de rădă
cini. Episodul de mai 
sus, înfîlnit într-o uzi
nă metalurgică, l-am 
refinut, încercînd să 
găsesc o explicație a- 
fitudinii acelui munci
tor, stăpînit de porniri 
individualiste atît de 
contrastante cu mediul 
în care trăia, cu clima
tul stenic în mijlocul 
căruia lucra. Ce-I de
termina să nu-și a- 
jute tovarășii mai ti

neri, de ce căuta să 
repete ceea ce, în 
mod sigur, s-a petre
cut cu el cînd a învă
țat meserie ? Pe atunci

Ștefan LUCA

meseria „se fura", iar 
un loc de muncă se 
obfinea cu greu și se 
păstra cu dinții, astfel 
încît o asemenea ati
tudine era explicabilă.

Individualism... un

gionale a cooperativelor agricole, 
subliniind modul cum au fost coor
donate acțiunile întreprinse cu cele 
ale consiliilor agricole, a amintit 
cîteva din ele : procurarea mate
rialului săditor pomicol, sprijini
rea cooperativelor agricole să gră
bească plantările. amenajările 
pentru irigații, curățirea pășunilor,

(Continuare în pag. a III-a)

termen perimat, ana
cronic, exprimînd o 
morală a altei vremi, 
depășite, un climat al 
unei lumi apuse. Cli
matul care să genereze 
și să justifice asemenea 
atitudini fa)ă de mun
că, fafă de tovarășii tăi, 
fafă de viață, a dispă
rut. Și totuși au mai ră
mas insulije ; se ivesc 
purtători care declan
șează recidive.

Discufînd despre in
dividualism, ca trăsătu
ră de caracter nu-l pu
tem disocia de egoism, 
de acea formulă de 
viafă în care interesul 
colectivității este igno
rat, în care propria per
soană este ridicată la 
rangul de unică preo
cupare. lată o scenă, 
petrecută între doi foști 
colegi ai facultății de 
agronomie. S-au înfîl
nit după cinci ani de 
la susfinerea examenu
lui de stat. Unul dintre 
ei dezertase, se mulțu
mise cu un loc mai mo
dest, cu speranfa în
jghebării unor „relafii" 
care să-l salte pe un 
post mai pufin modest. 
Tn schimb era liniștit, 
nu-l apăsau grijile, se 
adaptase cu ușurință 
muncii de birou. Restul 
— în găoacea lui. Ani 
de zile a urmat cursu
rile unei facultăți, un 
întreg colectiv de pro
fesori s-a străduit să-l 
înve)e, i-au stat la dis
poziție rafturile biblio
tecii, laboratoarele, 
cîmpurile experimenta
le, i-au fost create con
diții de viafă — că
min, confort. S-au in
vestit, înfr-un cuvînf, 
în persoana lui încre
dere, bani ; și, iată, 
cînd societatea-i cere 
să producă la rîndul 
lui, el dă bir cu fugifii.

(Continuare 
în pag. a III-a)

La 22 mai, ora zero, va intra în 
vigoare noul mers al trenurilor, 
valabil pină la 27. mai 1967. înainte 
de a primi informații în legătură 
cu acest eveniment, la Direcția ge
nerală a mișcării din Ministerul 
Căilor Ferate ni s-a vorbit despre 
o importantă realizare în domeniul 
transporturilor : darea în exploa
tare a liniei electrificate Brașov- 
Predeal, care încă în acest an va 
cuprinde și porțiunea Predeal-Cîm- 
pina. în ceea ce privește noul 
„mers", el prevede trasee noi, tre
nuri și vagoane în plus. Actualului 
accelerat 106 (pe distanța Timișoara 
Nord-București Nord prin Pitești) 
i se cuplează mai multe vagoane 
ce vor circula de la Craiova prin 
Roșiori Nord. Trenul de sezon 
111/112 București Nord-Timișoara 
Nord va merge de la Lugoj prin 
Buziaș la Timișoara Nord, satisfă- 
cîndu-se astfel o dorință mai veche 
a călătorilor ce vin să se trateze 
la Buziaș. Acceleratului 203/204 
(pe distanta București Nord-Sighi- 
șoara-Teiuș-Arad) urmează să i se 
atașeze cîteva vagoane ce vor cir
cula între Teiuș și Cluj. Trenurilor 
rapide 51/52, 53/54, 55/56 (pe dis
tanta București-Suceava Nord cu 
grupă de vagoane spre și de la Co- 
mănești și Bicaz) li se va alătura un 
automotor pe ruta Mărășești-Iași, 
cu sosirea în Iași la orele 11,50 și 
plecarea din Iași la orele 16,11. De 
asemenea, pentru a reduce și 
costul călătoriei ele se vor trans
forma din rapide în automotoare 
accelerate. Pe unele secții aglome
rate cum sînt: București-Videle, 
Titu-Tîrgoviște, Roșiori Nord-Ale- 
xandria, Caracal-Corabia, Golești- 
Cîmpulung Muscel, Ilia-Arad, Ti
mișoara-Arad, Făgăraș-Brașov, Si- 
meria-Ilia, Sîntana-Ciumeghiu, A- 
rad-Gurahont, Beclean pe Someș- 
Dej, Ulmem Sălaj-Cehul Silvaniei, 
Sărătel-Deda etc. se prevede și îm
bunătățirea deservirii călătorilor 
navetiști prin sporirea numărului 
de trenuri. Spre litoralul Mării 
Negre s-au menținut în continuare 
actualele grupe de vagoane ce rea
lizează în timpul verii și o legă
tură directă cu orașele Timișoara, 
Cluj, Tg. Mureș, Suceava, Iași etc. 
Pe traseul Tecuci-Mangalia iși va 
începe cursele un nou tren de per
soane.

Prin introducerea unui nou ac
celerat, pe traseul București Nord- 
Timișoara Nord-Jimbolia-Kikinda- 
Subotica-Zagreb-Rijeka, se dezvol
tă, de asemenea, și traficul inter
national. Acest tren va avea la în
ceput un vagon de dormit clasa I 
și a Il-a și un vagon clasa a Il-a. 
El va circula în perioada de vară 
pînă la Rijeka, pe coasta Mării A- 
driatice, iar în perioada de iarnă 
pină la Zagreb, avînd legătură cu 
„Simplonul" spre Paris și „Ta- 
nerul" spre nordul Europei. Pen
tru traficul intern i se atașează o 
grupă de vagoane directe, care de 
la Timișoara Nord va circula pînă 
la Baia Mare prin Arad-Oradea- 
Satu Mare.

IA MOSCOW S-A DESCHIS 
CONGRESUL AL UIII-LEA 

AL l>. C. 0. S.
De la corespondenții noștri speciali

In marea sală a Congreselor din 
Kremlin s-a deschis marți diminea
ță Congresul al XXIII-lea al 
P.C.U.S., eveniment de seamă în 
viața partidului și poporului sovie
tic. Congresul a fost precedat de 
o largă dezbatere a Directivelor 
noului plan cincinal în cadrul adu
nărilor de partid și obștești, al con
ferințelor raionale, regionale, de 
ținut și al congreselor partidelor 
comuniste republicane.

La Congres participă peste 4 900 
de delegați din întreaga țară. De 
asemenea, participă delegații din 
partea a 86 de partide comuniste 
și muncitorești, național democra
tice și socialiste de stînga. Este 
prezentă delegația Partidului Co
munist Român din care fac parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
conducătorul delegației. Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului per
manent al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Moscova.

Orele 10. Delegații întîmpină cu 
vii aplauze apariția Ia tribuna pre
zidiului a membrilor Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S. și conducătorilor unor 
delegații sosite de peste hotare, 
împreună cu șefii unor delegații 
străine, în prezidiu iau loc tovarășii 
N. Ceaușescu și I. Gh. Maurer.

Primul secretar al C. C. al 
P.C.U.S., tovarășul L. I. Brejnev, de
clară deschise lucrările Congresu
lui și rostește o scurtă cuvîntare. La 
propunerea sa, asistența păstrează 
un minut de reculegere în me

BECUADOR
Sub presiunea demonstrațiilor popu
lare, junta militară a fost silită să de
misioneze și să părăsească țara

^ITALIA
Un milion de muncitori constructori au 
declarat © grevă de 24 de ore pentru 
satisfacerea revendicărilor lor

moria unor activiști de seamă ai 
P.C.U.S. — O. Kuusinen și F. Kozlov, 
precum și a unor militanți de frun
te ai mișcării comuniste și mun
citorești internaționale — M. Tho
rez, P. Togliatti, Gh. Gheorghiu- 
Dej, W. Gallacher, E. Flynn, A. 
Ghosh, O. Grotewohl, A. Zawadzki, 
D. Ganev, L. Moriss, C. Silvestre.

Congresul a aprobat următoarea 
ordine de zi :

1) Raportul de activitate al C.C. 
al P.C.U.S. — raportor primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
L. I. Brejnev.

2) Raportul Comisiei centrale de 
revizie a C.C. al P.C.U.S. — ra
portor președintele Comisiei cen
trale de revizie, tov. N. A. Mura
viova.

3) Directivele celui de-al XXIII- 
lea Congres al P.C.U.S. cu privire 
la planul cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1966—1970, raportor președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., tovarășul A. N. Kosîghin.

4) Alegerea organelor centrale 
ale partidului.

Raportul la primul punct al or- 
dinei de zi a fost prezentat de tov. 
L. I. Brejnev. Raportorul s-a referit 
la situația internațională a U.R.S.S. 
și activitatea politică internațio
nală a P.C.U.S., lupta partidului 
pentru crearea bazei tehnico-ma
teriale a comunismului, ridicarea 
nivelului de trai al poporului, 
dezvoltarea științei și culturii, 
creșterea rolului conducător al 
P.C.U.S. în construcția comunistă. 
Raportul a fost subliniat în repe
tate rînduri cu aplauze.

A luat apoi cuvîntul tov. N. A. 
Muraviova care a prezentat Con
gresului raportul Comisiei centrale 
de revizie a C.C. al P.C.U.S.

Congresul al XXIII-lea al 
P.C.U.S. își continuă lucrările.

Al. CÎMPEANU 
A. MUNTEANU
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poți să-ți

sectoa-

Toaleta de primăvară a Capitalei

spune astazi
Caragsak

nu 
de 
un

să urmăriți, 
aplicarea

de măsuri 
nici un fel 

nici

ADUNĂRI GENERALE...

Tovxifășul Nicolae Pătrașcu, 
secretarul organizației de 
bază ch:n secția rulmenți a 
Uzinei ck^ utilaj chimic Plo
iești — secție fruntașă pa 
întreprinde^'0 — spunea zile
le trecute : „.Nu întotdeauna- 
muncim constant. Sînt si
tuații cînd sarcinile se 
suprapun, se fere un efort: 
dublu. S-ar puiiea ca stilul 
de muncă al biroului orga
nizației noastre '-să nu fie' 
cel mai indicat. Am, vrea să 
știm cum se procedează și. 
în alte locuri".

Am dat curs acestei do
rințe efectuînd un sondaj în 
trei organizații de bază din. 
orașul Ploiești.

Cînd se pune în 
valoare experiența 
colectivă

Adunarea generală a or
ganizației de bază din sec
ția de prelucrări mecanice; 
a Uzinei „1 Mai" a dezbătui- 
nu de mult o problemă cu 
caracter economic : asigu
rarea unui decalaj normali 
și permanent' între 
rele de uzinaj și montaj. A 
fost adoptat un plan de mă
suri. între acestea : ridicarea 
rolului grupei sindicale în 
producție, pentru sfimulareai 
inițiativei personale și colec
tive și a propunerilor pri
vind organizarea mai eficien- 

dezvolfarea- 
experiență 

repartizarea:

fă a muncii, 
schimbului de 
între muncitori, 
unor comuniști la locurile de 
muncă cele mai grele etc.

L-am întrebat pe tovarășul 
Mircea Boerescu, secretarul 
organizației de bază : „Ce a 
urmat după adunarea gene
rală, cum s~a desfășurat, 
practic, munca de partid ?’

— Ăr trebui să mă refer 
mai întîi la o experiență 
de-a 
Am 
înțelegem un 
anume că nu de planuri și 
de hotărîri bune duceam

noastră mai veche, 
ajuns, cu timpul, să 

adevăr și

noi lipsă; slăbiciunea con
sta în aceea că măsurile 
nu erau urmărite și înde
plinite pînă la capăt. Și 
am făcut ordine. Ne-am 
convins că între două adu
nări, principala noastră 
sarcină este aplicarea în în
tregime a hotărîrilor luate 
în adunarea generală prece
dentă, controlul de partid 
asupra îndeplinirii acestor 
ho4ărîrl.

