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0 amplă acțiune în întreprinderi pentru

ORGANIZAREA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit pe ambasadorul 
Iranului

ELOGIUL

Petru VINTILĂ

ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI Secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a primit 
miercuri, 15 martie, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar

al Iranului în Republica Socialistă 
România, Soltan H. V. Sanandaji, 
în audiență de prezentare.

Cu această ocazie a avut loc o 
convorbire cordială.

f

Șl A MUNCII
Poporul nostru își consacră în

treaga energie și capacitate crea
toare înfăptuirii vastului program 
de dezvoltare multilaterală a țării 
stabilit de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. In anul 1966 și în perioada 
care s-a scurs din acest an pre
vederile planului - au fost îndepli
nite și depășite în toate domeniile. 
Avem o economie viguroasă, sănă
toasă, care se dezvoltă în ritm 
înalt, continuu ascendent. Rezul
tatele obținute confirmă realismul 
profund al sarcinilor planului cin
cinal, elaborat pe baza condițiilor 
și posibilităților obiective ale eco
nomiei noastre naționale, constituie 
o garanție că el va fi îndeplinit cu 
succes.

Plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1966 a subliniat că în 
centrul atenției ministerelor stau 
sarcini deosebit de importante, a 
căror rezolvare solicită creșterea 
eficacității economice în toate do
meniile. în expunerea la plenară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
rătat: „Am ajuns astăzi la un a- 
semenea stadiu de dezvoltare incit 
mersul nostru înainte este condițio
nat de ridicarea calitativă a între
gii activități economice. In indus
trie am obținut an de an un ritm 
înalt de creștere a volumului pro
ducției. Trebuie să trecem acum — 
paralei cu dezvoltarea în continua
re din punct de vedere cantitativ 
a producției — la o etapă nouă, 
calitativ superioară, a întregii acti
vități industriale".

Evidențiind rezultatele bune ob
ținute în realizarea planului eco
nomic, plenara a relevat totodată 
o serie de neajunsuri în folosirea 
capacităților de producție existen
te, a forței de muncă, în utilizarea 
timpului de lucru, în normarea 
muncii, în domeniul cheltuielilor 
materiale de producție, care, în 
bună măsură, își au izvorul în defi
cientele care persistă în organiza
rea producției și a muncii în între
prinderi. Tocmai de aceea, perfeo 
ționarea organizării producției și a 
muncii se înscrie ca o direcție 
principală a ridicării calitative a 
întregii activități economice a în
treprinderilor.

Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii în toate între
prinderile este o cerință obiectivă, 
dictată de progresul tehnic con
temporan, de sarcinile mari, calita
tiv superioare, care stau în fața 
economiei noastre naționale în eta
pa desăvîrșirii construirii socialis
mului. Viața demonstrează că în 
condițiile revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane, ale complexi
tății problemelor căre trebuie; re
zolvate azi într-o întreprindere

este necesară o mare mobilitate 
a formelor de organizare internă 
din întreprinderi, capacitatea de 
adaptare a acestora în funcție 
de cerințele economice noi, de 
evoluția continuă a tehnicii moder
ne.

Pornind de la aceste conside
rente, conducerea partidului a ini
țiat recent o amplă acțiune menită 
să stimuleze perfecționarea orga
nizării producției și a muncii in 
toate întreprinderile industriale. 
Concepută ca o măsură îndreptată 
spre descoperirea și valorificarea a 
noi rezerve interne din întreprin
deri, spre fructificarea optimă a 
potențialului tehnic și uman de 
care ele dispun, această acțiune 
prezintă o însemnătate capitală 
pentru ridicarea eficienței gene
rale a activității economice din 
țara noastră.

Conducerea partidului a stabilit 
ca centrul de greutate al acestei 
acțiuni să fie unitatea industrială : 
întreprinderea. Timp de mai mul- 
le luni, colective formate din cadre 
de conducere, ingineri, economiști, 
oameni de știință, specialiști din

ministere, institute centrale și în
treprinderi vor studia,. în fiecare 

■ fabrică și uzină, principalele 
.' aspecte legate de organizarea pro

ducției și a muncii. Pe această 
bază vor elabora planuri concrete 
de măsuri pentru perfecționarea 

, acesteia, în funcție de condițiile 
specifice ale fiecărei întreprinderi, 
urmărindu-se reducerea și lichida
rea decalajului dintre nivelul de 
organizare și cel de înzestrare teh
nică.

Principalul obiectiv al ace,stei 
importante acțiuni il constituie ob
ținerea unei producții fizice și a 
unei productivități a muncii mai 
ridicate decît prevederile planului 
cincinal și stabilirea măsurilor, 
eșalonate pînă în 1970, necesare 
pentru atingerea nivelului produc
tivității muncii, al manoperei spe
cifice și al normelor de muncă rea
lizate în țările dezvoltate din punct 
de vedere industrial, pentru redu
cerea cheltuielilor de producție și 
sporirea rentabilității, în condițiile 
ridicării continue a calității produ
selor.

Atingerea acestui scop face ne
cesar ca în fiecare întreprindere 
să fie analizat critic, aprofundat 
și cu un ridicat simț de răspun
dere stadiul actual de organizare 
a producție și a muncii. Aceasta va 
permite să se identifice neajunsu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

ȘANTIERUL NAVAL GALAȚI. Pe cala de construcție cel de-al doilea mine
ralier de 10200—12 500 tone Foto: Agerpres

ancheta socială
contraSînteți pro sau 

originalității ?
— Bineînțeles, pro. Nici 

unul dintre inovatorii, ra- 
tionalizatorii, muncitorii de 
frunte pe care-i cunosc nu 
sint lipsiți de originalitate. 
Aș adăuga, la fiecare dintre 
ei originalitatea se bazează 
pe o solidă pregătire profe
sională și culturală. (Ing. 
Iulian Dănescu, uzina „Vul- 
can“-București).

— Profesiunea (și pasiu
nea) mea este istoria. Chiar 
și în acest domeniu, clasi
ficat, uneori, definitiv, în 
epoci și dinastii, se cere un 
spirit viu, original. Dar ar
heologia ? O relicvă impu
ne ipoteze, supoziții, în
drăzneală a gîndirii, deci : 
originalitate. (Prof. Iulian 
Antonescu, directorul Mu
zeului regional-Bacău).

— Ne îndreptăm spre o e- 
pocă a automatizării, a ma
șinilor electronice, a ciber
neticii, o epocă în care ma
șinile au început să „copie
ze" creierul uman, devenind 
veritabili „roboti intelec-

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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w " B" < w M " ■originalității
Cînd în vocea unul poet răsună un timbru nou se 

spune despre el că e original, cînd un om de știință 
descoperă legile unui fenomen necunoscut se afirmă 
că are o viziune personală, originală asupra domeniului 
respectiv de activitate. Dar, originalitatea e, în mod 
exclusiv, doar apanajul oamenilor de artă și știință î 
Ceilalți, imensa majoritate a oamenilor, sînt lipsiți de 
originalitate î Nu, natura nu „lucrează" cu șapiro- 
graful, nici un om nu este absolut identic cu altul, atît 
sub raport fizionomie, cit și sub raport intelectual, lege 
la care se supun pină și... gemenii. Dacă natura asigură 
fiecăruia o originalitate, ca să spunem așa, „din naș
tere", cu atît mai mult societatea noastră socialistă 
stimulează diversificarea personalității, oieră un larg 
cîmp de afirmare originalității.

Dar pe ce căi se manifestă această valență a oame
nilor 7

Va reedita regiunea Galați 
rezultatele din trecut 

la semănat?La Consiliul agricol 
regional Galați au fost 
centralizate primele re
zultate privind desfășu
rarea lucrărilor agricole 
din această primăvară. 
S-au făcut arături pe o 
suprafață de 4 000 hec
tare și au fost semănate 
1 000 hectare cu culturi 
timpurii. Sînt cifre mici, 
dar care arată totuși că 
startul lucrărilor agri
cole de primăvară a 
fost luat cu destulă ho- 
tărîre de către lucrătorii 
din gospodăriile de stat 
și S.M.T., de membrii 
cooperativelor agricole, 
însămînțarea în limitele 
timpului optim a celor 
312 000 hectare, care ur
mează să fie semănate,

în acest an, cu mazăre, 
plante furajere, sfeclă 
de zahăr, floarea-soare- 
lui, porumb etc, impune 
ca, pe măsură ce se cre
ează condițiile necesare, 
să se treacă cu toate for
țele la lucru.

Ing. Aurelian Agache, 
șeful serviciului S.M T. 
de la consiliul agricol 
regional, ne-a informat 
că s-au asigurat toate 
premisele pentru folosi
rea eu maximum de e- 
ficiență a celor peste

4 000 tractoare și a tu
turor mașinilor agricole 
ce vor lucra în actuala 
campanie. Comisii de 
specialiști au făcut re
vizii și suprarevizii la 
tractoare după reparații.

Intr-adevăr, merită a- 
preciat felul cum au 
fost făcute pregătirile în 
vederea lucrărilor agri
cole de primăvară. Și în 
anul trecut asemenea 
pregătiri, urmate de o 
muncă harnică în timpul 
campaniilor, au făcut ca

■i .
regiunea' Galați să se 
situeze la 'loc de Minte 
atît la semănat, cît și la 
recoltările de vară. Ex
periența cîștigată tre
buie dezvoltată: pe,ritru a 
se obține noi succese, să . 
se combată automulțu- 
mirea. Spunem aceasta 
deoarece acum, la mij-ț« 
locul lunii martie, deci 
cînd țimpu) este destul 
de înaintat, continuă să 
existe unele probleme 
nerezolvate.