— Totuși, pentru că vor
biți de o experiență, ce anu
me vă împiedica 
pînă la capăt, 
hotărârilor luate ?

— Uneori nu 
dai seama singur unde 
greșești. Dar la o analiză 
întreprinsă de comitetul de 
partid al secției, s-a con
statat că biroul organiza
ției noastre de bază avea 
un stil de muncă greoi, în
cărcat. Ne vedeam mai în
totdeauna în situația de a 
abandiona „cîte ceva" din 
hotăririle adunării prece
dente, pentru a ne putea 
ocupa de treburile curente,

— Cum procedați acum ?
— De aplicarea unui plan 

de măsuri adoptat într-o a- 
duxnare generală nu se mai 
ocupă doar membrii birou
lui, ca în trecut, ci un nu
măr de membri de partid 
corespunzător cu importan
ța problemei. Sînt antrenați, 
de asemenea, și tovarăși 
din activul fără de partid. 
Firește, în fruntea unui 
astfel de colectiv se află un 
membru al biroului.

asemenea condiții,

cum se asigură munca colec
tivă ? Totuși, urmărirea în
deplinirii hotărîrilor nu esfe 
sarcina unuia sau a altuia, ci 
a biroului, a organizației în 
întregul său.

— Este adevărat. Iată, 
au trecut de la adunare 
3 săptămîni. In ședința 
de birou tovarășul care 
conduce colectivul res
pectiv ne-a informat în ce 
stadiu se află aplicarea pla
nului de măsuri, unde are 
nevoie de sprijinul biroului. 
Ce a făcut colectivul pînă 
acum ? A ajutat biroul gru-

sprijine acțiunea întreprin
să. Dezbaterea a lămurit 
bine lucrurile. Cei ce vor să 
muncească au înțeles ce 
trebuie să facă.

— înseamnă că lăsafi lu
crurile pe seama fiecăruia ? 

timpul, după
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tnnn 
«WTrâTte 
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organizeze 
experiență 
; a de- 
comuniști

sînt
Vizitez orașul

la 
cu

De cîteva zile
Sibiu. --
turle asciițltb- șl. bastioane 
străvechi. De pe înălțimea 
Turnului Sfatului admir 
priveliștea vestitului Cibi- 
nium. încerc o destindere, 
deși cazul 
ieșit încă

Taflan nu mi-a 
din minte.

vorbă cu Con-

La 
un

Stau de 
stantin Pilof, șeful secției 
de învățămînt a Sfatului 
popular orășenesc, 
un moment dat,
funcționar de serviciu 
deschide ușa și întreabă :

— în cîte exemplare 
dactilografierii memoriul ?

— în cinci exemplare. 
Ca și pe celelalte.

Apoi, către mine, scu- 
zîndu-se :

— Tocmai cazul Taflan, 
de care vă interesați...

în sfîrșif, sînt în pose
sia documentelor referi
toare la cazul Taflan. Un 
dosar voluminos, șnuruit, 
cu zeci de semnături, 
ștampile și adnotări. Prima 
filă datează din iunie, 
anul trecut. Ultima filă... 
Nu, ultima filă e pe cale 
să sosească. Dar. să răs
foim dosarul.

„Taflan Eugenia, profe
soară de biologie, a fost 
transferată de la școala 
generală din Șelimbăr în 
orașul Sibiu, conform or
dinului nr... al Ministeru
lui Învățămîntului”. (Din- 
tr-un memoriu al secției 
de învățămînt — Sibiu].

Secția evidența cadre
lor didactice din Ministe
rul învățămîntului : „Dis
punem încadrarea prof. 
Taflan Eugenia la Liceul 
nr. 3 Sibiu”.

Secția de învățămînt — 
Sibiu : „Catedra de biolo
gie de la Liceul nr. 3 es<e 
ocupată. Propunem trans
ferarea sus-numitei la Școa
la generală nr. 11.”

Secția evidență M. I.: 
„Cu ordinul nr. 3 761 apro
băm transferarea prof. 
Taflan Eugenia la Școala 
generală nr. 11”.

Secția de învățămînt — 
Sibiu : „Ne-am conformat 
ordinului dv. și am frans- 
ferat-o pe prof. Taflan 
E. la Școala generală nr. 
11.”

Secția evidență M. I.: 
„Revenim asupra ordinu
lui anterior și dispunem 
încadrarea prof. Taflan 
Euoenia la Liceul nr. 3”.

Secția de învățămînt — 
Sibiu : „Catedra de bio
logie de la Liceul 
este ocupată de 
Popa Letiția. Cele 
disponibile sînt 
cienfe pentru a o 
riza și pe prof. 
Eugenia.”

Secția evidență
„Cu ordinul nr. 4 629 nu
mim pe prof. Taflan Euge
nia la Liceul nr. 3 și la 
Școala generală nr. 20 
(6 + 12 ore)”.

Secția de învățămînt — 
Sibiu : „Ne conformăm 
ordinului dv.”

Secția evidență M. I.: 
„Se anulează ordinul nr. 
4 629 și numim pe tov.

nr. 3 
prof.

6 ore 
insufi- 
titula- 
Taflan

M. I.:

Taflan Eugenia titulară a 
catedrei de biologie la 
Liceul nr. 3".

Secția de învățămînt — 
Sibiu : „Ca să ne confor
măm ordinului dv. ar tre
bui să transferăm la altă 
școală pe tov. Popa Leti- 
fia sau pe Creangă Me
lania, ceea ce contravine 
dispozițiilor ministerului 
;i Codului Muncii".

Secția evidență M. I.: 
„Dispunem anularea ca
tedrei tov. Creangă Me
lania I Sus-numita să fie 
mutată la altă școală. Tov. 
Taflan Eugenia să ocupe 
catedra de la școlile ge
nerale nr. 19 și 20.”

Secția de învățămînt — 
Sibiu : „Dacă ne confor
măm ordinului dv. în
seamnă că Liceul nr. 3 ră- 
mîne fără profesor de bio
logie".

Convins că se poate a- 
duce o oarecare lumină 
în cazul Taflan, am făcut 
o vizită la Ministerul în- 
vățămîntului. Inspectorul 
Dumitru Nisfor mi-a pus 
și dînsul la dispoziție un 
dosar la fel de volumi
nos.

— Cînd credeți că se 
vor lămuri lucrurile ?

— Eu mi-am făcut da
toria. Am cercetat cazul, 
am întocmit referatul res
pectiv. De aici încolo pro
blema e de competența 
șefului , secției evidența 
cadrelor didactice. De alt
fel, l-am și pus în temă 
pe tovarășul...

Așadar, departe de a se 
încheia, cazul Taflan tin
de să ia proporții I

— Cazul s-a complicat 
inutil — recunoaște șe
ful secției. O cercetare 
la timp, la fața locului, ar 
fi rezolvat situația imediat. 
Lucrurile au fost tărăgă
nate, cred, din comodi
tate...

Comoditatea cui ?
Prof. Taflan Eugenia 

fost repartizată la o ca
tedră incompletă. Secția 
de învățămînt a orașului 
Sibiu i-a oferit alta, com
pletă, la o școală genera
lă. Taflan Eugenia s-a 
declarat de acord, dar 
n-a încetai să trimită 
ministerului memorii peste 
memorii, solicitînd o ca
tedră completă la liceu, 
dar care nu exista. Pe de 
altă parte, resortul evi
dența cadrelor didac
tice din minister, ne- 
cercefînd situația, a înce
put să expedieze o serie 
de ordine și adrese care 
se băteau cap în cap.

Deocamdată, nici o lu
mină în complicatul schimb 
de mesaje. Ce se va în- 
tîmpla mai încolo ? Rămî- 
ne de văzut. întors la 
București, am fost între
bat :

— Ce mai e pe la Si
biu ?

Am răspuns prompt i
— Nimic nou în cazul 

Taflan I

pel sindicale să 
un schimb de 
între strungari 
semnat cîțiva 
care să ajute biroul grupei
sindicale în pregătirea adu
nării acesteia — noi i-am 
recomandat să se arate, la 
începutul dezbaterilor, cum 
au fost aplicate propunerile 
anterioare ale muncitorilor 
și să invite la adunarea 
grupei sindicale și un ingi
ner, un specialist din con
ducerea secției. în felul 
acesta acționează colectiv 
biroul organizației. Munca 
colectivă nu înseamnă fărî- 
mlțarea oricărei probleme.

— Informarea, în ședinfa 
de birou, esfe singura meto
dă de control asupra înde
plinirii hotărîrilor?

— Mai folosim și altele. 
De pildă, întîlnirile, con
tactele directe cu mem
brii de partid din diferite 
locuri de muncă. Sînt între
bați cum, prin ce metode își 
realizează sarcina încredin
țată, în ce direcții cred ei 
că ar trebui să mai acțio
năm. Pentru că un plan de 
hotărîri adoptat în adunarea 
generală se mai poate îmbu
nătăți pe parcurs ținînd sea
ma de situații noi, doar fa
cem o muncă creatoare, co
rectăm din mers, dezvoltăm 
o măsură luată, o acțiune...

— E și 
atîția ani...

în planul 
este indicată 
responsabilitate, 
nume. Realitatea esfe că între 
două adunări generale se stă 
în repaus. Dar 
organizația de 
poafe mărgini 
cuții, oricîf de 
fi. Abia după 
nerală începe 
atunci cînd trebuie aplicate 
în viață concluziile, expe
riența, cînd trebuie să fina
lizezi ce ai început și ce ai 
intenționat prin organizarea 
dezbaterilor.

Confinuînd investigațiile 
în legătură cu acest „relache” 
dintre adunările generale, 
am ajuns la ceea ce pare a 
constitui geneza acestui fe
nomen. Tovarășii Georgeta 
Acostăchioaei și Mihai Neagu 
din biroul organizației au 
precizat că de la adunarea 
generală trecută, deci timp 
de aproape o lună, nu s-a 
ținut nici o ședință de birou, 
n-au avut nici o sarcină. To
varășa secretară se ocupă de 
toate.

— Intr-adevăr — confir
mă ea — ce faci tu e bun 
făcut.

Firește, dar cu adăugirea 
că nimeni nu poafe cuprin
de singur toate problemele.

Contactul perma
nent cui membrii 
de partid

e limpede că 
bază nu se 

numai la dis- 
folosifoare ar 
adunarea ge- 
greul muncii.

Manole AUNEANU

tovarășul Călin a organizat 
o discuție cu cîțiva muncitor! 
vîrsfnici, cu experiență în 
meserie. Le-a explicat în ce 
constă indicația organizației 
de bază, însemnătatea for
mării de noi muncitori califi
cați. Trei muncitori s-au an
gajat să se ocupe fiecare de 
cîte un tînăr.

Un alt moment, Biroul or
ganizației de bază și condu
cerea secției au discutat îr». 
comun unele măsuri de îm
bunătățire a organizării pro
ducției, din mers. Normal, 
au stat în atenție și proble
me fehnico-adminisfrafive — 
asistența tehnică, aprovizio
narea ritmică, colaborarea cu 
alte secții... între altele, s-a 
stabilit ca un șir de muncitori 
de înaltă calificare, strungari 
și reglori, cei mai mulți 
membri de partid, să fie 
repartizați în locurile de 
muncă cele mai grele. Tova
rășul llie Gheorghe, 
dintre 
s-a oferit 
cerea 
catori 
Biroul 
cerea 
tent 
tru că, în asemenea împre
jurări, contează nu atît 
bunele intenții, cît posibili
tățile omului. Or, tocmai ți
nînd seama de faptul că to
varășul llie Gheorghe este 
un bun organizator, un 
maistru cu înaltă pregătire 
profesională, care și-a înde
plinit în bune condiții sarcina 
de partid de a face din sec
torul de montaj al secției un 
sector fruntaș, a fost reparti
zat să conducă schimbul de 
rectificatori care lucra sub 
posibilități.

în afară de aceste sarcini 
curente dintre două adunări 
generale, organizația de 
bază nu pierde din vedere 
problemele de perspectivă. 
Bunăoară, 
dezbaterea, 
adunare generală, a uneia 
dintre 
trasate 
treaga
Congresul al IX-lea al parti
dului — organizarea științifi
că a producției.