Una și cea mai impor
tantă dintre acestea este 
asigurarea semințelor 
necesare. Cum se stă din 
acest punct de vedere ? 
Pe ansamblul regiunii, 
cu unele excepții, se
mințele de porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr și plante fu
rajere sînt asigurate. 
Mai sînt de primit de 
la Trustul Agrosem 164 
tone porumb, iar de
Radu APOSTOL 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare 
în pag. a III-a)

român în 1907
Impresionantă, manifestare a ma

rilor energii revoluționare ale ță
rănimii, răscoala din 1907 a dez
văluit în fața întregii lumi acuita
tea cu care se impunea rezolvarea 
problemei agrare, ca una din pro
blemele fundamentale ale dezvol
tării economice și sociale a Româ
niei la începutul secolului al 
Ț<X-lea. Puternica zguduire p« 
care a. provocat-o răscoala îri în
treg .edificiul social a determinat 
cristalizări în dispoziția forțelor de 
clasă, luări de poziție din partea 
tuturor păturilor societății româ
nești de atunci. Forța socială care 
s-a ridicat în sprijinul țărănimii 
răsculate, man.ifestîndu-și cel mai 
activ solidaritatea cu ea, a fost cla
sa muncitoare. In poziția adoptată 
prin presă, manifeste și întruniri, 
față de răscoală, ca și față de re
primarea ei, în acțiunile de luptă 
comună cu țărănimea și-a găsit o 
vie expresie rolul clasei muncitoa
re, ca forța cea mai înaintată a 
societății, purtătoare consecventă 
a idealurilor de progres și elibera
re socială ale întregului popor ro
mân. „Sprijinul acordat de clasa 
muncitoare luptelor țârânimii 
prevestea — așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în, expunerea cu prilejul, aniversă
rii a 45 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român — zorii 
alianței muncilorești-țărăneștl, care 
avea să devină cea mai’ puternică 
torță socialâ și politică a societă
ții noastre*.

★
încă de la începuturile afirmării 

ei în viața social-politică a țării,, 
mișcarea ..muncitorească s-a, preo
cupat de problema țărănească. 
Avind rădăcini adine îniipte in 
solul și realitățile României, miș
carea socialistă nu putea să ră- 
mînă indiferentă ia|ă de soarta ce
lei mai largi pături de exploatați 
și asuprifl, reprezentind covirși- 
toarea majoritate a populației 
țării. Socialiștii români, prin scris 
și viu grai, au denunțat exploata
rea cruntă la care era supusă ță
rănimea de către moșieri și aren
dași, s-au preocupat de organiza
rea luptei țărănimii, au creat clu
buri socialiste Ia sate. Nicolae Co- 
dreanu, unul dintre primii noștri 
socialiști, descria în 1877 starea în
grozitoare a țărănimii. In 1902, so
cialistul Alexandru Ionescu, pre
vestind parcă marea furtună ce se

de dr. Augustin DEAC 
director adjunct 

al Institutului de studii istorice 
și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

apropia, scria în articolul intitulat 
„Crima agrară" : „Cum oare sătea
nul să nu-și iasă din sărite ? Cum 
să nu dea drumul instinctelor de 
revoltă și răzbunare...".

Manifestul cercului socialist din 
București „Patruzeci de ani de să
răcie. de robie și rușine", a cărui 
primă ediție, editată în broșură în 
1906, a fost confiscată, deoarece 
dezvăluia situația grea a maselor

muncitoare în timpul celor patru 
decenii de monarhie,, constituie un 
puternic act de acuzare ah socia
liștilor români împotriva nelegiui
rilor și samavolniciilor săvîrșite de 
moșieri și arendași.

înainte de răscoală, precum șl 
în toiul ridicării la luptă a mase
lor țărănești, militanți socialiști au 
propagat ideile revoluționare ia 
sate. Intr-o circulară cifrată, Bră- 
tianu. atrăgea atenția prefecților că 
era informat că prin sate cercul 
România muncitoare împrăștie 
„manifeste și jurnalul România 
muncitoare". El cerea, în același 
timp, să se ia toate măsurile „pen
tru. a împiedica asemenea fapte".

(Continuare în pag. a Il-a)

Aproape ăt.infjîrid cu ro
țile mașina în care ne a- 
flăm, un DC4 taie șo
seaua nafională nr. 13. fn- 
fruntind vîntul Violent de 
martie, ce mătură colinele 
normande, avionul se depu
ne greoi pe pista de 2 400 
metri a bazei militare de la 
Evreux-Fauville. ,;Air băSe’ 
— citesc pe un frontispi
ciu de fier la intrarea prin
cipală. Ne .aflăm chiar in 
fafa ei. „Do not enter I’ 
(Nu intraji I) —.te averti
zează un indicator în limbi
le engleză și franceză ; 
control sever pentru per
soane și vehicule.

Un șir de camionete ro
șii. ne apar în. cale. La vo
lan zărim . soldați, ameri
cani. Intră în . incinta ba
zei împrejmuită cu sîftaă. 
Pe o suprafață de 650 de 
hectare se Țnșiruîe hanga-, 
re, cisterne, mașini, avioa
ne, birouri,' magazii, dki- 
buri și nenumărate P.X. — 
magazine universale.

Uriașa pasăre de ofel cu 
însemnele „U.S. Air Force’ 
aflată acum pe pista de 
aterizare își desface pînte- 
cele enorm pentru a in- 
ghiji muni|ii și echipament. 
E un avion militar do 
transport. De altfel, la ba-

scrisoare din Franța

//

Am cunoscut un om, alt
minteri plin de inițiativă și 
de o remarcabilă hărnicie, 
care, zicea : „numai cine nu 
muncește nu greșește’. A- 
ceastă afirmație, oricît de 
proverbială ar fi 
cesită explicația 
că lenevia este 
sursa unor greșeli, 
prin altceva, măcar prin inacti
vitate și prin absența roadelor. 
Dar nu despre leneși dorim 
să vorbim aici și nici despre 
erorile izvorîte inerent dinfr-o 
muncă nouă și tenace. Dese
ori se invocă vorbele rostite 
întiia oară de Seneca : „Errare 
humanum est", dar se ignoră 
faptul că acestea constituie 
numai jumătatea cea mai no
torie a celebrului aforism ca
re să continuă așa : „perse
verare diabolicum*.

Munca fiecăruia dintre 
suportă îndeobște două 
luri de ecouri : elogiul 
critica. Intre ele însă uneori 
se poate înălța monumenta
la sau meschina statuie a in
diferenței. Dacă stau, și 
gîndesc bine, a ignora mun
ca eminentă și folositoare so
cietății, a unui om, sau a 
unei colectivități umane în
seamnă a nesocoti rolul im
portant pe care îl joacă e- 
mulația, lauda și încurajarea. 
De foarte multe ori, dat fiind 
caracterul plin de noblețe 
etică a acestui soi de 
oameni obișnuiți să lucreze 
cu devoțiunea cea mai dis
cretă și cu o lipsă totală de 
infatuare, modestiei lor le 
repugnă elogiul pe care il 
socotesc drept un exces. Am 
cunoscut oameni care și-au 
pus în primejdie viața si 
sănătatea, făcînd în tăcere a- 
devărate acte de eroism, îm- 
piedicînd accidente cu ur
mări grave ; am văzut oa
meni care nu-și mai numă
rau de mult orele de muncă, 
stînd zile și nopți întregi îrt 
fața complicatelor aparate de 
laborator, pe cimput de ex
periențe agrotehnice sau pe 
un șantier industrial de în
semnătate națională. La ob
servația noastră uimită — 
și recunoscătoare că făceau 
adevărate acte de abne- 
gajie și eroism — ei se 
grăbeau cu o modestie nedi
simulată să explice că de fapt 
munca lor se înscrie în para
metrii 
nimic 
fortul 
minat 
nicie.

La antipodul lor se găsesc 
acei oameni superficiali și 
flușturatici care nu simt re- 
mușcare pentru nimic din 
ceea ce ei fac reprobabil, 
l-am văzut uneori, mai bine 
zis i-am surprins cu un ochi 
stupefiat și mîhnif, în momen
tele lor de autocritică orală. 
Păreau niște tenori de opere
tă, cu o gesticulație de ac
tori intrați cu falsă convin
gere în rol. Sînt gata 
să-și pună tone de cenușă in 
creștet, sînt gata să-și ia o 
mie de angajamente, dar 
este evident că zelul lor se 
exercită discursiv. Logorheea 
lor este mai aspră chiar de
cît critica adusă. Ei caută sa 
impresioneze și să înduioșe
ze prin tealralitate. De fapt 
critica nu lasă nici o urmă 
în forul lor interior. Ei nu 
trag nici o învățătură și nici

oricît
i ea, ne

decentă
i și ea 

daci nu

noi 
te

și

mă

cei mai obișnuiți și că 
nu e de mirare în e- 
lor atît de frumos lu
de conștiință și de hăr-

(Continuare in pag. a V-a)

DO NOT
ENTER!''

za de lingă Evreux este 
mare forfotă. Se .încarcă 
îhtr-una. Transportul are a- 
cum sens unic — nu spre, 
ci dinspre bază. Tot ce s-a 
amenajat in 14 ani trebuie 
să fie demontat in timp re- ■ părăsesc zi și noapte pă- 
cord. Evacuarea I Sca
denta — 1 aprilie 1967. In
dicatorul de la intrare, „Do 
not enter I* și care figu
rează pe frontispiciul celor 
56 de baze terestre și 17 
baze aeriene americane a- 
flate în Franja, are acum o 
altă semnificajie : el se a- 
dresează trupelor america-

ne : celor de la Evreux, 
Laon, Châteauroux, Toul 
Rosieres, Nancy, Orleans 
sau.de la Moselle. Avioa- 
neleLgrele de transport în
stelate, camioane masive

mîntul francez.