între două adunări gene
rale, biroul organizației între
ține un .contact direct și 
permanent cu membtii de 
partid, le cere părerea în 
cele mai diferite probleme. 
Această investigare continuă 
a terenului, în preocupările 
oamenilor, dă biroului orga
nizației posibilitatea să cu
noască realitatea, cerințele de 
moment și de 
ției, acționînd 
cu eficiență.

unul 
cei mai buni maiștri, 

să preia condu- 
unui schimb de rectifi- 
cu rezultate mai slabe, 
organizației și condu- 
secției au analizat a- 
această inițiativă. Pen-

Discuția e totul?

nece-

forme

Ștefan ZIDARIȚA

de 
de 
că
se

generală 
să fi fost 
de măsuri.
înseamnă

viitor ale sec- 
apoi prompt și

s-a 
ne- 
Dar 

că

că munca de 
de adu-

principalele sarcini 
colectivelor din în- 
noastră industrie de

se pregătește 
într-o viitoare

adunare

Invitație in Cișmigiu Foto : Gh. Vințiiă

Să ne referim, în conti
nuare, la activitatea altei or
ganizații de bază — aceea 
din secția de rulmenți a 
Uzinei de utilaj chimie. Ulti
ma 
încheiat fără 
cesar un plan 
aceasfa 
munca 
secția 
bine 
muncii 
fe. Ne 
cîtorva momente.

Cîțiva 
— printre 
rul Florea 
sarcina să

nu
de partid nu are, în 
respectivă, obiective 

stabilite care dau 
de partid confinuifa-, 

vom opri asupra

In ultima adunare, orga
nizația de bază de la fila
tura fabricii „Dorobanțul" a 
analizat activitatea grupelor 
sindicale pentru dezvoltarea 
întrecerii socialiste. De atunci 
a trecut aproape o lună. Din 
cele cinci prevederi înscrise 
în planul de măsuri n-a fost 
realizată nici una.

Secretara organizației, to
varășa Stela Costache, apre
ciază firește „absolut 
sar" planul de măsuri, dar nu 
vede utilitatea unei 
organizatorice care să asigu
re îndeplinirea acestora.

— N-am format nici 
colectiv. Am făcut apel 
comuniști, în adunare,

membri de partid 
care și rectificato- 
Călin — au primit 
sprijine comitetul 

sindical de secție și condu
cerea secției în acțiunea 
formare a tinerelor cadre 
muncitori. Înțelegînd 
orice muncă de partid 
realizează cu ajutorul celor 
din jur, punîndu-le în va
loare calitățile, pregătirea,

TEATRE

constata într-unul 
alcătuiesc recenta

Principala concluzie este aceea 
partid nu constă într-o „succesiune 
nări generale. în activitatea zilnică, de mare în
semnătate este arta de a ști să organizezi astfel 
munca Incit toate forțele organizației să parti
cipe la realizarea sarcinilor curente și de per
spectivă. Prezența permanentă a comuniștilor în 
mijlocul oamenilor, atragerea sub influența lor 
dinamică și hotărîtoare, a întregului colectiv, dă 
garanția îndeplinirii marilor sarcini trasate de 
Congresul al IX-lea al partidului.

Andre Maurois 
din portretele ce 
sa carte, „De la Gide la Sartre", exis
tența unei categorii de scriitori care 
pot fi asemuiți discurilor de gramo
fon. După ce-i asculți o dată, după 
ce ai devenit familiarul lor, știi ce au 
să spună. Caragiale, căruia automa
tismul verbal și imobilitatea ideilor 
îi stîrneau o adevărată oroare, se si
tuează la antipodul unei asemenea 
categorii. Sentimentul noutății pe 
care îl încercăm ori de cîte ori ne 
reînfîlnim cu opera lui este cu atît 
mai uimitor cu cît textele în care își 
exprima opiniile despre literatură și 
artă nu și-au pierdut interesul o dată 
cu dispariția fenomenelor despre care 
a vorbit.

Desigur, ceea ce atrage mai înainte 
de toate în publicistica lui Caragiale 
mi se pare a fi neîntrerupta 'tensiune 
a ideilor. A fost 
tipul creatorului 
pasionat pe care 
viața intelectuală 
a țării l-a frămîn- 
tat necontenit și 
nu i-a dat liniș
tea specifică spi
ritelor mediocre 
ce preferă să 
treacă nepăsătoa- 
re pe lîngă lucrurile ce le pot 
tulbura tihna. Recitindu-i însă contri
buțiile pe tărîmul publicisticii cultu
rale, imaginea unui Caragiale in
diferent, privind cu scepticism în ju
rul său și cu oarecare voluptate a 
negării, apare anacronică și unilate
rală. E drept, Caragiale a avut poate 
mai mult decît alfi contemporani ai 
săi pasiunea criticii și fulgerele pe 
care le-a aruncat în cercetările sale 
critice asupra teatrului românesc, de 
pildă, au luminat racile fundamentale 
ale acelor contemporani deprinși să 
orbecăie în mîlul chiverniselii, al to
leranței reciproce, al lipsei de talent, 
al improvizației. E drept, Caragiale, 
spirit malițios cum puține au fost al
tele, a pătruns mai adînc și fără me
najamente atunci cînd a efectuat inci
ziile sale, a dezvăluit nu atît defecte 
de amănunt ci a vizat direcții și sis
teme greșite. Și tocmai pentru aceasta 
articolele sale au supraviețuit timpu
lui.

Dar nu este mai puțin adevărat că 
a avut în aceeași măsură pasiunea 
afirmării, că rîndurile sale despre 
Hasdeu, Maiorescu, Gherea, 
Delavrancea, Ion Brezeanu, 
fin Jiquidi reprezintă unele 

adevărate și profunde 
operei și personalității 
apreciat pe Nicolae Grigorescu 
concepea organizarea unei ex

poziții de pictură românească în străi
nătate fără prezența acestui mare ar
tist), l-a salutat entuziast pe George 
Enescu.

Desigur, aprecierile asupra u- 
nor opere și fapte de cultură trebuie 
raportate și înțelese în contextul epo
cii. Dar toate pledează pentru corec
tarea imaginii false a unui Caragiale 
privind în jur cu voluptatea desco
peririi numai a ceea ce cade sub in
cidența satirei. A fost bucuros să-i 
sprijine pe cel ce făceau operă de 
pionierat și pe cei ce își așezau ac
tivitatea

0 Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LU
MINĂ — 20.
0 Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

de Operă și 
de operetă :

Național „I.
— 19,30,

Balet : BAL MASCAT — 19,30. 
LOGODNICUL

(INfMATOfiRAFE
DIN LUNA

L. Caragiale" 
(sala Studio) :

(sala Comedia) : 
TEZAURUL LUI

9 Filarmonica de stat „George Enescu' (la Ateneul 
Republicii Socialiste România) : Ciclul : „SERI DE MU
ZICĂ CONTEMPORANĂ". Dirijor : Vasile Pîntea — 20. 
® Teatrul 
® Teatrul 
19,30.
0 Teatrul 
EURIDICE
JUSTINIAN — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : TACHE, 
IANKE ȘI 
0 Teatrul

20.
• Teatrul
— 20.
e Teatrul
O Studioul Institutului de artă teatrală si cinematogra
fică „I. L. Caragiale” : SLUGĂ LA DOI STĂPÎNI — 20. 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : OMUL
ZĂPEZILOR — 20.

CADlR — 19,30.
„C. I. Nottara": SONET PENTRU O PĂPUȘĂ

,,Barbu Delavrancea” : NUNTĂ LA REVISTĂ

Mic : AMOOOR — 19,30.

Repu- 
14,45>

(com-
18,151
18,15>

® RĂSCOALA — cinemascop: Patria — 9; 11,15; 13,45, 
16,15; 18,45; 21,15, București — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21 (la ambele completarea Țara Hațegului), Gri- 
vița — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45.
0 LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : 
blica (completare Un bloc neobișnuit) — 10; 12, 
16,45; 18,45: 21.
0 LUMINA VERDE — cinemascop : Luceafărul 
pletare Secretul trecutului) — 10; 12; 14; 16;
20.30, Rahova (completare Au fost salvați) — 16;
20.30.
® FIFI ÎNARIPATUL: Capitol (completare Politețe ?) — 
9,45: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Tomis — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21, Modern - 10: 12: 15; 17; I9r21 (la ambele 
completarea Pasiuni)
O TRANZIT — cinemascop : Festival (completare Plas
ma) — 10; 12: 14; 16,15: 18,30: 20,45, Feroviar (comple
tare Redați-ne viața) — 9,30: 11,45: 14; 16.15: 18,30:
20,45
® TOM JONES : Victoria (completare Tîrguri și iarma
roace) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Lira (completare 
Vizita conducătorilor de partid șt de stat in regiunea 
Crișana) — 15; 17,45; 20,30.

înfr-o vreme cînd interesul vulgar șt 
material era suveran. Concerte sim
fonice la București, o revistă dedi
cată țărănimii, un manual didactic 
bine întocmit, un dicționar util s-au 
bucurat de călduroasa lui primire și 
încurajare.

Dar dacă peste decenii recitindu-l 
pe Caragiale deslușim mai clar tră
săturile portretului său și îl înțelegem 
în toată complexa lui înfățișare, nu-i 
mai puțin adevărat că ideile afirmate 
de el au căpătat perenitate.

Ne oprim asupra lor și acum, cău- 
tînd să cunoaștem gîndurile unuia din 
cei mai mari scriitori ai noștri cu pri
vire la procesul de elaborare și cris
talizare a operei de artă. Caragiale 
exclude bineînțeles din sfera discuției 
autorii netalenfați. Dar pentru el, cău-

fost credincios. Cercetările sale cri
tice din această perspectivă s-au 
dezvoltat și orice „obiect de modă 
trecătoare” și-a aflat în autorul „Nop
ții furtunoase" un inamic constant.

Caragiale ne vorbește la distanță 
de afîfea decenii despre acest simț 
al măsurii, al judecății lucide ce tre
buie să ne însoțească întotdeauna, 
își hrănea certitudinile și optimismul 
cu privire la viitorul artei noastre din 
încrederea nelimitată în forțele spi
rituale ale poporului român, din apre
cierea lucidă a ceea ce au realizat 
cei dinaintea sa : „Popor statornic”, 
cum numea el poporul român, are 
„bunul lui simț, o istorie plină de 
suferințe, nevoi, simțiri și gîndiri 
proprii”. De aceea i-a combătut 
folosind adeseori armele ironiei pe

făforul neobosit al cuvînfului, artistul cei ce se credeau „chemați" a scrie
migălos pînă la exces, forma operei pentru teatru și care „nici nu cu-

nosc istoria țări'
nici nu și-au

PE MARGÎNEA VOLUMULUI IV DIN
„OPERE” DE I. L. CARAGIALE*)
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vreodată 
moravurile 

Sociale’.

Coșbuc, 
Constan- 
din cele 
definiții 

acestora.

sub semnul dezinteresului.

literare nu era un scop în sine. „Dacă 
expresiunea formală nu poafe îmbrăca 
potrivit intențiunea, opera e un mon
stru neviabil ; expresia se topește în 
vînf, ea nu înseamnă nimic, fiindcă nu 
ea este scopul, ea este mijlocul...”. 
Preocuparea lui Caragiale pentru de
finirea unor noțiuni fundamentale ale 
arfei literare s-a răsfrînt în cercuri 
concentrice și astfel lui îi datorăm o 
plastică și plină de miez definiție a 
stilului și a manierei : „lată greșeala 
mare : a confunda stilul cu maniera, 
între stil și manieră esfe aceeași deo
sebire ca între organismul necesar 
al ființei vii și structura voită a lu
crului artificial". E adevărat, Caragia
le esfe poate cel dintîi din literatura 
noastră care a defectat maniera lite
rară. Parodiile sale (după Bolinfi- 
neanu, Macedonski etc.) reprezintă o 
ilustrare a unei atitudini critice, o 
dezavuare a clișeului chiar dacă 
se observa în creația unor scrii
tori valoroși. Gustul lui Caragiale, 

său de discernămînt l-au fă- 
respingă deopotrivă tot ceea 
vetust, fot ce era anchilozat, 
circumspect față de ceea 

înfățișa sub hainele străluci
toare ale spiritului modern, dar nu 
conținea germenii vitalității artistice. 
Spunea, de pildă, Caragiale, (și cît 
înțeles nu au și acum cuvintele 
sale) : „Autorii cari vor rămînea pen
tru totdeauna clasici și vor încînfa 
totdeauna lumea 
de vedere al 
nici un modern n-ar mai îndrăzni, 
și nici nu i-ar frece prin cap, să scrie 
o piesă într-un mod așa de puțin 
complicat ; în schimb sînt autori mo
derni care au atins culmea rafinării 
ca factură complicată, și totuși, ori 
n-au succes deloc, ori îl au pe o 
clipă, după care opera lor se pierde 
în adîncul uitării, vestejită, moartă, 
ca un obiect de modă trecătoare", 
în aceste rînduri se află un adevărat 
program estetic, căruia Caragiale i-a

spiritul
cut să
ce era
să fie
ce se

sînf, din puncf 
tehnicii, primitivi,

11,45> 14i 16,15)

Lucrările primei 
construcții) —

0 UNCHIUL MEU : Central « 9,30;
18,30; 20.45.
© DEPĂȘIREA : Lumina (completare 
consfătuiri pe țară a lucrătorilor din 
9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 21.
a 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Union (completare 
Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din 
construcții) — 14,30; 16,30; 18,45; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
G ANI CLOCOTITORI: Doina — 11,15; 13,30; 16: 18,30; 
21, Arta — 10: 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ambele com
pletarea Politețe ?).
O CĂLĂTORIE IMAGINARĂ — MUZEUL ZAMBAC- 
CIAN — ȘCOALA DE LA MERI — LINIȘTE — CO
MORI DE ARTĂ ROMANEASCĂ — INIMĂ MARE — 
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ NR. 5/1965 : Timpuri Noi — 
10—21 în continuare.
® CEA MAI FRUMOASĂ : Giulești (completare Lucră
rile primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din con
strucții) — 16: 18,15; 20,30, Moșilor (completare Scoarțe 
populare) — 15; 17; 19; 21.
® BEATA : Aurora - 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21 
(completare Pîrvu-Mutu zugravul).
0 WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) : Excelsior 
(completare Vizita 
in regiunea Banat)
0 PROCESUL
în continuare
20,30
ffl PROCESUL
zeșt.i — 16; 19,30.
0 ȘAH LA REGE : Crîngașf (completare Adam șl Eva 
tn Flat lux) — 16; 18; 20.

ALB 
: 15,

conducătorilor de partid și de stat
— 10; 12,301 15,30: 18. 20,30.
— cinemascop : Dacia — 9,45—12,15 
17.45, 20,30, Ferentari — 15,30; 18;

DE LA NURNBERG — ambele serii : Bu-

seama 
de 
noastre 
De aceea ani de 
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rînduri, 
tat un 
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operelor 
deformau și mu- 

ce

repetate 
a îndrep- 
foc con- 
împotriva 

literare
de împrumut ce 
filau sufletul poporului român, 
nu țineau seama de calitățile lui spe
cifice. Pentru că „scepticul” Caragia
le a avut un ideal pe care nu l-a 
infirmat niciodată : dragostea față 
de acest pămînf, de oamenii de aici, 
de zestrea spirituală pe care ei au 
dăruit-o omenirii. Tntr-un moment în 
care s-au auzit glasuri ce exprimau 
îngrijorarea față de viitorul culturii 
noastre, Caragiale le riposta : „Dar 
să ne temem că are să se prăpădeas
că, să se piarză, așa, de azi pe 
mîine, pînă nici nu s-a ridicat bine-n 
picioare, un neam de zece milioa
ne... De ce ? Fiindcă un Fănică oa
recare, sec, n-are destul respect pen
tru anfemergăforii progresului nost-u 
cultural ?... fiindcă un muțunache mai
muțărește apucăturile și tonul de bu
levardier parizien ?... fiindcă inteli
gențe tinere își risipesc zadarnic vre
mea în a critica în loc să și-o între
buințeze în a face mai bine decîf 
au făcut aceia pe care îi critică ?...*

A avut atunci cînd a vorbit des
pre țara și poporul său, despre valo
rile ei spirituale cuvintele unul ade
vărat vizionar : „dar înfoarcă-se Ol
tul și Mureșul de-a-ndaratelea către 
obîrșia lor în creierii munților Ciu- 
cului, neamul românesc, tot el, neam 
românesc va fi, lucrînd cu minte, 
așteptînd cu răbdare vremea cînd să 
dea și el culturii și civilizației euro
pene concursul lui specific”. Rîndu- 
rile acestea sînt scrise în 1910. Dof 
ani mai fîrziu Caragiale înceta din 
viață lăsînd astfel celor ce au venit 
după el un testament vibrant ale că
rui cuvinte sînt mereu vii, mereu și 
mereu actuale.

Valeriu RÂPEANU

*) Volumul cuprinde articole literare. 
Ediția îngrijită de Al. Rosetti, Șerban 
Cioculescu și Liviu Călin, conține multe 
articole inedite și un bogat capitol de 
note, comentarii și variante, care îi a- 
sigură un înalt nivel științific

9 IN PUSTIUL PATAGONIEI : Flacăra (completare 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 15,30, 18; 
20,30.
• CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE ? — ci
nemascop : Miorița — 9,30; 12.15; 15: 17,45: 20,30.
* VANINA VANINI : Popular — 16: 18,15,
Volga - 10, 12,30: 15,30: 18: 20,30.
0 FATA DIN JUNGLĂ : Cosmos — 16i 18: 20 
ceni — 16; 18,15: 20,30.
0 CALEA VICTORIEI SAU CHETA VISURILOR : 
rul (completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Banat) — 15,30; 18; 20,30.
® BARCAGIUL — cinemascop : Melodia (completare 
Energia) — 9, 11,30: 14, 16,30; 19, 21,30.
0 CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — cinemascop : Pro
gresul (completare Arme ale cunoașterii) — 15 30,
18; 20.

20,30,

Cotro-

Viito-

® 19,00 — Telejurnalul de seară ® 19,15 — Pentru
copii : Calul Fury a 19,40 - Știință și tehnică pentru 
școlari : Secretele jucăriilor s 20,00 — Seară de tea- 
tiu : RĂSPÎNTIA CEA MARE — de Victor ion Popa. 
Interpretează colectivul Teatrului de stat din Bîrlad ® 
în pauze : documentarul „Cucerirea timpului" și Poșta 
televiziunii © 22,45 — Telejurnalul de noapte e 22,55 
— Buletinul meteorologic 9 23,00 — închiderea emi
siunii.
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Sesiune științifică

Ministerul Petrolului, în colaborare cu Consiliul național 
al inginerilor și tehnicienilor, a organizat la Ploiești o sesiune 
de referate și comunicări științifice avînd ca temă valorifi- 
carea superioară a țițeiului. între 1959 și 1965 valoarea unei 
tone de țiței prelucrată a crescut cu 48 la sută, depășindu-se 
prevederile planului șesenal. Referatele, comunicările și dis
cuțiile au reliefat căi noi de sporire a valorii produselor obți
nute din țiței. După două zile de dezbateri a fost adoptat un 
plan de măsuri pentru obținerea în anii cincinalului a unui 
randament sporit al instalațiilor de prelucrare, a unei pro
ductivități înalte și a unor produse petrolifere de valoare su
perioară.

• Astăzi, la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de la moartea dramaturgului Victor 
Ion Popa, are loc o festivitate comemorativă și prezentarea 

de-al 900-lea spectacol cu piesa „Take, Ianke și Cadîr", 
Studio ora 19,30).

celui 
(sala

In studiu — necesitățile culturale ale satelor

20 de comune din regiunea Brașov, cu sprijinul unorIn _
cadre didactice de la institutele de învățămînt superior, s-a 
organizat o anchetă pe tema necesităților cultural-educative 
ale locuitorilor de Ia sate. Concluziile anchetei vor servi la 
luarea unor măsuri în vederea ridicării nivelului muncii cul- 
tural-artistice și educative la sate.

• Unitățile Ministerului Căilor Ferate au început lucrările 
de centralizare electrodinamică a tuturor stațiilor C.F.R. 
pe traseele Cîmpina—Ploiești-Triaj, Făurei—Țăndărei, Or-
șova—Poarta.

• La secția de mase plastice de la întreprinderea orășe
nească de industrie locală din Tîrgu Mureș a fost pusă în func
țiune o nouă instalație pentru fabricarea talpei „Duroflex", 
cu o capacitate anuală de peste 400 tone de talpă, cantitate 
suficientă pentru mai bine de un milion perechi de pantofi.

o Expoziția „7 000 de ani din istoria ceramicii locale", des
chisă la muzeul din Miercurea Ciuc, a fost vizitată pînă în 
prezent de aproape 15 000 de persoane, care au putut admira 
aici sute de piese de uz casnic, materiale de construcții, orna
mentații, figurine etc.

• La Palatul culturii din Iași s-a deschis ieri expoziția 
retrospectivă a pictorului băcăoan Aurel Băieșu (1896—1928). 
Expoziția este organizată de muzeele de arte plastice din Ba
cău și Iași. Sînt expuse 116 lucrări de pictură și grafică.

Perfectionarea
5

si modernizarea comerțului
(Urmare din pag. I)

După cum se știe, partidul a 
subliniat în repetate rînduri ro
lul comerțului în realizarea de că
tre industrie a noi sortimente de 
calitate superioară, cerute de 
populație, datoria sa de a inter
veni activ pentru promovarea în 
producție a unor asemenea măr
furi, de a influența atît industria 
cît și gusturile și cerințele consu
matorilor. Cum își îndeplinește 
comerțul acest rol, cum se anali
zează cererea de consum, ce con
cluzii desprind organele comer
țului și industriei bunurilor de 
consum din studiile efectuate, cum 
este gospodărit fondul de marfă și 
cît de judicios este el repartizat 
pe rețea, cum e folosită baza teh- 
nico-materială existentă ? — iată 
probleme de stringentă actualitate, 
de a căror rezolvare depinde în 
bună măsură aprovizionarea co
respunzătoare a populației.

Organizarea unui comerț opera
tiv — principal deziderat al pu
blicului — presupune, între altele, 
și scurtarea drumului mărfurilor 
de la producător la consumator, 
eliminarea verigilor de prisos pe 
acest parcurs, reducerea continuă 
a cheltuielilor de circulație ; fireș
te, paralel cu extinderea formelor 
perfecționate de organizare a ma
gazinelor, de natură să economi
sească timpul cumpărătorilor, să 
le înlesnească. procurarea obiecte-

* cinematograful „București" din Pitești, un nu
meros public s-a întîlnit cu principalii interpreți ai filmului 
românesc „Răscoala". Au împărtășit din munca legată de rea
lizarea acestui film actorii Ștefan Mihăilescu-Brăila, artist 
emerit, Constantin Codrescu, Ernest Mafiei și Ion Besoiu.

• O parte din recolta de struguri ce se va culege anul 
acesta în podgoriile regiunii Iași va fi prelucrată în noile cen
tre de vinificație de la Răducăneni și Huși. Fiecare centru are 
o capacitate de depozitare de 100 vagoane de vin și este în
zestrat cu instalații moderne.

• La Oradea, Casa regională a creației populare, în colabo
rare cu catedra de folclor a Facultății de filologie din Cluj, a 
organizat o consfătuire pe tema culegerii științifice a folclo- 
rului, în vederea alcătuirii unei arhive și a unor culegeri de 
folclor bihorean.

Cronica zilei9
‘I

Ambasadorul R. P. Albania la
București, Răpi Gjermeni, a oferit B 
marți după-amiază un cocteil cu B

I
I
I 
I
!
I

prilejul plecării sale definitive din 
țara noastră.

Printre invitați se aflau I. Cosma 
și Suzana Gâdea, membri ai Con
siliului de Stat, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Gh. Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Petru Enache, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, oameni 
cultură și artă, ziariști.

Au participat șefi ai 
diplomatice acreditați 
rești.

Newsweek

★

(Agerpres)
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rit" din
pregâtit noi modele 

de

de știință,

Foto : R. Costin

• La Casa agronomului din 
Craiova au început ieri lucră
rile consfătuirii inginerilor zo- 
otehniști și medicilor veterinari 
din regiunea Oltenia. Se dez
bat probleme legate de îmbu
nătățirea reproducției și selec
ției, de creșterea rațională a 
animalelor și dezvoltarea bazei 
furajere.

• O nouă stațiune de mașini 
și tractoare — a 13-a în regiu
nea Suceava — se construiește 
la Liteni, raionul Fălticeni. Ea 
va deservi 14 cooperative a- 
gricole de producție din ra
ion.

* Marți, a avut loc în Ca
pitală sesiunea anuală a Uni
unii Societăților de Științe Me- 
dicale din Republica Socialistă 
România, prezidată de acad. 
Ștefan Milcu, președintele Uni- 
unii.