Nimeni nu a scos 
batista

100 km de Paris. Mulți din
tre cei 45 000 de locuitori 
ai săi au cunoscut războiul. 
Orașul lor a fost în mare 
parte distrus ; mai întîi de 
avioanele germane, apoi de 
cele americane. Au cunos
cut ce înseamnă ocupafia 
străină.

la început, americanii au 
venit ca eliberatori. Ora
șul s-a refăcut, s-a moder
nizat. In urmă cu 14 ani, 
Evreux, ca și alte localit.ă'i 
ale Franței, a fost încorse
tat de instalațiile bazei ae
riene americane. A deve
nit un fel de placă turnan
tă în refeaua bazelor 
N.A.T.O. din Franfa. Este 
cea mai mare bazM de 
transport și de parașufaj. 
Intr-o vreme aici erau 5 000 
de militari americani. Zi și 
noapte uriașele avioane 
despicau cerul, umpleau 
văzduhul de zgomote sinis
tre. Radarul aerodromului 
se învîrtea într-una. In ce 
direcții plecau? cu ce 
misiune ? Secrete mili-

Al. GHEORGHIU
Evreux este capitală re

gională (Departamentul 
L’Eure) și se află doar la

(Continuare 
în pag. a VI--,
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Numeroase note informative ale 
poliției, știri publicate in ziarele 
vremii aratăjcă, in ciuda opreliști
lor, propaganda socialistă a pă
truns într-un riunlăr mare de co
mune și sate. Cu prilejul alegerii 
primarului din comuna Plenița, un 
număr de 70 de țărani au mers pe 
uliță sunînd din trompete; și stri- 
gind „Ura, trăiască socialiștii, jos 
proprietarii". Manifestul „Către să
teni" referitor la- votul, universal și 
distribuirea de pâminturi. se în- 
mîna la începutul lui februarie 
1907 .,din locuitor în locuitor" m 
comuna Herești-Buciumeni, iar în 
comuna Hotarele erau „distribuite 
mai multe broșuri". Ziarul „Patrio
tul" relata amănunțit cum. la Obor, 
a fost arestat in martie 1907 Nico- 
lae Opran, membru al cercului 
România muncitoare, care distri
buia țăranilor „manifeste sedițioa
se". Folosind metode conspirative, 
acesta a introdus în broșuri reli
gioase, foi volante conținînd poe
zia lui G. C.oșbuc „Noi vrem pă
mînt", care a fost ridicată, cum 
scria ziarul, la rangul de „Marsi- 
lieză a muncitorilor de pămînt" 
articolul lui N. îorga : „Dumnezeu 
să-i ierie" și un apel al cercului 
socialist in care se făcea elogiul 
mișcărilor agrare din Moldova

în timpul răscoalei, poziția miș
cării socialiste față de răscoală 
și-a găsit expresia în manifestul 
cercului „România muncitoare", 
„Către hjerătsr! și țăran!, către 
student!", publicat în „România 
muncitoare" din 11—18 martie. Ma
nifestul releva că țăranii ajunse
seră la răscoală pentru că nu aveau 
la îndemînă alte forme legale de 
luptă : „Toate mijloacele legale du 
luptă : întruniri, presă, alegeri, nu 
există pentru țărani. Toate parti
dele noastre politice sînt de acord 
să considere și să trateze pe țăra
nul român ca pe o brută nevred
nică pentru lupta legală și civili
zată...". Manifestul exprima însă 
neîncredere în rezultatele răscoa
lelor, după care țăranii ar deveni 
„încă și mai slabi și mai deznă- 
dăjd.uiți", ceea ce reflecta anumite 
limite ale poziției unor conducă
tori ai mișcării socialiste în înțe
legerea roiului răscoalelor țără
nești. Țăranii erau chemați să 
ceară desființarea învoielilor agri
cole, subliniindu-se totodată că 
toate încercările de a îmbunătăți 
soarta țăranului vor rămîne fără 
rezultate, „dacă nu se va smulge 
proprietarilor și arendașilor drep
tul pe care-l au de a face legi". 
Tovarăși luptători! — se adresa 
manifestul muncitorilor — vouă 
vă revine datoria de a fi educato
rii țărănimii... prin întâlnirea di
rectă cu țăranii voi trebuie să le 
arătați că dușmanul, și al vostru 
și al lor, este exploatarea și că in
teresele voastre sînt aceleași.

O poziție mai combativă, mai 
fermă a exprimat cunoscutul ma
nifest : „Către concediați și rezer
viști” — redactat de M. Gh. Bujor 
— care îi îndemna pe concediați 
și rezerviști să nu tragă în frații 
lor, răsculații : „Arătați pretutindeni 
pe dușmanul adevărat, și dacă va 
fi nevoie și dacă va fi cu putință, 
dați-vă de partea răsculațilOr ca să 
luptați contra acestui dușman. Nici
odată gloanțele voastre în pieptul 
țăranilor asupriți

în articolul „Răscoalele țără
nești", scris de M. Gh. Bujor și 
publicat în România muncitoare: 
din 4—11 martie 1907 se exprima, 
clar ideea că eliberarea socială a 
muncitorilor și țăranilor poate fi 

. numai rodul luptei lor unite, orga- 
' nizate. Amintind despre aniver
sarea Comunei din Paris, autorul 
spunea : „Fie ca in viitor să vedent 
cum muncitorimea din orașe se 
va uni. cu muncitorii de la sate..".

Clasa muncitoare și-a exprimat 
protestul față de reprimarea sînge- 
roasă a răscoalei printr-o serie de 
demonstrații și întruniri. La întru
nirea ce a avut loc în ziua de 11 
martie 1907 în sala Eforie din 
București au participat — după 
cum relata presa vremii — peste

Centrul de recuperare auditivă al spitalului „Al. Sahia" din Capitală. Se 
efectuează o operație sub microscop pentru redobîndirea auzului

Foto : Agerpres

în 1907
5 000 muncitori. „întrunirea — se 
spunea. în moțiunea adoptată — 
salutând cu reculegere și adi.ncă 
durere memoria fraților țărani că- 
zuți pe cîmpiile țării, protestează 
cu energie in contra reprimării cu 
forță armată a răscoalelor...". Ast
fel de întruniri au mai avut loc 
la Galați, Iași și în alte orașe ale 
țării. La Brăila, mulțimea adunată 
ia cercul „România muncitoare" a 
fost împrăștiată cu ajutorul arma
tei.

în unele centre, muncitori în 
grup sau izolat • au participat 
direct la acțiunile țăranilor răscu- 
l«ți. Astfel, la Galați, în ziua de 
11 martie, circa 200 de locuitori din 
cartierele Lozoveni și Vadul Ungu
rului, cei mai mulți muncitori din 
port și cărăuși, s-au alăturat ță
ranilor ce pătrunseseră în oraș, 
îndreptîndu-se împreună spre pre
fectură, rupînd cordoanele de ser
genți. Poliția a deschis focul împo
triva demonstranților. 12 morți și 
un număr de răniți au căzut din 
rîndurile muncitorilor, care-și ma
nifestau solidaritatea cu răscoalele 
țărănești. Demonstrații comune ale 
țăranilor și ale muncitorilor au avut 
loc și pe străzile orașelor Buhuși, 
Botoșani și altele.

Un moment important din lupta 
comună a muncitorilor șl țăranilor 
împotriva exploatatorilor II repre
zintă evenimentele de la Pașcani, 
de la care se împlinesc astăzi 60 
de ani. încă înainte de începerea 
răscoalei, la Atelierul C.F.R. Paș
cani activa un puternic cerc socia
list, care-și dezvoltase legături cu 
țăranii din comunele învecinate — 
Fîntînele, Lunca, etc. Este grăitor 
pentru starea de spirit a ceferiști
lor faptul că ei au dat jos portre
tele Hohenzollernilor de la clubul 
Atelierelor, punînd în locul lor 
portretele marilor dascăli ai prole
tariatului — Marx și Engels. Aflînd 
despre trecerea către Fălticeni a 
trenului la care era atașat vagonul 
cu cei 15 capi ai răscoalei din Ru- 
ginoasa arestați, numeroși țărani 
și muncitori de la Atelierele C.F.k. 
Pașcani s-au adunat în ziua de 
16 martie 1907 în gara Pașcani 
pentru a-i elibera. în raportul pre
fectului de Suceava către ministrul 
de interne se spune: ...„voind a 
evacua gara pentru a preîntâmpina 
alte dezordini, lucrătorii de la ate
liere au început a vocifera, fluiera 
și huidui, autoritățile. Mare parte 
din acești lucrători ai Căilor Ferate 
sint socialiști". Armata care-i es
corta pe arestați a tras fără ,să 
someze. Cu toate acestea, datorită 
acțiunii neînfricate a țăranilor și 
muncitorilor, care au forțat o ușă 
a vagonului, cîtiva dintre arestați 
au fost eliberați.

Prin acțiunea curajoasă a meca
nicului de tren Gheorghe Giosanu, 
militant socialist, și a unui grup 
de ceferiști, au fost eliberați și 
alti țărani arestați, care erau trans
portați pe linia Dolhasca—Fălti
ceni.

Concomitent cu desfășurarea 
marii răscoale țărănești, într-o se
rie de întreprinderi ău avut Iog 
greve și acțiuni revendicative.

îzvorît din inima fierbinte a cla
sei muncitoare, din conștiința tot' 
mai clară a comunității de intere
se a tuturor celor exploatați șl 
asupriți, și exprimat In multiple 
forme, sprijinul dat de mișcarea 
muncitorească țărănimii răsculate 
în 1907 a avut totuși o eficacitate 
redusă, datorită împrejurărilor is

torice, și în primul rînd, stadiului 
de dezvoltare în care se găsea 
atunci România.

La începutul secolului al XX- 
lea, în România predominau'micile 
întreprinderi, procesul de concen
trare și centralizare a producției și 
capitalului făcuse primii pași. 
Ancheta industrială din 1901—1902 
relevă că din numărul total de 
62 188 întreprinderi industriale, 
54 405 erau întreprinderi .mici și 
mijlocii, în care lucrau în total cir
ca 105 000 persoane, iar numai 625 
erau întreprinderi mari, avînd în 
total un personal de 39 746 oameni, 
deci abia 64 oameni în medie pe 
întreprindere. Producția industria
lă. reprezenta 11 la sută din pro
ducția totală a țării. în condițiile 
în care capitalismul trecuse în u- 
nele țări în stadiul _ imperialist, 
tabloul dezvoltării economice a Ro
mâniei era acela al unei țări a- 
grare, cu o industrie încă slabă, a- 
flîndu-se în prima fază a dezvoltă
rii capitalismului. Stadiul de dez
voltare a forțelor și a relațiilor 
de producție se traducea pe plan 
social printr-o dezvoltare numerică 
încă restrînsă a proletariatului. 
Numărul muncitorilor industriali 
reprezenta doar 5—7 la sută în ra
port cu brațele în agricultură.

în afară de aceasta, proletaria
tul era lipsit de un partid politic 
propriu. Vechiul partid, dezorgani
zat în 1899, avea să fie refăcut abia 
în 1910, mișcarea socialistă fiind 
fărîmițată în cercuri care activau 
izolat, pe plan local. în rîndurile 
lor persistau confuzii izvorîte din 
influența unor concepții și prâctici 
reformiste. în aceste condiții, miș
carea socialistă nu a putut acționa 
unitar, organizat. Acțiunile ei față 
de răscoală au constat mai ales din 
luări de poziție și inițiative locale 
ale unor elemente înaintate.