• Un grup de constructori 
gălățeni a realizat recent pro
totipul unui cofraj metalic 
„spațial" care are forma viitoa
rei camere ; structura de metal 
are o serie de articulații ce per
mit plierea după fiecare între
buințare și transportul și mon
tarea rapidă la alt loc de mun
că, fixarea făcîndu-se printr-o 
simplă manevră. Un astfel de 
cofraj permite turnarea la un 
singur nivel a 12 apartamen
te simultan. Cofrajele pot fi 
refolosite de cel puțin 100 de

[Urmare din pag. I)

La invitația Comitetelor execu- 
ve ale sfaturilor populare ale 

orașelor București, Cluj, Constan
ța și Iași și a Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea au sosit în Capitală, pen
tru a face o vizită în țara noastră, 
Lucien Cooremans, primarul ora
șului Bruxelles, Lode Craeybeckx, 
primarul orașului Anvers, și Emiel 
Claeys cu soția, primarul orașului 
Gând din Belgia.

La sosire în Capitală, oaspeții 
belgieni au fost întîmpinați de 
membri ai Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, reprezentanți ai I.R.R.C.S., 
precum și ai ambasadei Belgiei la 
București.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
martie, 1 și 2 aprilie. în țară : Vreme 
ușor instabilă, mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi îndeosebi sub 
formă de averse. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, iar maximele între 8 și 18 
grade, mai ridicate la sfîrșitul inter
valului. în nordul țării, brumă și în
gheț local. în București : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi temporare. Vînt'potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura ușor va
riabilă.

Revista americană 
„Newsweek" publică 
în ultimul său număr 
un articol despre cer
cetările întreprinse în 
vederea recuperării 
bombei pierdute la 
Palomares, în Spania.

„Găsirea și recu
perarea unei bombe 
cu hidrogen pierdu
te poate fi la fel de 
chinuitoare pentru 
nervi, ca și pierde
rea ei, la început.

Cel puțin așa s-a 
întîmplat săptămîna 
trecută, cînd a sosit 
brusc vestea trium
fătoare că un sub
marin american de 
dimensiuni mici a 
reperat ceea ce, în 
ultimele două luni, a 
evitat cu dibăcie o 
întreagă armată de 
vase : bomba cu hi
drogen care a dispă
rut în Mediterana la 
17 ianuarie, cînd un 
avion B-52 al forțe
lor aeriene america
ne și un avion de 
aprovizionare KC-135 
s-au ciocnit în aer 
deasupra satului Pa
lomares, la extremi
tatea sudică a Spa
niei. După cum s-a 
anunțat, echipajul de 
două persoane al 
submarinului „Al
vin' a găsit și chiar 
a fotografiat bomba, 
acolo unde zăcea 
înfășurată încă în 
parașuta sa impreg
nată de apă, pe pan
ta , abruptă a unei 
depresiuni submari
ne, la o adîncime de 
aproximativ 2 500 pi

cioare și la o distan
ță de circa 5 mile de 
țărm.

Oficialitățile ame
ricane din Spania au 
declarat triumfătoa
re că este «absolut 
sigur» că bomba în
căpățînată a fost gă
sită, iar ambasado
rul S.U.A., Angin 
Biddle Duke (care 
numai cu o săptămî- 
nă în urmă făcuse o 
baie în apele reci 
din apropierea pla
jei de la Palomares, 
spre a demonstra că 
bomba pierdută nu 
ar constitui o a- 
menințare pentru tu
riști) a programat de 
îndată o conferință 
de presă, la miezul 
nopții, la Madrid ; 
probabil, pentru a 
anunța fericita veste. 
Dar apoi, în mod 
brusc, conferința de 
presă a ambasado
rului a fost contra
mandată. Flota mili
tară a S.U.A., după 
cum s-a aflat ulte
rior, nu împărtășea 
deplina certitudine a 
autorităților civile de 
pe mal cum că bom
ba a fost găsită în- 
tr-adevăr și, hotărîtă 
să evite o nouă situ
ație neplăcută pen
tru S.U.A., a refuzat 
să anunțe sfîrșitul 
îndelungatei căutări. 
De fapt, a subliniat 
flota militară, tot ce 
a fost văzut din sub
marinul „Alvin* a 
fost o parașută. Și, 
deși părea precis că 
în faldurile ei muia

te de apă era «ceva» 
ascuns, nu există 
nici un mijloc de a 
se afla, pînă la ridi
carea parașutei, 
dacă obiectul este 
într-adevăr bomba 
sau, pur și simplu, o 
parte din ușa avio
nului B-52, care în
chidea orificiul de 
lansare a bombelor.

Și astfel a început 
o veghe febrilă, o 
dată cu sarcina di
ficilă de ridicare la 
suprafață a parașu
tei și a obiectului 
ascuns. în acest 
scop, „Alvin* s-a 
scufundat din nou, 
de data aceasta a- 
vînd cablu solid din 
nylon, prevăzut cu 
cîrlige, pe care echi
pajul lui „Alvin*, fo
losind brațul mecanic 
al submarinului de 
dimensiuni mici, va 
încerca să le agațe 
de parașută. Parașu
ta ar fi atunci ridica
tă ușor de vasul 
de salvare staționat 
deasupra. Iar dacă 
obiectul de sub pa
rașută se va dovedi 
a fi bomba, va fi a- 
dusă întîi pînă în- 
tr-un loc mai neted 
al fundului mării și 
apoi ridicată la su
prafață. Este o ope
rație foarte delicată 
deoarece bomba 
(sau orice altceva ar 
fi) ar putea în orice 
moment să scape, să 
alunece pe panta de
presiunii submarine 
și să se piardă în 
ape și mai adînci.'

lor necesare, paralel cu încetățe- 
nirea unei atitudini corecte, civi
lizate, față de public.

Un ajutor de seamă în îmbună
tățirea muncii comerțului îl dau 
înșiși consumatorii prin observa
țiile, propunerile, sugestiile pe care 
le formulează fie direct, fie prin 
intermediu] presei sau pe alte căi. 
Analizarea principială, în spirit 
critic — în cadrul consfătuirii — 
a problemelor ridicate de cumpă
rători va contribui la eliminarea 
multora din lipsurile existente.

Consfătuirea pe țară va reuni 
numeroase cadre din toate sectoa
rele comerțului, precum și repre
zentanți ai altor sectoare cu care 
comerțul întreține legături direc
te. Ea va prilejui un cuprinzător 
bilanț al realizărilor obținute, ana
lizarea muncii desfășurate de or
ganele și organizațiile comerciale 
centrale și locale, cît și un larg 
schimb de opinii, de păreri ale di- 
feriților specialiști, facilitînd ast
fel promovarea experienței înain
tate. Dezbătînd multiplele și va
riatele aspecte ale activității aces
tui vast sector, consfătuirea va 
stabili totodată cele mai potrivite 
căi și soluții pentru îndeplinirea 
în cît mai bune condiții a sarcini
lor trasate de Congresul partidu
lui privind perfecționarea organi
zării comerțului și ridicarea sa pe 
o treaptă superioară, în scopul 
precis de a asigura aprovizionarea 
și deservirea populației la nivelul 
exigențelor actuale.

aprovizionarea cu diferite alte ma
teriale etc.

Roadele acestei colaborări sînt e- 
vidente : lucrările agricole se fac 
mai repede și mai bine. Insămînță- 
rile din prima epocă sînt pe ter
minate și se lucrează la semănatul 
sfeclei de zahăr și florii-soarelui. 
Sînt totuși cîteva lucruri care au 
fost scăpate din mînă. Consiliile a- 
gricole n-au asigurat buna func
ționare a tractoarelor și mașinilor 
agricole. Zilele acestea puteau fi 
văzute tractoare stînd la coopera
tiva agricolă din Spătăreasa (S.M.T. 
Sihlea), motivîndu-se că pămîntul 
era moale, deși o altă brigadă lu
cra pe 
vecine 
tractoare ale S.M.T Bărcănești nu 
lucrează din lipsa unor piese de 
schimb care nu pot fi găsite la 
baza Buzău (o poveste veche ce nu 
se mai termină). Cît privește pro
paganda agricolă a slăbit și ea. La 
consiliile agricole Mizil, Ploiești 
etc. zac nedifuzate planșe și alte 
materiale.

Sînt numai cîteva aspecte din 
campania lucrărilor agricole de 
primăvară asupra cărora trebuie 
să-și concentreze mai mult atenția 
consiliile agricole și uniunile coo
peratiste.

Zile cu soare, care au alternat 
cu altele ploioase, au fost peste tot 
în regiune. Cei care s-au orientat 
bine au ieșit la semănat îndată ce 
pămîntul s-a uscat. Acum sînt fără 
grijă. Sămînța începe să încolțeas
că. Așa au procedat cooperatorii 
din Sînpaul, raionul Luduș. într-o 
perioadă scurtă au semănat 35 ha 
cu mazăre, 10 ha borceag, 200 ha 
trifoi, 120 ha sfeclă și au plantat 
5 ha cu cartofi timpurii. Coopera
torii pot trece acum cu toate for
țele la amenajarea celor 150 ha în 
vederea irigării. Iată o treabă de 
buni gospodari. Cu totul altfel stau 
lucrurile la cooperativa agricolă

din Iernut. Președintele I. Trom- 
bitâș vorbește despre rezerva cu 
care este privit semănatul sfeclei 
de zahăr în această perioadă rece. 
Realitatea este că aici s-au 
neglijat și alte lucrări, cum ar fi 
arăturile de primăvară. Nu este u- 
nicul caz. Cooperativele agricole 
din raionul Tîrnăveni sînt mult .în 
urma celor din raionul Luduș în 
ce privește ritmul semănatului. 
Condițiile^ naturale sînt, în gene
ral, aceleași, dar. așa cum se în- 
tîmplă la Crăiești, Cornești și în 
alte locuri, se așteaptă încălzirea 
mai îndelungată a timpului. Cum 
să stai _cu mîinile în sîn într-o pe
rioadă cînd sînt atîtea de făcut ? 
Exemplul . cooperativelor agricole 
din Laslău .Mare, Bălcaciu, Cer- 
ghid, Cuștelnic și altele demons
trează posibilitatea de a spori vi
teza zilnică la pregătirea terenu
lui și semănat.

Timpul destinat însămînțărilor 
de primăvară s-a redus simțitor. 
De aceea, zilele bune de lucru tre
buie folosite din plin.

L. DEAK1
coresp. „Scînteii"

terenurile 
din

cooperativei
Dăscălești. Unele

Const. CĂPRARU 
coresp. „Scînteii"

Cu mîînile
m
Pînă ; , * ___ “___ T

Autonomă Maghiară"* s-au Semănat 
peste 10 000 ha cu culturi din pri
ma epocă.

acum, în regiunea Mureș-

ȘTIRI SPORTIVE
• L» concursul internațional de pe 

muntele Vitoșa (Bulgaria), dotat cu 
„Cupa Aleko", proba de slalom uriaș 
a fost cîștigată de austriacul Stufer 
cu timpul de r38'’6/10. Schiorii ro
mâni C. Tăbăraș și K. Gohn au ocupat 
locurile următoare cu rezultatele de 
l'41"4/10 și, respectiv, l'42"6/10. La 
combinata alpină, Tăbăraș s-a clasat 
al treilea, după Stufer si Berthold 
(Austria). Ilona Micloș a obținut lo
cul secund la slalom uriaș (1’09”2/10), 
în urma concurentei iugoslave Ankel 
Mațda cu timpul de (58"2/10). Ankel 
a ocupat primul loc și 
alpină, fiind urmată tot 
clos.

partidă întreruptă, Stein (U.R.S.S.)
8,5 puncte și Bolbochan
— 7 puncte.

(Argentina)

la 
de

combinata 
Ilona Mi-

• La 10 aprilie se va 
Kolarovgrad (Bulgaria) a 
a „Crosului balcanic". Și-au anunțat 
participarea atleți din Albania, Grecia, 
Iugoslavia, România, Turcia și Bulga
ria. Din lotul sportivilor români nu 
vor lipsi Andrei Barabaș, Niculae 
Mustață, Zoltan Vamos (seniori)i Eca- 
terina Teodorof, Viorica Gabor 
nioare) i Radu Rusu, 
ciu Elisabeta (pentru 
te Juniorilor).

disputa la 
Xl-a ediție

(se- 
Dima Ion si Ba- 
probele rezerva-

13 runde, în• După disputarea a 
clasamentul turneului internațional de 
șah de la Mar del Plata conduce ma
rele maestru internațional Vasili 
Smîslov (U.R.S.S.) cu 9,5 puncte, ur
mat de Portisch (Ungaria) — 8,5 și o

concurs de atle-• Cu prilejul unui 
tism desfășurat în aer liber Ia Pekin, 
săritorul în înălțime Ni Ci-cin a rea
lizat cea mai bună performantă mon
dială a sezonului — 2,23 m. El deține 
recordul R. P. Chineze cu 2,25 m.