Conștiente de primejdia ce o re
prezenta pentru ele unirea forțelor 
muncitorești cu cele țărănești, cla
sele dominante au dezlănțuit re
presiunea nu numai împotriva ță
rănimii, dar și a mișcării muncito
rești. în jurnalul de zi al Consiliului 
de Miniștri întrunit în timpul răs
coalei se găsește nota : „Un pericol 
de neînlăturat: trebuie să evităm 
contactul dintre țărănimea și pro
letarii de la orașe", iar în telegra
ma trimisă prefecților din județele

Manifestări consacrate 
aniversării răscoalei de la 1907 

SUCEAVA. în sala Ciprian Porumbescu a avut loc miercuri 
simpozionul „Răscoala țăranilor din 1907". Cu acest prilej au 
luat cu.vîntul conf. dr. Nicolas Corivan, prof. Octav Mono- 
ranu, directorul Muzeului regional, prof. Alexandru Vasilescu, 
prorectorul Institutului pedagogic Suceava, și conf. dr. Du
mitru Ciurea din Iași.

La căminele culturale din raionul Săveni s-au prezentat 
conferințe, iar la bibliotecile comunale s-au organizat stan
duri cu lucrări literare despre evenimentele, din 1907.

GALAȚI. La biblioteca regională „V. A. Urechia" din Galați 
a fost deschisă.o expoziție de cărți intitulată „60 de ani de 
la răscoala țărănească din 1907”. în cele trei 3ecții sînt 

« expuse documente și studii privind evenimentele de la 1907, 
cărți și reviste ale vremii, extrase, fotocopii și mărturii ori
ginale. Colectivul bibliotecii gălățene organizează, de ase
menea, în diferite întreprinderi și la bibliotecile raionale și 
orășenești, simpozioane cu tema : „1907 oglindit în literatură". 

(Agerpres)

I.T.B.-ul și-a realizat inten
ția de „a rupe” in două linia 
troleibuzului 81. Dacă pină de 
curînd sutele de călători de la 
instituțiile și Întreprinderile din 
zona Băneasa — Piața Scînteii 
aveau la dispoziție un singur 
mijloc de transport pînă in

PRIMĂ PENTRU
Și medicul mi-a zis :
— Dacă ții la viață, 

dacă vrei să mai trăiești, 
știi ce trebuie să faci ?

— Știu. Să nu mor.
— Trebuie să te exteri

orizezi. Cu nervii dumitale 
zdruncinați, intr-o zi...

— Cum să mă exteriori
zez ? Explică-mi.

— Să zicem că te-a su
părat cineva...

— Dacă m-ar supăra, ce 
trebuie să fac ?

— Să nu ții supărarea 
in dumneata.

— Dacă mă cuprinde e- 
nervarea într-un magazin 
de cristaluri fine ?

— Ții mai mult la bani 
decît la sănătate ?

— Vai de mine!:.. Dar, 
tovarășe doctor, n-ați pu
tea să-mi găsiți o boală 
mai puțin costisitoare ?

— Asta e.
De la descoperirea ma

ladiei și antidotului reco
mandat de medic, la mine 
în casă nu mai pătrunde 
nici o cumpărătoare de 
sticle goale. Le pisez. Nu 
pe cumpărătoare... La o 
lună o dată vine I.C.M.-ul 
și colectează de la mine 
tăvi, lustre, veioze metali
ce, toate obiectele cu care 
dau de pămînt cînd mă e- 
nervez. Dacă ați ști cit 

Prahova, Dîmbovița, Buzău și Ba
cău, primul ministru avertiza : „Am 
aflat că s-a început o lucrare de re
voltă în centrele petrolifere ale 
țării... privegheați de aproape în
cercările semnalate raportînd de 
urgență".

Regiunile cu un număr mai 
mare de muncitori au fost înțe
sate de armată. Sute de munci
tori au fost arestați, sub învinui
rea de „instigații" în răscoalele ță
rănești. Folosindu-se de legea ex
pulzărilor, guvernul liberal a ex
pulzat numeroși militanți socialiști, 
printre care: Vasile Anagnoste, năs
cut în orașul „Galați, frații Hoppe, 
muncitori tîmplari născuți în co
muna Băicoi, Enciu Atanasiu, pre
cum și mulți muncitori din Tran
silvania. Prigoana s-a abătut și a- 
supra presei socialiste. „România 

■ muncitoare", „Viitorul social" etc. 
erau oprite, la poștă, muncitorii 

„f care le vindeau pe străzi arestați 
i' și maltratați.

★
Marea răscoală a țăranilor din 

1907 a lost bogată în învățăminte 
pentru mișcarea muncitorească. Nu 
este intimplător faptul că perioada 
imediat următoare răscoalei a mar
cat intensificarea eforturilor mișcă
rii socialiste pentru refacerea 
unității el politice pe scară națio
nală, eforturi soldată prin crearea 
Uniunii Socialiste din România, 
care avea să se transforme în 1910 
în Partidul Social Democrat.

Răscoala și-a pus puternic am
prenta asupra poziției mișcării so
cialiste față de problema agrară, 
a constituit un puternic imbold 
pentru ea de a se preocupa de re
zolvarea acestei probleme, de lâu- 
rlrea alianței muncitorești-țără- 
neșli. încă în proiectul de program 
al Uniunii Socialiste din 1908 se 
revendica, pentru prima oară în is
toria mișcării muncitorești din țara 
noastră, exproprierea silită a tutu
ror proprietăților mari. în 1910 so
cialistul Ottoi Călin, ridicîndu-se în 
articolul său „Partidul social-demo
crat și țărănimea" împotriva ace
lora care fluturau ideea incompati
bilității intereselor și idealurilor 
țărănimii cu ale proletariatului 
sublinia „...A pătrunde la robii sa
telor, a ridica vălul întunericului 
care îi orbește, acesta este rolul mă
reț pe care, pe lingă celelalte, îl 
are de îndeplinit Partidul social
democrat român. Rolul acesta ii re
vine lui, pentru că nimeni altul 
nu și l-a luat și nici nu poate să 
și-l ia".

La puțini ani după răscoală, în 
urma marilor lupte muncitorești din 
perioada 1918—1920, transformarea 
partidului socialist în Partidul Co
munist Român avea să deschidă o 
nouă etapă în lupta maselor mun
citoare de la orașe și sate pentru 
lichidarea exploatării capitaliste și 
moșierești și făurirea unei socie
tăți noi socialiste.

Alianța muncitorească-țărăneas- 
că, forța socială hotărîtoare în 
victoria revoluției populare și în 
opera de construire a socialismu
lui s-a dezvoltat și întărit, continuu . 
în anii transformării socialiste a 
satului. Cimentată prin lupta so
cială comună, prin unitatea de in
terese economice și politice, alianța 
muncitorilor și țăranilor constituie 
temelia de nezdruncinat a orîn- 
duirii socialiste, o uriață forță în 
lupta pentru progresul și prosperi
tatea României socialiste.

în luna octombrie 1966 — 
ne scrie pensionarul ION HRIS- 
TEA — m-am mutat din comuna 
Gugeștl, raionul Focșani, în 
Piatra Neamț, bulevardul Pie
tricica, bloc T, ap. 25. Imediat 
după mutare, am cerut Oficiului 
de prevederi sociale Focșani 
să-mi trimită dosarul de pensie 
la Piatra Neamț. De atunci am 
făcut 7 cereri in acest sens. Do
sarul continuă să stea pe loc. 
Cite cereri să mai fac pentru a-i 
smulge puternicele rădăcini, eu 
sevă de birocratism în ele, care 
nu vor să-i dea drumul din 
Focșani ?

Baza de aprovizionare din 
Miercurea Ciuc tine cu orice 
preț să demonstreze delegați- 
lor care se prezintă aici din 
partea cooperativelor agricole 
de producție din raioanele în
vecinate că socoteala de acasă 
nu se potrivește cu cea de la 
tirg. Cine vrea să cumpere o 
anvelopă pentru autocamion mai 
primește și un... purceluș dolo
fan de porțelan ! Ai nevoie de

niște șuruburi ? Ele se asociază 
bine cu cîteva fructe : mere, 
pere, piersici — toate dulci, ca 
ipsosul din care sînt făcute. Se 
spune că iniția) ar fi fost des
tinate unor expoziții. Baza de 
aprovizionare se dovedește însă 
mai Întreprinzătoare : vrea să 
scape neapărat de ele și. după 
cum se vede, scapă ! Dar pe 
banii cui 7

Thoman BELA
Gheorghieni

Trustul de reparații în 
construcții și construcții Bucu
rești a început, în luna august 
1965. execuția unei stații de 
hidrofor la Spitalul Colentina. 
Lucrarea urma să fie terminată 
la 1 ianuarie 1966. Nu este gata 
nici acum. De cîți ani mai are 
nevoie trustul amintit pentru o 
lucrare care. In mod normal, 
necesită cîteva luni ?

dr. Șerban PETRICĂ 
spitalul Colentina-București

Cititorul C. IORDACHE din 
Iași a semnalat în vara anului 
trecut că o parte din uscătoriile 
blocurilor de locuințe din car
tierele Nicolina, Socola și D. 
Cantemir din Iași nu sînt folo
site ca atare, ci li s-au dat cu 
totul alte destinații. La 5 sep
tembrie 1966. Sfatul popular al 
orașului Iași asigura ziarul că 
problema „a fost discutată. în 
cadrul I.G.L.L., attt cu adminis
trațiile de clădiri cit și cu șefii 
de sectoare". în răspunsul trimis 
se menționa, de asemenea, că 
s-au făcut o serie de verificări șl 
s-au luat măsuri pentru pune
rea la dispoziția locatarilor a 
uscătoriilor. O scrisoare recentă 
ne informează însă că problema 
respectivă nici acum nu este re
glementată ; de astă vară și pînă 
acum nu s-a făcut simțită nici 
o schimbare. Așa dar. Sfatul 
popular al orașului Iași discută, 
verifică, ia măsuri care, pe 
hîrtie, transformă totul, dar în 
realitate nu schimbă nimic.