(Urmare din pag. I)

• Cunoscutul recordman mondial 
de atletism Ron Clarke (Australia) a 
declarat ziariștilor că participarea sa 
la Jocurile Olimpice de la Ciudad de 
Mexico este incertă. „Principala pro
blemă pentru mine — a spus Clarke 
— este aclimatizarea 
din Mexico. Pentru a mă acomoda cu 
această climă trebuie să mă pregătesc 
în Mexico cu 3 luni înaintea începe
rii competiției. Or, acest lucra necesi
tă cheltuieli mari".

cu altitudinea

• Președintele federației engleze 
de fotbal, Joe Mears, a anunțat că 
„Cupa Jules Rimet", găsită duminică 
seara într-o grădină în sudul Londrei, 
va fi pusă într-un seif și nu va fi ex
pusă înainte de luna iulie, cînd va în
cepe turneul final al campionatului 
mondial.

• Turneul international de tenis de 
la Mexico City a fost cîștigat 
australianul Tony Roche, care în fi
nală l-a învins cu 7—5, 4—6, 7—5, 
6—3 pe mexicanul Rafael Osuna. Proba 
feminină a revenit Normei Baylon 
(Argentina).

de

Ce-mi pasă... vreau să trăiesc în liniș
te, să nu tulbur pe nimeni. Oare ? în 
imensul angrenaj social i s-a prevăzut 
și lui un rol, dar tînărul nu și-a pus 
problema răspunderii sociale.

Asemenea insulițe sînt în contrast 
flagrant cu peisajul societății noastre.

Poate că, după cinci ani, reîntîlnin- 
du-și foștii colegi, să fi trăit momente 
de îndoială, să-și fi supus conștiința 
unui examen sever. Colegii lui afir
mau cu argumente de necontestat o 
altă filozofie a vieții decît aceea sub 
semnul căreia el vegeta de cinci ani. 
A rămas singur și, dacă alte conside
rente nu l-ar fi alarmat, desigur că l-a 
pus pe gînduri o realitate pentru el 
amară : a rămas în urmă, a fost de
pășit. Pozijia lui, insulifa lui, supusă 
eroziunii se degradase. Cerul vieții 
izolate nu era chiar atît de senin. 
Sosise momentul să se decidă. Pen
tru că se ivise, inevitabil, pericolul 
autodescalificării.

Nu știu ce anume a hofărît în ziua 
aceea omul învins prematur de po
vara unei false filozofii, nu știu nici 
măcar dacă a fost zguduit de con
trastul izbitor dintre viafa.sa și a co
legilor săi. Știu însă că asemenea 
confruntări pot avea efecte salutare, 
ele pot smulge rădăcini, pot vindeca.

Se poate întîmpla și altceva. Suc
cesele tovarășilor tăi să le socotești 
insuccese personale, să le consideri 
un atac la adresa formulei tale de a 
trăi, la adresa vieții tale comode, 
netulburafe, stînd sub semnul inerției ; 
se naște, deci, invidia — și cu asta 
intrăm în zona deficitelor grave de 
caracter. Crescut din invidie profesio
nală, individualismul devine frînă. în- 
fîlnim încă, din nefericire, cazuri de 
neînțelegere a inițiativelor creatoare, 
tendințe de a ocoli căile îndrăznețe, 
inovatoare, evitarea răspunderii, care 
își are izvorul în resturile nocive ale 
unei greșite concepții de viață. Aș fi 
dorit tare mult ca acel fînăr inginer 
agronom să fi ales varianta mai grea

pentru el. Aceea a recunoașterii des
chise, curajoase a eșecului, singura 
care-l poate readuce în rîndurile cole
gilor săi. (Ar fi de adăugat că invidia 
profesională echivalează cu inferiorita
tea profesională. Unui om real dotat în 
meseria sa nu-i va fi niciodată teamă 
de a învăța pe alții și de a învăț 
la alții. Talentul real e generos și 
darnic fiindcă înfr-adevăr are ce dă
rui și e receptiv tocmai fiindcă, 
dd-se de limite, tinde 
depășească).

Opinia colectivă are 
siv în depistarea și 
unor asemenea recidive 
rale individualiste, 
sine, 
modifate, dar mai ales, desprinde- B 
rea de viața colectivului, sînt sem- H 
nele reactivării acestei morale. Pro- ■ 
blema devine complexă, căci indivi- m 
dualismul, ca filozofie a vieții, oferă | 
climat excelent multor tare de carac- “ 
fer. a

Societatea noastră, se spune pe H 
drept cuvînf, l-a eliberat pe om, i-a S 
creat condiții optime de dezvoltare _ 
spirituală și morală. E limpede azi | 
pentru toată lumea că în calea for- ■ 
mării lui, potrivit înclinațiilor și as- _ 
pirafiilor sale, fiecăruia-i stau des- fi 
chise drumurile de afirmare, că nici- y 
cînd ca în anii noștri nu au fost mai 
prețuite și mai respectate însușirile M 
unui om, integritatea caracterului, a- y 
cele trăsături care îmbogățesc sufle
tul, înfrumusețează viața. Toful esfe g 
pus în slujba acestui măreț țel. Nici- 0 
odată problemele educației n-au a- 
tins, ca în societatea noastră socialis- fi 
fă, o asemenea incandescență, căci “ 
nici o 'societate nu-i poate oferi fi 
omului temelii atît de trainice pentru 1 
desăvîrșirea lui morală și spirituală. “ 
Marii pedagogi ai lumii l-au visat, B 
i-au întrezărit profilul. Noi findem să R 
creăm omul epocii comuniste, în care 
să se îngemăneze cele mai frumoase, E 
mai nobile calități umane. Insulițele w 
individualiste sînt sortite, pînă la 
urmă, dispariției. 1

teamă S
[a de B

mereu
ferin- 
să se

deci-un rol
însănătoșirea 
ale unei mo- 

Mulfumirea de 
nepăsarea, des pomenita co-

Contrabanda în Columbia
Ziarul columbian de seară „El 

Espacio”, care a dezvăluit în urmă 
cu cîteva zile existența unei vaste 
afaceri de contrabandă cu minereuri 
de uraniu și pietre prețioase condu
să de un grup de cetățeni nord- 
americani, a relatat luni că „în mun
ții La Macarena sînt postate senti
nele nord-americane". Ziarul subli
niază că nord-americanii exercită o 
adevărată dominație asupra acestei 
regiuni muntoase, extrem de bogate 
din departamentul El Meta, și că pe 
o harfă elaborată de serviciile avia
ției nord-americane munții La Ma
carena sînt indicați sub mențiunea 
„zonă interzisă".

Citînd declarațiile unor martori, 
„El Espacio" scrie că în această re
giune ar fi fost construit un aeroport 
unde sosesc și decolează în perma
nență avioane cu reacție. Sentine
le postate pe turnuri speciale inter
zic cu forța oricărei persoane — 
chiar și autorităților oficiale — să se 
apropie.

Potrivit aceluiași ziar, ca urmare 
a reclamațiilor primite, guvernul De
partamentului El Meta a explicat că 
în acest sector există „o proprietate 
aparținînd unei familii nord-ameri
cane care primește frecvent vizite 
ale unor prieteni sosiți cu avioane 
particulare".

Termometru în ureche
La Institutul de cercetări medi

cale al marinei Statelor Unite a fost 
construit un aparat care ușurează 
luarea temperaturii unor bolnavi. 
Aparatul constă dintr-o bilă intro
dusă în pavilionul urechii bolna
vului. Bila are un cablu elastic care 
vine în contact cu timpanul. Tem
peratura constatată, mai bine-zis 
curentul electric produs de orga
nism este condus spre un mic apa
rat electronic care măsoară cu o 
precizie de V50° temperatura 
exactă a corpului.

Tn cazul unor pacienfi foarte grav 
bolnavi, aparatul așezat în ureche 
constituie și un mijloc precis de ur
mărire a temperaturii bolnavului și 
de alarmare atunci cînd au loc 
schimbări bruște în starea bolna
vului și, deci, în temperatura lui. 
Conectat la un alt instrument de 
semnalizare fonică sau luminoasă, 
aparatul atrage în mod automat a- 
tenția medicului asupra schimbării 
intervenite.

Senegalul importa lei 1
Faptul pare neverosimil Și totuși 

Republica Senegal din Africa occi
dentală a cumpărat din Franța 
șase lei. Explicația acestei tranzac
ții comerciale este simplă. Pe teri
toriul Senegalului, ca și în multe 
alte regiuni ale continentului 
african, leii au fost extermina;!, 
iar în Franfa există crescătorii 
speciale de lei pentru export.

Leii importafi din Franța au fost 
instalafi în grădina zoologică din 
Dakar.

Prețul indignării
5 milioane de lire

Un cetățean turc a fost foarte 
indignat constatând că bancno
tele puse recent în circulație de 
Ministerul Finanțelor poartă fo
tografia soției sale. El a cerut 
ministerului să-i plătească des
păgubiri în valoare de 5 milioa
ne de lire pentru că nu i s-a ce
rut consimțământul în calitatea 
sa de soț.

Puternice furtuni în Brazilia
Puternicele furtuni care s-au 

abătut în ultimele zile asupra u- 
nor regiuni ale Braziliei au pro
vocat moartea a peste 40 de per
soane în statele Rio de Janeiro și 
Guanabara.

Pentru salvarea acestor cerbi izolați pe mici bucăți de gheață, 
ce pluteau în derivă în largul Mării Baltice, a fost nevoie de inter
venția elicopterului care i-a gonit spre un punct apropiat de coasta 

suedeză

viafa.sa


APELUL PREMIERULUI GREC

JUNTA

După o săptămînă de manifes
tații populare neîntrerupte, junta 
militară ecuadoriană, în frunte cu 
Ramon Jijon, a demisionat ieri și 
a părăsit capitala plecînd într-o 
direcjie necunoscută. Vestea a 
fost anunfată unei mulfimi de ma- 
nifesfanji adunaji în fafa palatului 
national din Quito, printr-un co
municat semnat de șefii forjelor 
armate : generalul maior Telmo 
Vargas, amiralul Carlos Montever- 
de, generalul Jorge Aguinaga Me
neses și colonelul Jorge Salgado 
Marillo. în același comunicat se a- 
nunfă că prin îndepărtarea juntei 
se creează posibilitatea instituirii 
unui guvern civil provizoriu alcă
tuit din principalii lideri ai parti
delor politice din Ecuador.

Capitala fării, Quito, se trans
formase marji într-un adevărat 
cîmp de bătălie între forjele de 
represiune guvernamentale și ma- 
nifesfanfi. Muifimile au înălfat ba
ricade în diverse părji ale orașu
lui, folosind blocuri de piatră 
scoase din pavajul străzilor, în 
timp ce de la tribune improvizate 
oratori ocazionali îndemnau să se 
continue manifestațiile contra dic
taturii militare. O situajie similară 
a existat la Guayaquil, principalul 
port al fării, și în alte orașe.

Amploarea împotrivirii populare 
în înireaga fără a alarmat serios 
cercurile guvernante, sensibilizînd 
unele sectoare vitale ale armatei 
pe care se sprijinea junta. Coman
damentul forjelor aeriene adresase 
juntei militare o notă recomandîn- 
du-i să încredinfeze imediat pu
terea unei echipe civile. Printr-o 
manevră de ultimă oră, junta a a- 
nunfat apoi că consimte să-și mo
difice atitudinea fajă de cererile de 
revenire la un regim constitutional 
și că e dispusă să consulte în a- 
cesf sens „partidele politice și sec
toarele reprezentative ale opiniei 
publice”. Gestul a fost apreciat de 
observatori ca o tentativă de a 
reduce tensiunea și de a cîștiga 
astfel timp. Dar manevra nu a mai 
putut servi la nimic.