REBUT
foileton
de Nicuță TÂNASE

m-a costat pînă acum 
boala asta I... M-a cos
tat ! De-o bucată de vreme 
însă am început să cîștig 
cu ea. A auzit directorul 
Uzinei de radiatoare, echi
pament metalic, obiecte 
și armături sanitare 
(U.R.E.M.O.A.S.) de mine 
și mi-a zis :

— Vino la noi.
— Ce să fac la dumnea

voastră ?
— Să-ți descarci nervii.
— Dar dumneavoastră 

știți cum mi-i descarc ?
— Am auzit. Spargi 

ce-ți iese in cale. Știi să 
bați cu barosul ? '

— Am învățat meseria 
la Leonida, la forje, cu 
unu Chirvase. Bat și la pa

tru ciocane. Ce-aveți de 
spart ?

— Te plimbi pe aleea 
uzinei și spargi orice o- 
biect finit. Radiatoare, ar
mături sanitare, treci la 
vane de fontă... Pentru 
treaba asta primești prime 
trimestriale, anuale, de
pinde de hărnicia dumi
tale.

Am încheiat contract. 
Acum, de cite ori mă ener
vez îmi iau barosul de 8 
kilograme, mă urc în 
tramvaiul 25 și cobor la 
U.R.E.M.O.A.S. Sparg ce 
sparg piese, mi le pontea
ză și aștept prima. Nu mai 
am dureri de cap.

„Cum spargi dumneata 
piese finite, abia ieșite din

fabricație ? Nu te leagă ni
meni ?“ Simt eu că aceas
tă întrebare plutește în 
aer și trebuie, neapărat, 
să vin cu niște explicații.

U.R.E.M.O.A.S. este o 
uzină tînără. Dumneaei, 
uzina, are niște „cauze o- 
biective" și, pentru înce
put, ministerul de resort, 
ori nu știu cine, că eu mai 
mult mă pricep la spart 
radiatoare, a acordat pen
tru anul 1966 drepturi la 
rebut in valoare de 
19 285 000 lei. Mulțumită 
angajării mele, valoarea 
rebuturilor a crescut la 
42 671000 lei. A crescut cu 
ceva, este. Anul ’66 a fost 
pentru mine un an plin. 
La sfirșitul lui am luat o 
primă (de la Întreprinde
rea de colectarea metale
lor) in valoare de circa 
10 000 de lei.

Ați văzut ce realizări ?
Pe mine m-au angajat 

să sparg vane și ce-mi 
ieșea in cale abia in tri
mestrul II al anului 1966. 
Dacă mă. angajau de la 
începutul anului 1966 poa
te creștea valoarea rebu
turilor, deci și primele 
de la I.C.M.

Anul ăsta, în primele 
două luni leu fiind mai în

cartierul Drumul Taberei, acum 
li se oferă două : unul piuă la 
gară și aitul de la gară incolo. 
Nu ar fi fost mai bine dacă tra
seul troleibuzului 81 era împăr
țit nu in două, ci in patru, in 
șapte sau chiar în zece ? Pen
tru că, după logica celor care 
procedează la asemenea împăr
țiri, cu cit călătorii vor repeta 
de mai multe ori operația de ur
care și coborîre dintr-un vehicul 
in altul, cu atit transportul in 
comun va merge mai bine ! Deo
camdată, pe traseul amintit, 
transportul cu „transbordarea” 
de la gară se face de două ori 
mai prost.

S. CONSTANTIN

Oficiul poștal din Iași a pus 
punctul pe i. Nn vrea să-mi re
mită 200 lei ce mi-au fost ex- 
pedtațl de către Inspectoratul 
A.D.A.S. Piatra-Neamt- Motivul: 
pe mandatul poștal scrie BUT- 
NABU, iar pe buletinul meu de 
identitate — BUTNARIU. Lip
sește deci un i peste care nu se 
poate trece, chiar dacă toate ce

sesizări
răspunsuri

lelalte elemente dovedesc că 
Butnaru, scris greșit pe manda
tul poștal, este una și aceeași 
persoană cu Butnariu din Iași 
str. Berthelot nr. 10. Cu această 
ocazie am aflat un lucru care 
m-a uluit : Oficiul poștal Iași 
este de părere că în apartamen
tul meu mai locuiește o persoa
nă pe care eu nici nu o cu
nosc. Aceasta are up singur 
semnalment : posedă un buletin 
de identitate fără litera i și este 
așteptată să se prezinte la ofi
ciul respectiv pentru achitarea 
mandatului Mie nu-mi rămine 
altceva de făcut decît să o aștept 
acasă și, cînd o voi prinde, să 
o dau în judecată pentru că s-a 
introdus ilegal în locuința mea.

George BUTNARIU

în anul 1966, la I.S.C.M. 
Craiova, s-a tinut un mare nu
măr de ședințe ale comitetului 
sindicatului, consfătuiri de pro
ducție ș.a.m.d. în care s-a con
semnat o concluzie de nimeni 
contestată : „sarcina bunei des
fășurări a cursurilor de ridicare 
a calificării este a noastră, a 
tuturor". Adică a conducerii în
treprinderii, serviciului personal 
și învătămînt. șefilor de șantiere 
și a comitetului sindicatului. 
Fapt este însă că sarcina res
pectivă a rămas a nimănui. 
Cursurile și-au încetat de mult 
existenta. La I.S.C.M. Craiova 
se mai tin și în prezent ședințe 
șl consfătuiri de producție în 
care se face uz de formula con
sacrată. N-ar fi cazul să o 
schimbe cineva ? Poate că. in 
felul acesta, cursurile vor fi re
puse pe picioare.

Gh. SOCOTEANU

La 20 decembrie 1966 am 
expediat prin Oficiul poștal nr. 
12 București o scrisoare reco
mandată in comuna Malu, raio
nul Giurgiu. Am așteptat za
darnic confirmarea de primire. 
La 3 ianuarie 1967 m-am decis 
să merg eu pe urmele ei : am 
făcut o reclamație la oficiul poș
ta! menționat. Nici un răspuns. 
La 12 ianuarie m-am adresat 
Ministerului Poștelor și Teleco
municațiilor. Rezultatul, pină 
acum, e același : nici un răspuns. 
Mă întreb : cei ce au primit re- 
clamațiile mele au pierdut cu 
adevărat auzul sau pur și simplu 
se fac că n-aud ?

Paul SILAEV

„O uzină „merge" cu | 
pierderi planificate și la 
sfîrșît de an mai primește • 
și prime ?“ Asta e o altă i 
întrebare care mi se pare 
că plutește in aer. Este I 
adevărat. Forul tutelar al I 
uzinei amintite nu avea I 
dreptul să acorde premii. I 
Dar prime s-au dat totuși ■ 
și incă substanțiale. Și 
știți pentru ce ? Pentru de- I 
pășirea planului de rebu- ■ 
turi !

Da, da, există și astfel I 
de premieri. Cu cit se pro- i 
duc mai multe rebuturi, I 
cu cit se dă deci mai mult I 
fier vechi la I.C.M., cu I 
atît se mărește valoarea 
premiilor.

I.C.M.-ul are un contract I 
cu uzina despre care dis- | 
cutăm. Iată planul și de- . 
pășirile pe 1966: 

Fier vechi plan 4710 tone realizat 4 983 tone
alamă »> 510 „ » 640 »»
aluminiu .. 172 „ ♦» 220 »7
fontă 6 910 „ 7 526

formă) s-au depășit plani
ficările de rebut cu 
2 000 000 lei !

Tovarăși de la I.C.M., 
pregătiți prime grase. Eu 
îmi cumpăr un baros de 
18 kg. Dar parcă aș lovi 
mai degrabă cu el in bi
rocrație și in lipsa de răs
pundere față de fondurile 
economiei.

Tineri din Carteze, raionul Oaș, 
în frumosul lor port tradițional

CONCURS
Ministerul Poștelor și Tele

comunicațiilor inițiază un con
curs de creație de machete 
grafice pentru noi emisiuni de 
mărci poștale.

Concursul, lansat în scopul 
emiterii de mărci poștale dedi
cate sărbătoririi unor eveni
mente importante ale anului 
1967, este axat pe diferite te
matici care se găsesc la ghi
șeul filatelic din holul Poștei 
Centrale, Calea Victoriei 
nr. 12.

Condițiile de participare Ia 
concurs sînt cele prevăzute 
prin regulamentul elaborat de 
Ministerul Poștelor și Teleco
municațiilor cu prilejul primu
lui concurs din anul 1966 pen
tru emisiunile din î967.

Flori pentru 

grădinițe 

și balcoane
Peste puțin timp pe balcoa

ne iși vor face apariția ghive
ce și lădițe cu flori; pe tera
sele cofetăriilor și restauran
telor se vor ivi jardinierele; 
in grădinițele din fața caselor, 
in incinta întreprinderilor și 
instituțiilor va începe amena
jarea răzoarelor și plantarea 
răsadurilor. Pentru ca in pri
măvara aceasta in straturi și 
ghivece să înflorească cele mai 
frumoase soiuri de flori, între
prinderea horticolă „1 Mai" 
din Capitală stă la dispoziția 
celor interesați — întreprinderi 
sau simpli cetățeni — cu răsa
duri de flori de primăvară : 
pansele, părăluțe, miozotis, be- 
gonii și petunii. Lucrători ca
lificați amenajează, la cerere, 
jardiniere și grădini. Comenzi
le se primesc la sediul între
prinderii din Rd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 10, telefon 13 53 15.

TIPURI NOI 

DE MOBILA
Printre noile tipuri de mo

bilă produse de întreprinderile 
Ministerului Economiei Fores
tiere • se numără cîteva foarte 
potrivite pentru interiorul unei 
camere de zi : biblioteca „Mil- 
cov", foarte încăpătoare și cu 
o linie modernă, compusă din 
mai multe piese care pot. fi 
combinate după gust și nece
sitate ; cîteva modele de fo
tolii, nelipsite în preajma căr
ților, dintre care merită să fie 
recomandate fotoliile 3, 4 și 5 
pentru că sînt comode, rezis
tente și se înscriu in ambianța 

. unui interior modern.
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GENIUL LUI
BRA NCUȘI

în istoria culturii româ
nești, Brâncuși e un mo
ment semnificativ. Spiri- 
‘udlitâtea poporului nos- 
:ru s-a exprimat cu pu
tere în creația lui, numele 
lui se așează firesc ală- 
uri de acelea ale unor E- 

minescu, Bălcescu, Lu- 
chian, Enescu, simbolizînd 
■jupeiba trăinicie a tradi- 
,iei care coboară din mo
numentele de piatră ale 
Antichității și trece prin 
frescele de o desăvîrșită 
originalitate de la Arbure 
și Voroneț. Legăturile lui 
Brâncuși cu arta țărani
lor români sînt subtile și 
profunde, ele nu se rezu
mă la simple interpretări 
ale formei exterioare. 
Brâncuși nu e un artist 
folcloric, creația lui por
nește din străfundurile a 
ceea ce e permanent în 
arta noastră populară. Cu 
el. poetul anonim al Mio
riței a căpătat, simbolic, 
încă un nume.

Se împlinesc zece ani de 
cind Brâncuși s-a întîlnit 
cu eternitatea. E ade
vărat că el e unul dintre 
aceia alături de numele 
cărora cuvîntul moarte 
sună nefiresc. Figura lui 
de mag simbolizează în 
conștiința oamenilor din 
veacul nostru căutarea 
necontenită, prin artă, a 
tainelor vieții. Brîncuși a 
căutat miezul însuși al 
materiei, punctul în care 
se întreiăiau, nevăzute, 
misterele acestei lumi. El 
le-a transformat în ima
gine concretă. O sculptori- 
ță cu împliniri durabile în 
arta acestui secol, Barba
ra Hepwort, vizitîndu-1 pe 
Brâncuși în 193?., mărtu
risea că a avut impre
sia că marele artist îm
plinește vechiul ideal al 
„mîinii care gîndește, des- 
'iperind gîndurile mate
le!".
Brâncuși a fost, astfel, 

unul dintre autenticii filo
zofi din arta modornă. De 
aceea opera lui este con
templare, o contemplare 
febrilă a ceea ce este 
durabil în lumea aceasta. 
Evoluția îndelungată a ar
tei țăranilor noștri se în
temeiază pe aceeași sta- 

' a
semnelor elementare ale 
lumii ; e poezia unor oa- 

pot descoperi 
dincolo de 

variabilă a 
a lucrurilor, 

aceeași cale 
Brâncuși a a- 
poezia ideilor

tornică descoperire

meni care 
înțelesurile 
înfățișarea 
ființelor și 
Astfel, pe 
străveche, 
juns la 
profunde.

Aria lui 
loarea universală, 
mai pentru că pornea de 
la o creație de o mare 
specificitate națională. 
Prin Brâncuși, arta româ
nească s-a afirmat sub 
largile orizonturi ale uni
versalității, așa cum s-a 
petrecut cu cîntecul nos
tru căruia Enescu i-a dă
ruit sens universal.

Creația lui depășește 
estetica tuturor școlilor ar
tistice ale acestui veac, 
el nu poate fi încadrat în 
nici un curent ; este unicul 
reprezentant al propriei 
sale estetici. Sau, mai 
exact, e reprezentantul cel 
mai de prestigiu al unei 
străvechi gîndiri a unui 
întreg popor, căreia i se 
adăugau alte direcții ar
tistice, contopite de el în
tr-o sinteză de o cople
șitoare personalitate.

E, în opera lui Brâncuși, 
un echilibru statornic. El 
nu cunoaște spaimele, 
dezagregarea. Un fel de 
înțelepciune străbună dă 
înțeles tuturor esențelor 
pe care le descoperă gîn- 
dul său. Sculptura sa res
pinge simplificările arbi
trare, aria lui înseamnă 
viață, înseamnă siguranță 
și bucurie de a trăi. Fi
gura omenească e un per- 

’ > reper, 
a- 

„Frumu- 
abso- 
într-o 

caracteristică 
gîn-

a dobîndit va-
toc-

manent punct de 
oricît de departe ar 
junge stilizările. ~ 
sețea e echitate 
Iută", spunea el, 
definiție <------
pentru întreaga sa 
dire. El a știut să rețină 
în reprezentările artisti
ce a ceea ce este însăși 
ideea fundamentală a lu
crurilor înfățișate de el, 
sugestia infailibilă a fru
museții. Zborul „Păsării 
măiastre", plutirea miri
fică a „Peștelui", cînte
cul cutezător al „Cocoșu
lui" care prevestește zo
rii sînt cuprinse în ima
gini de un straniu senti
ment al frumosului.

Artă a esențelor, sculp
tura lui Brîncuși cuprinde 
o mare căldură omeneas
că ; este căldura acelor 
frumuseți simple, care 
dau sens existenței noas-

CUMINȚENIA PĂMÎNTULUIC, Brâncuși :

l de copil, 
viratei la

Ire. Iată Capul 
celebrare a ■ 
care lumea minunilor se 
descoperă mereu nouă. 
Iată variantele Săruiului : 
trupurile se contopesc în
tr-o îmbrățișare, devin un 
singur trunchi în jurul că
ruia se leagă vrejurile 
pline de sevă ale brațe
lor. Expresie triumfală a 
acestei comuniuni dintre 
cei doi îndrăgostiți, Poar
ta sărutului de la Tîrgu 
Jiu transformă gestul sim
plu al îmbrățișării înir-un 
simbol 
fate și 
tăcerii, 
familia 
poate 
sfat. Portretele de femei 
își păstrează și ele întot
deauna grația misterioa
să, frumusețea calmă. O 
umanitate care se recu
noaște în atitudini obiș
nuite, firești, ne întîmpi- 
nă astfel în sculpturile lui 
Brîncuși, ,o umanitate că
reia artistul i-a dăruit în
țelesul gîndului său înalt.

Brâncuși a urmărit mai 
cu seamă zvîcnirea ver
ticală a cugetului ome
nesc ; țîșnirea în zbor a

de o mare simpli- 
frumusețe. Masa 
în jurul căreia 
țărănească se 

așeza, parcă, la

păsării, coloana fără sfîr- 
șit sînt definitorii pentru 
gîndirea lui. Simplitatea 
și puritatea, visate de-a 
lungul întregii sale vieți, 
au ajuns „să umple în
treaga boltă a cerului" — 
care se apleacă deasu
pra creației lui. „Simpli
tatea nu e un scop — 
spunea el. Ajungi la sim
plitate fără voia ta, cînd 
te apropii de adevăra
tul înțeles al lucrurilor".

Am sub ochi o fotogra- 
iie celebră: Brâncuși, cu 
privirea pierdută în zare, 
odihnindu-se sub o poar
tă țărănească pe care, ca 
o materializare a perma
nentei legături cu patria 
lui, o păstra în atelierul 
său parizian. Și mi se pare 
că, în aceste zile în care 
ne amintim că au trecut 
zece ani de la trecerea 
lui din viață, imaginea 
e simbolică. Așa ni-1 ima
ginăm, cu figura lui de 
țărarl bătrîn, cu ochii in
spirați privind în depăr
tare, stînd de-a pururi în 
poarta eternității.

Dan GRIGORESCU

tuali". Riposta omului nu 
poate fi decît depășirea 
oricărei inerții spirituale, 
zborul înaripat al imagina
ției, folosirea cu maximum 
de randament a potențialu
lui său intelectual, original 
prin însăși structura lui. 
(Cercetător principal Petre 
Frangopol, Institutul de 
Fizică Atomică-București).

Șirul acestor păreri afir
mative ar putea continua, 
toată lumea fiind de acord 
că originalitatea este o par
te constitutivă a personali
tății, că societatea noastră, 
creatoare prin excelentă, 
are nevoie mai mult ca ori
cînd de aportul unor minți 
îndrăznețe, receptive la 
ideile înaintate, fecundate 
de o gîndire proprie, origi
nală.

Am efectuat o scurtă an
chetă printre elevii clasei a 
X-a A de la liceul nr. 32- 
București. „Ce înțelegeți 
prin originalitate? Numiți pe 
colegul cel mai original din 
clasă".

Cîteva răspunsuri ; „A te 
purta altfel decît alții" ; „a 
fi ieșit din comun" ; „înțe
leg anumite trăsături care 
scot în lumină (bună sau 
rea) pe omul respectiv" ; 
„caracterul dîrz, de voință, 
care știe ce vrea și luptă 
pentru ca totul să fie bine, 
jertfindu-și chiar viața” ; 
„să ai ținuta și să posezi 
ironia fină a Sfîntului, e 
tot ce poate fi mai ori
ginal" (!) ; „printre cei o- 
riginali mă număr și eu, 
mă port la modă, cînt la 
ghitară, muzicuță și port 
vara plete"...

După cum vedeți, con
cepțiile asupra originalită
ții sînt diverse, uneori de-a 
dreptul... originale, alteori 
confuze. În fond, nu există 
oare un pericol în însăși 
înțelegerea noțiunii ?

Să recurgem la dicționar, 
ca la instrumentul cel mai 
precis și mai sigur. Un 
om original este acel care 
„are o valoare autentică, 
reală, indiscutabilă ; care 
nu poate fi pus la îndo
ială în privința autenticită
ții". Tot dicționarul conti
nuă : 
mun, 
bizar, 
gant".

Unii 
siuhea 
mare, de originalitate, con
fundă însă cei doi poli ai 
definiției de mai sus, am
biguitatea aparentă doar a 
noțiunii îi derutează, lă- 
sîndu-se tentati de atrac
ția polului negativ, de ori
ginalitatea ieftină și facilă 
a excentricului. Prin aceste 
caracteristici problema in
tră efectiv în sfera educa
ției, pentru că „pletele, 
vestimentația extravagantă, 
ghitara, zîmbetul Sfîntului" 
etc., pot deveni uneori pre
ocupări în sine, care sără
cesc personalitatea, contra
zic tocmai originalitatea a- 
devărată. autentică. E o 
datorie a familiei, a școlii, 
a dirigintelui să surprindă 
momentele de „încoltire" a 
unor asemenea idei, să le 
corecteze și canalizeze din 
timp spre căile reale, veri
tabile ale afirmării, întru- 
cît Unele reprezentări ero
nate pe care tinerii și le

fac despre originalitate nu 
ramin la stadiul de idee, 
la stadiul abstract, ci se 
materializează in fapte. O 
mostră ar putea fi :

„care iese din co- 
neobișnuit ; ciudat, 
excentric, extrava-

adolescenți, în pa- 
lor firească de afir-

„Aventura" de la 
miezul nopții

Transcriem un contract 
sui-generis :

„Noi, Sărbătoare Anghel 
și Lascu Cristian, ne an
gajăm să respectăm 
mătoarele : la o dată 
bilită, vom rămîne, 
care pe rînd, într-o 
retă izolată, de la orele 20 
la 8".