Deși nu se știe deocamdată cine 
va alcătui guvernul civil provizo
riu, în cercurile politice din Ecua
dor se exprimă părerea că, indife
rent care va fi noua echipă guver
namentală, aceasta va trebui să 
jină seama de revendicările pe 
care pături sociale tot mai largi 
le-au formulat în timpul demon
strațiilor pentru înlăturarea junlei 
militare.

ATENA 29 (Agerpres). — Primul 
ministru grec, Stephanopoulos, a 
adresat luni un apel președintelui 
Ciprului, Makarios, și generalului 
Grivas, actualul comandant al for
țelor armate cipriote, cerîndu-le 
să pună capăt, cît mai curînd posi
bil, neînțelegerilor existente între 
ei cu privire la problema conduce
rii armatei cipriote. Nota primului 
ministru grec, dată publicității la 
Atena, subliniază totodată că acest 
diferend este de natură să facă și 
mai dificilă soluționarea problemei 
cipriote. Se știe că Makarios ar 
dori o limitare a împuternicirilor 
generalului Grivas, căruia i se 
atribuie intenția de a exercita co
manda forțelor armate indepen
dent de autoritatea guvernului. 
Disputa dintre Makarios și Grivas 
a dus la înăsprirea relațiilor dintre 
guvernele grec și cipriot. Surse 
autorizate, citate de agenția France 
Presse, relatează că președintele 
Makarios a făcut recent o serie de 
demersuri pe lîngă guvernul de la 
Atena, în vederea trecerii gărzii 
naționale sub jurisdicția directă a 
guvernului cipriot, prin schimba
rea comandamentului ei. Acesta 
ar urma să răspundă de acum în
colo în fața Ministerului de Inter
ne cipriot. Potrivit acelorași surse, 
Makarios ar fi cerut totodată con
trolul asupra contingentelor gre
cești, a căror comandă a fost în
credințată cu o lună înainte gene
ralului Grivas. Agenția Reuter, 
citind surse politice competente,

informează că guvernele Ciprului 
și Greciei discută actualmente o 
formulă de compromis, care să sa
tisfacă pe președintele Makarios și, 
în același timp, să păstreze neștir
bită autoritatea generalului Gri
vas. Amănuntele acestui compro
mis nu sînt încă cunoscute.

Observatorii politici consideră 
că obiectul întrevederilor pe care 
le are la Atena ministrul de ex
terne cipriot, Kyprianu, care și-a 
amînat de mai multe ori plecarea 
spre patrie, îl constituie diferendul 
existent între președintele Maka
rios și generalul Grivas.

au participat zilele trecute la un mt-Peste 200 000 de persoaneTOKIO.
ting de protest împotriva scumpirii vieții și a apropiatei vizite a pre

mierului sud-vietnamez în Japonia

ITALIA

Un milion de muncitori
constructori in revă

VIETNAM

SAIGON 29 (Agerpres). — For
țele patriotice din Vietnamul de 
sud, a,nunță agenția de presă Eli
berarea, au atacat recent prin 
surprindere aerodromul Tan-Tich, 
provincia Sa-Dec, scoțînd din luptă 
123 de soldați ai regimului de la 
Saigon. Totodată, patrioții au 
capturat o cantitate însemnată de 
arme și muniții.

HANOI 29 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului co

ROMA 29 (Agerpres). — Un mi
lion de muncitori italieni din in
dustria construcțiilor au declarat 
marți o grevă de 24 de ore. Greva 
a fost hotărîtă de cele trei mari 
uniuni sindicale : Confederația ge
nerală a muncii din Italia (C.G.I.L.), 
Confederația sindicatelor oameni
lor muncii din Italia (C.I.S.L.) și 
Uniunea italiană a muncii (U.I.L.).

declara- 
semn de 
rigide a 
satisfacă

Aceasta este cea de-a treia grevă a 
muncitorilor constructori 
tă în decurs de o lună în 
protest împotriva poziției 
patronilor care refuză să
cererile muncitorilor de sporire a 
salariilor. La Roma, Rimini, Nova
ra, Bergamo și în alte orașe au 
avut loc demonstrații de protest 
ale muncitorilor constructori.

AM RAWALPINDI. Continuîndu-și vizita în Pakistan,
Liu Șao-ti, președintele R. P. Chineze, a sosit la 

28 martie la Lahore, capitala Pakistanului de vest.

PK’ PARIS. 300 000 de muncitori și salarlați din sec- 
torul public au participat marți la acțiuni reven

dicative întrerupînd lucrul pe o durată variind între 
4 și 24 de ore. De asemenea, s-au alăturat grevei 
muncitorii din întreprinderile manufacturiere de stat, 
de la arsenale, fabricile de țigări și chibrituri.

PARIS 29. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : în cursul emisiunii „Față în 
față", transmisă săptămînal de te
leviziunea franceză, primul minis
tru Georges Pompidou a răspuns 
luni întrebărilor puse de trei zia
riști de la „Le Monde“, „Combat" 
și „Depeche du Midi". întrebările 
s-au referit la politica Franței față 
de N.A.T.O., problemele economi
ce și sociale, viitoarele alegeri le
gislative din primăvara anului 
1967.

în ce privește N.A.T.O., primul 
ministru a declarat: Integrarea 
armatelor franceze în cadrul unui 
sistem care, în cele din urmă, este 
un sistem dominat de armata a- 
mericană ar putea să ne antreneze 
într-un conflict izbucnit în legă
tură cu o problemă ce nu intere
sează nici Atlanticul de nord, nici 
Europa. Dimpotrivă, este evident 
că fără integrare vom putea apre
cia dacă merită sau nu, dacă tre
buie sau nu să intrăm în război".

Abordînd problemele economice 
și sociale, Pompidou a dat, printre 
altele, explicații cu privire la po
litica prețurilor și a afirmat că 
stabilitatea prețurilor' rămîne o ne
cesitate economică.

Cu privire la viitoarele alegeri 
legislative, Pompidou s-a limitat 
să-și exprime dorința ca actuala 
majoritate guvernamentală să poa-

tă prezenta un candidat unic în 
toate circumscripțiile, precizînd 
însă că „oricum, U.N.R. va trebui 
să rămînă baza majorității de 
mîine“.

mandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat un mesaj de 
protest Comisiei internaționale de 
supraveghere și control în Viet
nam arătînd că avioane americane 
decolînd de pe baze situate în 
Vietnamul de sud și Tailanda, pre
cum și de pe portavioanele flotei 
a 7-a a S.U.A., au pătruns în re
petate rînduri în zilele de 27 și 28 
martie în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam și au bombardat și mi
traliat puncte populate și obiec
tive industriale din provinciile Ha 
Tinh și Quang Binh.

A
BONN 29 (Agerpres). — în nu

meroase orașe din R. F. Germană 
ca Miinchen, Essen, Stuttgart, 
Nttrnberg, Franckfurt pe Main și 
altele, zilele acestea au avut loc 
demonstrații și mitinguri de. pro
test împotriva agresiunii america
ne din Vietnam. Participanții la 
mitinguri au cerut încetarea ime
diată a bombardării teritoriului 
R. D. Vietnam, retragerea tuturor 
trupelor americane de pe teritoriul 
acestei țări și respectarea acordu
rilor de la Geneva din anul 1954.

ggș TIRANA. Cu prilejul plecării sale definitive din 
r' R. P. Albania, Gheorghe Velcescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Tirana, a oferit un 
cocteil. Au participat Nesti Nașe, ministrul afacerilor 
externe, Pirro Dodbiba, ministrul agriculturii, Thoma 
Deliana, ministrul educației și culturii, Shefqet Mu- 
saraj, vicepreședinte al Adunării Populare a R. P. Al
bania, și alte persoane oficiale. Au luat parte șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în Republica Popu
lară Albania.

NEW YORK. Comisia O.N.U. pentru drepturile 
omului a adoptat proiectul de rezoluție propus 

de delegatul Poloniei în legătură cu pedepsirea crimi
nalilor de război și a persoanelor care au săvîrșit 
crime împotriva umanității.

VARȘOVIA. După cum anunță agenția P.A.P., la
Varșovia au luat sfîrșit tratativele comerciale po- 

lono-turcești, în cursul cărora au fost stabilite volumul 
și structura schimbului comercial dintre cele două 
țări pe perioada 1 aprilie 1966—31 martie 1967.

IBS LEIPZIG. Manfred Gerlach, secretar general al 
Partidului Liberal Democrat din Germania, vice

președinte al Consiliului de Stat al R.D.G., a declarat 
că partidul său este dispus să „inițieze un schimb de 
păreri cu Partidul Liber Democrat din Germania oc
cidentală cu privire la destinderea și normalizarea si
tuației din Germania".

ffi® ATENA. Marti s-a deschis în capitala Greciei pro- 
cesul intentat unui număr de 128 persoane care 

au participat la 20 august, anul trecut, la o demon
strație în timpul crizei guvernamentale, în urma de
misiei primului ministru Papandreu. Printre cei acu
zați se află mai multi conducători ai unor organizații 
progresiste din Grecia.

gM WASHINGTON. Președintele S.U.A., Lyndon John- 
son, s-a întîlnif cu primul ministru al Indiei, Indira 

Gandhi, care se află înfr-o vizită oficială de două zile 
în Statele Unite. în timpul convorbirilor au fost abor
date principalele evenimente internaționale, cum sînt 
situajia din Vietnam și Asia de sud-esf, relațiile dintre 
India și Pakistan, cît și probleme interne ale Indiei.

PARIS. La Ambasada Republicii Socialiste Româ- 
™ nia din Paris a avut loc prezentarea filmului „Du
minică la ora 6”, distins cu premiul special al juriu
lui fa Festivalul international al filmului de la Mar del 
Plata — 1966. Au asistat producători de filme și critici 
cinematografici ai unor ziare franceze, cineaști. Filmul 
s-a bucurat de aprecieri favorabile.

PH SALISBURY. Guvernul rasist de la Salisbury pri- 
6 meșfe din partea R.S.A. nu numai un aju
tor economic ci și militar. Astfel, armata și politia sud- 
rhodesiană au primit 35 de care blindate din partea 
guvernului de la Johannesburg. In cadrul aceluiași aju
tor, pe teritoriul Republicii Sud-Africane sînt instruite 
detașamente militare sud-rhodesiene.

tras SANAA. Potrivit relatărilor postului de radio 
Sanaa, trupele republicane yemenite au intercep

tat în regiunea Wadi Harib o caravană de mașini 
care transportau armament și muniții și care a încer
cat să pătrundă pe teritoriul Republicii Arabe Yemen 
venind din Arabia Saudită. întreaga caravană a fost 
capturată.

PORTUGALIA SI N.A.T.O PROCES ÎNSCENAT
UNOR PATRIOT!

A

Dezvăluirile
LISABONA 29 (A- 

gerpres). — Intr-o 
corespondență din 
capitala Portugaliei, 
cotidianul britanic 
„Times" se referă la 
un interviu publicat 
recent de autoritățile 
portugheze și prin 
care dictatorul Sala
zar exprima critici la 
adresa 
tlantic. 
chiar
ca Portugalia să se

pactului a- 
implicînd 

eventualitatea

ziarului britanic „Times"
retragă din această 
alianță. Salazar a a- 
firmat că Statele U- 
nite și partenerii lor 
din cadrul pactului* 
atlantic nu mai tre
buie să se aștepte la 
„colaborarea automa
tă" din partea Portu
galiei și a vorbit în 
schimb de eventuala 
încheiere a unor 
corduri bilaterale 
tre regimul său 
acele puteri

N.A.T.O. cu care Por
tugalia ar fi interesa
tă să coopereze. A- 
ceasta deoarece Sa
lazar este nemulțu
mit de lipsa unui 
sprijin mai concret 
— atît militar, cît și 
diplomatic — pentru 
trupele colonialiste 
portugheze în opera
țiile lor de represiuni 
în Angola și Mozam-

ANGOLEZI
Un comunicat publicat la Alger 

de Reprezentanța partidului Mișca
rea populară pentru eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.) anunță că la Lisa
bona a început marți procesul in
tentat unui număr de șapte pa- 
trioți angolezi. Patrioții angolezi, 
membri ai M.P.L.A., traduși în 
fața tribunalului, sînt acuzați de 
a fi acționat „împotriva securită
ții statului", 
„subversive" 
Luanda. Comunicatul relevă că in- 
culpații au fost torturați în chip 
sălbatic de agenții P.I.D.E. (poliția 
politică salazaristă) înainte de a fi 
traduși în fața „justiției".

expediind materiale 
de la Lisabona la

Vasile OROS

vîrsfă 
fiinfă

Sta-

ăvalnic ca un fo- 
sau leneș, 

încre|indu-și 
Congo își 

poărfă puhoiul de 
ape spre ocean. In faptul 
zilei, cînd astrul de foc își 
saltă fruntea spre orizont 
pășind pe cerul fierbinte al 
ecuatorului, fluviul este în- 
tîmpinat cu exclamafia : 
„Yambo Congo” 1 In tradu
cere liberă ar însemna : 
„Să trăiești, Congo — apa 
cea mare, salut I”

Congo nu înseamnă însă 
numai „apa cea mare” Nu
mele lui l-au împrumutat 
două fări. Și tot Congo, 
fluviul, este cel ce le se
pară geograficeșfe, capita
lele lor Leopoldville și, res
pectiv, Brazzaville fiind așe
zate fafă în fată.

rele care manevrează 
departe politica Congoului 
în interesul marilor mono
poluri occidentale. în pre
zent, fara este guvernată 
prin ordonanfe-legi, ultima 
dintre ele fiind remiterea 
puterii legislative către pre
ședintele Mobutu, docu
ment semnat de el însuși, 
în toamna trecută, cînd ar
mata a înfăptuit lovitura de 
stat, generalul Mobutu pro
mitea reducerea deficitului

ani de-a rîndul — au făcut 
ca poporul congolez, ajuns 
în sapă de lemn, să se ri
dice la luptă pentru o ade
vărată independentă 
viajă mai bună.