Se fac următoarele men
țiuni :

— ghereta va fi încuiată ;
— nu se vor folosi cal

mante, băuturi, somnifere ;
— nici unul dintre noi 

nu va avea ceasul de mi
nă ;

— numitul A. Sărbătoare 
va avea la dispoziție 10 ți
gări și o cutie cu 3 bețe 
de chibrit, și un cuțit vî- 
nătoresc ;

— numitul Lascu C. va 
avea la dispoziție 7 cm lu
minare (indiferent de gro
sime) și o cutie cu 3 chi
brituri, plus volumul E. A. 
Poe cu nuvela „îngropat 
de viu" ;

Subliniem că facem a- 
ceasta pe propria noastră 
răspundere, fără influențe 
externe sau reciproce, cu 
titlul de pură experiență 
personală".

Care era. în fond, sensul 
acestei „experiențe perso
nale” ?

— O încercare de a ieși 
din obișnuit, o evadare din 
cotidian, răspund cei doi 
care au depășit de mult 
vîrsta eroilor lui Mark 
Twain, dar au rămas încă 
— la 19 ani — în căutarea 
experiențelor originale.

Care e părerea unui psi
holog ?

— în adolescență — și 
tinerii aceștia deși au 19 
ant se pare că n-au ieșit 
încă din adolescentă 
există marea tentație 
a fi cineva, de a se afirma 
prin ceva. ceva, dacă se 
poate, neobișnuit, nemai
văzut, nemaiauzit, obsorvă 
prof. univ. Vasile Pnvclcu, 
de la Universitatea din 
Iași. Pînă la un punct ten
dința spre originalitate e 
firească și pozitivă pentru 
că ea poate duce la forma
rea unor oameni dinamici 
prin gîndirea si activitatea 
lor orientate creator. Iner
ția, personalitatea ștearsă, 
cenușie, lipsa oricărei do
rințe de afirmare nu pot 
duce în nici un caz la apa
riția unei mari capacități 
de realizare.

Contractul de mai sus 
constituie într-adevăr o în
cercare a voinței ? Cînd 
există atîtea posibilități re
ale de examen al tăriei, al 
stăBÎnirii de sine, o aseme
nea verificare în zone stra
nii, absurde, ridicule, ilus
trează o anume nucrilit.ate 
a gîndirii, o dirijare greși
tă a preocupărilor, dirijare 
care poate deveni o pre
misă pentru o evoluție ne
fastă Gustul experiențelor 
excentrice poate degenera 
în încercări de altă natură, 
grave. împinse pînă la ati
tudini antisociale.

— De ce nu ați încheiat 
un contract prin care să vă

ur- 
sta- 
fie- 

ghe-

de

cinema
• DACII — cinemascop : PA

TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21. GLORIA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18.15; 20,30, MODERN — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
0 DRAGA BRIGITTE — cinema
scop : REPUBLICA (completare 
Imprudenții) — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15.
0 LEAC CONTRA DRAGOSTEI : 
VICTORIA : — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS FE LI
BERTY VALANCE : Sala Palatului 
(seria de bilete 1 888 — orele 19,30), 
BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45;

16,15; 18,45; 21, FEROVIAR — 8; 
10.30; 13,15; 15,45; 18,30; 21,15, ME
LODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
0 CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN: 
LUCEAFĂRUL (completare Umbra) 
— 9; 11,15;
• RÎSETE 
MATECA 
0 JUANA 
9.15; 11,30;

13,30; 16; 18,30; 21.
ÎN PARADIS : CINE- 
— 10; 12; 14.
GALLO : CAPITOL — 
13,45; 16; 18,30; 21, FLO

REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ — cinemascop : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS 
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30, AU
RORA — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,30 
(la toate completarea Hieroglifele 
pămîntului), EXCELSIOR — 9,45; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 DOAMNA CU CĂȚELUL : CEN
TRAL — 10,30; 13,30; 16,30.

• INTRE DOI : UNION (completare 
Zeii locuiesc în junglă) — 15,30; 20, 
FLOREASCA — 20,45, AURORA — 
20.30.
0 PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : UNION — 17,30.
0 MOSHI. MOSHI — ALO, JAPO
NIA : DOINA (completare Poveste 
pe un metru pătrat) — 11,30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30.
0 EVADARE
— 20,30.
• ÎNAINTE
SPECTORUL
MINA — 9,30; 12,45; 16,15;
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE și NU SÎNT DEMN DE 
TINE : CIULEȘTI - 10; 15; 19.
0 ZORBA GRECUL : DACIA (com
pletare Palatul) — 8,45—14,30 in
continuare ; 17,30; 20,30.
0 EL GRECO — cinemascop : BU- 
ZEȘTI (completare A 6-a sesiune a

IN TĂCERE : TOMIS

DE RĂZBOI și ÎN
DE POLITIE : LU- ----------------- lg30

Se face o pregătire 
completă -------------------

TINERILOR ACTORI?
Nu de mult, cînd mal eram încă 

student, vedeam deseori spre docu
mentare tilme muzicale ; pelicule 
în care apăreau mari actori ai sce
nei și ecranului. Ei cîntau, dan
sau, erau mimi excelenți și cînd 
textul o cerea, trăiau emoționant 
scenele de dramă sau tragedie. In 
sala de proiecție uneori auzeam, 
rostite cu glas tare, gînduri insu- 
iicient gîndite, care sunau cam 
așa: „Vai, bieții actori, în ce con
diții grele trăiesc, sint nevoiți să 
știe să Iacă orice". într-adevăr, în 
condițiile aspre de muncă și concu
rență artistică acerbă, din lumea 
capitalistă, actorii sînt obligați să 
știe să mînuiască perfect și total 
instrumentul meseriei lor — arta in
terpretativă.

Nu înțeleg și nu vreau să înțe
leg de ce pentru unii tineri absol
venți excelentele condiții de dez
voltare oferite artei noastre de că
tre socialism apar ca un drept fără 
obligații, ca o pensie viageră ce o 
primesc încă din anul absolvirii. Nu 
se observă la mulți din acești tineri 
nici o preocupare pentru dezvolta
rea multilaterală a mijloacelor lor 
artistice. Nici o grijă pentru culti
varea în continuare a calităților

scenice. O parte din acești tineri 
par a avea o singură și perma
nentă grijă : de a veni oricînd, 
oricum și în orice condiții, dar cit 
mai repede, în București. Se ivește 
însă întrebarea dacă numai tinerii 
actori sînt vinovați de această lip
să de preocupări și pregătire. Se 
asigură oare această dezvoltare 
multilaterală în institut la nivelul 
cerințelor teatrului contemporan ? 
Programa analitică' a institutului 
este ea oare complet alcătuită ?

Oricărui — sau aproape oricărui 
— student din institut i-ai prezenta 
alternativa de a pregăti perfect un 
mare monolog din „Hamlet” sau de 
a învăța un exercițiu de echilibris
tică ți-ar răspunde calm și senin 
că nu vede nici o legătură între 
cele două teme propuse. îmi per
mit să cred, alături de numeroși 
oameni de teatru, Că între toate 
formele artei spectacolului — ciic, 
pantomimă, artă dramatică, canto 
etc. — este o legătură indisolubilă. 
Cred că numai cunoașterea perfec
tă a artei dramatice, împletite mi
nuțios și direct cu educația fizică, 
cu dansul, cu arta circului, cu mu
zica, numai această pregătire poa
te da elemente capabile pe plan

actoricesc să ducă mal departe 
arta românească interpretativă. Mi 
se va răspunde că și acum se fac 
în institut ore de dans, de mișcare 
scenică, de educație iizică. Dar 
raportul acestor ore este cu totul 
insuficient față de aglomerarea de 
materii teoretice. în institut se 
studiază puțin mișcarea scenică, 
dansul. Canto, pantomima, arta eli

puncte
de vedere

deloc.cului nu se studiază
Mulți dintre absolvenți nu cunosc 
bine nici măcar machiajul. Am a- 
sistat de nenumărate ori, cînd ti
neri actori rugau să fie machiați de 
colegi ai lor mai vîrstnici — pen
tru că pur și simplu nu știau să se 
machieze. în diferite discuții avute 
în consiliile artistice, la teatre la 
care am fost solicitat să pun In 
scenâ, am renunjat la montarea

obligați, de pildă, să. în- 
vățați în șase luni o limbă 
străină ?

— Era mai greu, răspund 
cei doi':

într-adevăr, era cu mult 
mai greu. Dar voința, re
zistența, perseverența nu 
se pot verifica decît astfel, 
prin examene de durată, de 
fond ale personalității și nu 
prin stranii experiențe de 
moment. De ce nu și-au 
încercat voința anul tre
cut, înaințea examenului 
de admitere la faculta
te, pe care nu l-au lpat ? 
Analiza cazului demons
trează că cei doi tineri nu 
sînt deloc originali, că bi
zarul lor contract constituie 
un fals, un aparent examen 
de voință.

în ce context a apărut 
tentația acestei „aventuri”?

Cei doi ne mărturisesc

»

zător, în vara anului trecut 
au dat examene la facultăți 
cu un alt profil. Și astfel, 
zig-zagul nehotărîrii, lipsa 
unui efort pedagogic prompt 
și hotărît poate favoriza a- 
pariția preocupărilor mi
nore, îndepărtarea de valo
rile adevărate.