în toamna trecută 
împlinit doi ani de la 
clanșarea răscoalei patrioji- 
lor ' ' '
de la Leopoldville. Lupta 
a 
ploaie 
dintele Mobutu a declarat

și o

s-au
de-

împotriva guvernului

cunoscut o nouă am- 
după ce preșe-

n drumul lui, flu
viul sfredelește 
mun(ii și jungla, se 
zbate din cata
ractă în cataractă,

asemenea frămîntărilor po
porului stabilit la sud de 
Leopoldville. Din 1960, anul 
cuceririi independentei, po
porul Congoului a cunoscut 
episoade deosebit de dra
matice. Evenimentele ulti
milor ani au fost asemuite 
de un reporter cu o învîrti- 
re într-un cerc pînă la 
epuizare, din care cel care 
suferă esfe omul de rînd, 
cel ce întîmpină dimineața 
fluviul salufîndu-l.

Reporterul redă sugestiv 
tabloul acesta astfel ; gene
ralul Mobutu s-a temut de 
președintele Kasavubu, care 
anterior s-a temut de 
Chombe, care și el :nainte 
s-a temut de... și așa mai 
departe. Dincolo de înși
ruirea acestor nume sînt fi-

e la Port Roussef, 
fluviul întîlnește 
în dreapta lui 
cealaltă republică 
Congo. Compara

tiv cu teritoriul străbătut 
pînă atunci, jara aceasta 
pare foarte mică — doar 
342 000 de km p și 1 000 000 
de oameni. Spre deosebire 
însă de Congo — Leopold
ville, Congo — Brazzaville 
nu dispune nici pe departe 
de mari resurse naturale.

Cînd ceilalfi depufafi 
căutat să intervină, abatele 
a scos pistolul și, sub pro- 
fecfia lui, a părăsit parla
mentul însoțit de acolijii 
săi. La 13 august 1963, po
porul congolez, în frunte cu 
muncitorii organizafi în sin
dicate, s-a răsculat. Palatul 
prezidenjial a fos! încon
jurat. Youlou a fost arestat și 
înlemnită), de unde a reu
șit apoi să evadeze și, după

din copiii de 
Au luat 

cooperative, 
acordă jăranilor 

pentru cumpărarea

Citind postul de radio

DJAKARTA 29 (Agerpres).
Președintele Sukarno a anun
țat duminică componența nou
lui cabinet indonezian pe care 
îl conduce în calitate de prim- 
ministru.
Djakarta, agenția Reuter relatează 
că a fost creat un prezidiu al ca
binetului din care fac parte urmă
torii șase viceprim-miniștri: Jo
hannes Leimena, primul vice- 
prim-ministru și șeful prezidiului 
cabinetului; Idham Khalid, din, 
partea partidului musulman „Nah- 
datul Ularna" ; Ruslan Abdulgani ; 
Hamengku Buwono, sultanul 
Djokjakartei ; generalul Suharto 
și Adam Malik.

Fiecare viceprim-ministru este 
coordonator al unui grup de de
partamente, avînd în subordine 
mai mulți miniștri. Astfel, Lei
mena este răspunzător de proble
mele generale ; Idham Khalid este

însărcinat cu problemele admi
nistrației de stat; Abdulgani coor
donează problemele politice ; Bu- 
wono — departamentele econo
mice ; generalul Suharto este în
sărcinat cu problemele militare și 
securității, iar Adam Malik cu afa
cerile externe și problemele so-- 
ciale.

Președintele Sukarno a făcut, de 
asemenea, cunoscut că generalul 
Nasution, fost ministru al apărării, 
face parte din noul cabinet avînd 
funcția de comandant adjunct al 
Kogarp, organul coordonator ce 
înfăptuiește politica „de confrun
tare cu Malayezia“.

Agenția Reuter transmite că 
conducătorii armatei au dizolvat 
luni garda personală a președinte- 

x lui Sukarno, ca urmare a cereri
lor studenților. Garda personală 
a președintelui a fost înlocuită cu 
un batalion de poliție militară.

bugefar cu ajutorul unei 
„politici de austeritate” și 
prin însănătoșirea activității 
economice. Astăzi econo
miștii sînt pesimiști. Se esti
mează că deficitul bugetar 
va depăși cu 4 miliarde de 
franci pe cel din anul tre
cut. însănătoșirea economi
că anunfată, 
intîrzie, 
sporire 
Greul 
populafiei. Chiriile au cres
cut cu 50 la sută. Demon- 
strafia practică a „suflecării 
mînecilor” pe care Mobutu 
a lansat-o pe stadionul ora
șului, invitînd populajia să 
muncească, nu este urmată 
din simplul motiv că mulfi 
oameni n-au unde să lucre
ze, sînt șomeri.

Dificultăfile economice și 
exploatarea cruntă, corup
ția, lipsurile de tot felul și 
represiunile — toate aces
tea cumulate și suprapuse

nu numai că 
ci se constată o 
a dificultăților, 

apasă pe umerii

că nu va duce nici un fel 
de tratative cu repiezenfan- 
fii acestor forje. Recent, a 
devenit cunoscut că un 
puncf întărit al mercenari
lor, în regiunea Ruzizi, a 
fost complet distrus de răs- 
culaji. La Fizi-Baro au fost 
uciși 60 de mercenari. Tot
odată forjele patriotice au 
respins o ofensivă a arma
tei congoleze declanșată la 
nord de Albertville. Se 
semnalează ciocniri frec
vente în regiunea Stanley
ville.

în fața dificulfă)ilor cres- 
cînde pe care le întîmpină, 
regimul militar a adresat 
noi apeluri monopolurilor 

occidentale pentru ajutor, 
în același timp, forjele pa
triotice își reafirmă voinja 
de a nu înceta lupta pînă 
ce năzuin|ele poporului 
congolez nu-și vor găsi îm
plinirea.

Totuși, pe aceste meleaguri 
au început să încolțească 
primii germeni ai unei viefi 
noi. Nu s-ar putea spune că 
drumul de pînă acum al 
Republicii Congo (Brazza
ville) a fost lipsit de fră- 
mînfări, după cucerirea 
independentei — la 15 au
gust 1960. Fostul președin
te, Fulbert Youlou, conside- 
rînd (ara ca o proprietate 
particulară, a condus după 
bunul plac, servind in
teresele acelorași cercuri 
care se amestecau în tre
burile vecinei de pe malul 
sfîng. Se relatează că o 
dată, în parlament, nemul
țumit de acfiunile președin
telui adunării care a încer
cat să-i atragă atenția asu
pra abuzurilor săvîrșite, 
Youlou s-a răzbunat pe loc, 
pălmuindu-l pe „rebel”.

multe peripefii, să se stabi
lească în Spania.

Perioada care a urmat a 
fost grea. Bugetul fării era 
deficitar cu 400 000 000 de 
franci, șomajul cuprindea 
jumătate din muncitorii ca
pitalei. Industria prelucră
toare era inexistentă, se im
porta totul începînd cu chi
briturile și terminînd cu u- 
leiul pentru salată. De din
colo de fluviu se urzeau 
comploturi împotriva noulu> 
regim. N-au lipsit provocă
rile,
rile reacfiunii 
vilite. încă 
zile după 
Youlou de 
publicii, a 
panie de 
mică. Se 
spitale, 
ani s-a 
jămînful

sabofejele, dar atacu- 
au fost stă- 
din primele 

alungarea lui 
la cîrma re

început o cam- 
redresare econo' 
construiesc școli, 

șosele. In doi 
reușit ca învă- 
să cuprindă 80

la sută 
școlară, 
primele 
ful le 
credite
de mașini agricole. Une
le ferme, aparfinînd co- 
lonilor europeni, au fost 
nafionalizate. Pentru achizi
ționarea și desfacerea pro
duselor agricole, s-a înfiin
țat o organizafie de stat. 
S-au construit o serie de 
întreprinderi pentru prelu
crarea materiilor prime 
cale. Nu este vorba de 
vestifii mari, de multe 
lioane de franci, ci 
întreprinderi modeste cum 
ar fi : o fabrică pentru de- 

■ corficarea orezului, una de 
ulei, alta pentru prelucra
rea cafelei. Trăsătura lor 
comună esfe însă faptul că 
sînt conduse de congolezi, 
fără amestecul monopoluri
lor străine.

Mai există, desigur, multe 
greutafi, multe obstacole de 
învins. Lipsesc în special 
cadrele calificate. Sînt încă 
multe de făcut în domeniul 
ridicării bunăstării popu
lafiei. Asupra tînărului stat 
planează încă primejdii ge
nerate de uneltirile cercuri
lor reacționare, care nu văd 
cu ochi buni încercarea 
Republicii Congo (Braz
zaville) de a-și făuri un 
destin propriu. Dar pe ma
lul drept al fluviului Congo 
se afirmă tot mai mult ger
menii unei viefi noi, cuceri
re de pref pentru poporul 
congolez.

B. AUGUSTIN

NEW YORK 29 (Agerpres). 
Unul din principalii comentatori 
ai ziarului „New York Times", 
C. L. Sulzberger, semnează în a- 
cest cotidian un articol în care se 
ocupă de înlocuirea influenței bri
tanice în Australia cu influența și 
chiar dominația,..în anumite dome
nii, a Statelor Unite. „Generația 
tînără din Australia, se spune în 
articol, nici nu-și mai amintește 
de formidabilul imperiu britanic 
dinaintea războiului. în ultimul 
sfert de secol, pe măsură ce forța 
Angliei a scăzut, cea a Australiei 
a crescut — însă în sfera de in
fluență americană și nu engleză. 
Lira sterlină a fost, de pildă, în
locuită cu dolarul. Forțele armate 
australiene folosesc în cea mai 
mare măsură arme americane. Un 
număr crescînd de tineri austra
lieni își desăvîrșesc studiile în u- 
niversități americane. Investițiile 
americane în Australia cresc în
tr-un ritm mai rapid. Tehnicieni 
americani lucrează în număr tot 
mai mare în Australia. Mari fir
me americane își instituie o ade-

vărată rețea de filiale. Revistele a- 
mericane publică ediții australie
ne. Forțele armate ale S.U.A. își 
stabilesc baze și o rețea de comu
nicații în această țară".

Comentatorul subliniază că a- 
ceastă influență americană cres- 
cîndă în Australia exprimă o 
schimbare deliberată de politică 
din partea trecutelor guverne aus
traliene care au constatat scăde
rea influenței britanice. „Austra
lienii au efectuat o modificare fun
damentală de politică — se scrie 
în articolul din „New York 
Times". Ei consideră că interesele 
lor internaționale sînt aceleași cu 
cele ale Statelor Unite și doresc 
să convingă Washingtonul de fi
delitatea lor ca aliat în cadrul 
pactului ANZUS, alianță care 
leagă Australia și Noua Zeelandă 
de Statele Unite, excluzînd Marea 
Britanie".

„Această dezvoltare consecven
tă a relațiilor Australiei cu S.U.A. 
nu pleacă dintr-un impuls senti
mental, ci provine din schimbarea 
echilibrului de forțe în Pacific", 
conchide „New York Times",
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