Tocmai de aceea, față de 
„căutările" fără orizont, 
față de extravaganța dusă 
dincolo de limitele bunului 
simț, față de „afirmarea" 
prin negare a valorilor 
reale

nu putem fi decit 
CONTRA

Goana după originalitate 
poate avea, uneori, urmări 
tragice. Tractoristul Gh.

prindere era un om cinstit. 
Vina lui pornește de la ten
tația neobișnuitului, a a- 
venturii, a senzaționalului, 
încă cu ani în urmă Gh. 
M„ care locuia într-un imo
bil cu șapte etaje, și-a des
coperit o mare abilitate în 
a se cățăra și a începe să 
escaladeze zidurile, suințl și 
coborînd pe burlane, de la 
un palier la altul, „vizitînd” 
balcoanele și birourile in
stitutului situat în același 
bloc. „Pasiunea" s-a hiper
trofiat", a devenit o patimă, 
un soi de originalitate dez
voltată în sine, gratuit. Poa
te că, orientată firesc, în
clinația sa putea să-l trans
forme într-un temerar alpi
nist, oferindu-i o satisfacție 
și o afirmare reale. Dar, 
fiind orientate greșit, pa
siunea l-a dus în cu totul

Faima proastă de care 
s-a înconjurat, degetul a- 
cuzator cu care îl arăta lu
mea pe stradă, sentimen
tul, descoperit in sfîrșit, că 
își pierde vremea, că 
ratează toată viața, 
făcut să se trezească 
realitate, să se apuce 
treabă.

In cazul de mai sus a 
tervenit ferm Comitetul 
orășenesc Cîmpina al 
U.T.C., Cornel Anastasia 
prezentînd garanții că e ho
tărît să se afirme prin 
muncă, printr-o comporta
re civilizată, serioasă. Do
rește, de asemenea, să-și 
continue studiile la cursu
rile serale, să se califice în 
meseria de rafinor, adică 
să devină om printre oa
meni.

iși 
l-au 

la 
de

in-

Eșecul
de mai 
primejdia 
constitui 

orlginali- 
cu orice

originalității
cu sinceritate că în toiul 
iernii fac baie la stăvilarul 
de la Colentina pentru „a 
se căli" (probabil că pă
rinții nici nu cunosc acest 
amănunt). De altfel cei doi 
sînt și niște pasionați tu
riști, au parcurs trasee di
ficile în Retezat, au vizitat 
mal multe peșteri și au ră
mas cu dorința neîmplinită 
de a explora al doilea etaj al 

doar 
pitoa-

Scărișoarei, accesibil 
cu scări de frînghie, 
ne etc.

— Astă vară am dorit 
să parcurgem, prin O.N.T., 
un traseu speologic, dar la 
agenția unde am vrut să 
ne înscriem am fost pri
viți ca niște originali. (Pos
tura de originali îi incintă, 
evident, dar o asemenfea 
originalitate ar putea con
stitui o sugestie pentru 
O.N.T., lipsit uneori tocmai 
de această calitate). Ne-am 
înscrie din primul moment 
într-o asociație de speologi 
amatori, am 
voluntar la 
nor peșteri, 
posibilități 
continuă cei 
îndrăgostiți 
natură, vor 
la facultatea de geologie.

Iată deci că tinerii au u- 
nele 
reale, autentice pe care pă
rinții.
să le sesizeze, să le canali
zeze pe un teren fertil de 
afirmare, mai de timpuriu. 
Conform aspirațiilor, cei 
doi ar fi trebuit să se ho
tărască mai de mult și să 
se pregătească temeinic în 
vederea profesiunii de geo
log, dar, în mod surprin-

lucra chiar 
amenajarea u- 
dacă asemenea 
ar exista 
doi tineri, care, 
realmente de 
să dea examen

înclinații și pasiuni

școala ar fi trebuit

Ivanovici de la S.M.T.-Chi- 
șineu Criș a ținut să se a- 
flrme printr-o experiență 
ieșită din comun. Cu carbid 
și apă, cu un fitil improvi
zat, a catapultat în aer un 
butoi gol. La a două expe
riență s-a urcat el însuși pe 
racheta improvizată și a a- 
juns la Spitalul ortopedic 
din Oradea. Nu știm daca 
medicii au reușit să-l sal
veze. Cei care puteau și 
trebuiau să-l salveze sînt 
însă tovarășii lui de briga
dă, care cunoșteau preocu
pările și intențiile tînărului 
tractorist, care puteau inter
veni și preveni accidentul. 
Cum ? Explicîndu-i cît de 
periculoasă și de naivă e o 
asemenea experiență, reali
zată prin mijloace primi
tive, empirice, invitîndu-1, 
dacă era vorba de o reală 
pasiune, să citească broșuri 
în care se popularizează 

' tehnica rachetelor și se o- 
feră scheme constructive 
pentru amatori ; cu alte cu
vinte. canalizând înclinația 
tractoristului spre sensuri 
serioase. Ca o consecință, 
această înclinație se putea 
transforma într-o ocupație 
mai terestră și mai utilă, 
plină de reale satisfacții, tî- 
nărul devenind un meșter 
de tractoare, un inovator, 
un pasionat al tehnicii.

Gh. Mihalache din Bucu
rești, în vîrstă de 21 de ani. 
e un tînăr dezghețat, inte
ligent. A lucrat pînă nu de 
mult ca magazioner la o 
întreprindere. Acum își is
pășește o condamnare la 6 
luni închisoare. Fura de la 
întreprindere ? Nu, la între-

altă direcție. De la sfidarea 
înălțimii a trecut mai apoi 
la sfidarea unor legi imua
bile ale societății : a spart 
geamuri, și-a însușit bani 
dintr-un sertar uitat des
chis, a distrus substanțe 
chimice etc.

Cum se poate ajunge la o 
asemenea interpretare de
formată. viciată, negativă, a 
originalității ?

La Cîmpina 
cent de vorbă 
nul", fost pînă 
luni șeful unei 
neri scandalagii.

— Cind intram la un bal 
se făcea loc în jurul meu. 
Toți mă salutau : Să tră
iești, Baroane. Bei ceva ?

— Te salutau din res
pect ?

— Da de unde. De frică.
Scăpat de sub influența 

familiei și a școlii, igno- 
rînd normele de conviețuire 
în societate, în mintea lui 
a încolțit ideea orgolioasă 
de a părea cineva. Dar 
pentru a reuși să fii cineva 
trebuie să te afirmi prin
tr-o educație aleasă, prin 
cultură, prin idei clare des
pre locul tău în societate, 
prin pregătirea superioară 
într-o meserie. La un om 
incult, care nu face nimic 
trăind ca un parazit, do
rința de a fi cineva se ma
nifestă prin brutalitate, 
prin comportări instinctive, 
antisociale.

— Și ce te-a făcut să re
nunți la această „carieră” ? 
(Acum „Baronul", pe ade
văratul său nume Cornel 
Anastasia, lucrează la Ra
finăria Cîmpina).

am stat re- 
cu... „Baro- 
acum cîtcva 
găști de ti-

Marii Adunări Naționale) — 15,30; 
18; 20,30.
0 MONDO CANE (ambele serii) : 
UNIREA — 15,30; 19, PACEA — 
15,45; 19.
0 DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : V1TAN (completare Ro
manțe aspre) — 15,30; 18; 20,15.
0 INSPECTORUL DE POLIȚIE : 
MOȘILOR (completare Orizont 
științific nr. 9) — 15; 17; 19; 20,45.
0 OGLINDA CU DOUA FEȚE : 
RAHOVA (completare Viile și vi
nurile României) — 15,30; 18; 20,30, 
VOLGA (completare Hieroglifele 
pămîntului) — 9,30; 11,45; 14,15;
16,30; 18,45; .21.
« RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
PROGRESUL (completare Ritmuri 
și imagini) — 10; 15,30; 18; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 
— cinemascop : FERENTARI — 
15,30; 18; 20.30.

unor excelente piese care solicitau 
jocul total al actorilor. Aceasta 
deoarece tinerii sau mai puțin ti
nerii absolvenți veniți in acel tea
tru nu știau sau nu puteau să cînte 
sau să danseze. Fraza „este un ex
celent actor, dar nu poate cînta" 
sau „ce deosebită tragediană, dar 
se mișcă rău" este incompatibilă 
cu arta teatrală contemporană.

Nu vreau să se înțeleagă că do
resc cu tot dinadinsul ca absol
venții institutului de teatru să fie 
perfecți cîntăreți de muzic-hall (și 
ce bine ar fi), mimi desăvîrșiți sau 
să știe să facă acrobații la trapez. 
Vreau doar să repet, așa cum au 
spus cu mult înaintea mea, cunos- 
cuții oameni de cultură Meyerhold, 
Tairov, Antonin Artaud și alții, că 
arta modernă a actorului nu este 
pe deplin asimilată dacă ea se 
rezumă doar la însușirea rostirii 
și trăirii rolurilor. Din păcate, pro
grama analitică a institutului de 
teatru prevede, deocamdată, o 
pregătire incompletă. Voi da cîteva 
exemple. La clasele de actorie în 
anii II și III se fac cîte 2 și maxi
mum 4 ore pe săptămînă de miș
care scenică și dans. Scrimă se 
face doar în anul III. în anul I, la 
clasele de actorie, se iace educa
ție iizică cîte 2—4 ore pe săptă
mînă, pentru ca în ceilalți ani să 
nu se mai facă deloc. (Orele „de 
mișcare" care se fac în institutul 
de teatru, în momentul de fată, 
se deosebesc deloc ca i 
orele „de mișcare" progi._____
Institutul politehnic, de pildă).

Defectele însă nu pleacă, 
cele mai multe ori, numai de 
programa analitică, ci chiar de 
admiterea candidaților în institut. 
Nu rareori ne întîlnim cu studenți 
sau studente admiși pe criteriul 
actorului de „trup și voce". O în
fățișare mai mult sau mai puțin 
plăcută în cazul candidatelor, o 
voce bine pozată, plăcut barito- 
nală, in cazul candidaților — și tî-

nu
ițumăr de 
giramate la

de 
la 
la

teatre
• Teatrul 
o Teatrul 
- 19,30.
• Teatrul
ȘOARECI 
19,30.
• Teatrul
• Teatrul

Din exemplele 
sus se desprinde 
pe care o poate 
fascinația falsei 
tați, a afirmării 
preț.

Știu oare tinerii de acest 
gen că marile personalități 
creatoare ale lumii, marii 
originali care au revoluțio
nat științele și artele nu 
și-au impus eu orice preț 
să fie originali, nu s-au 
decretat el înșiși ca origi
nali ? Noutatea gîndirii și 
a creației lor s-a născut 
din pasiunea eu care au 
investigat esența naturii și 
a vieții, originalitatea lor 
fiind rodul unei munci in
tense. perseverente, siste
matice. Mai mult decît atît, 
viața unora din ei s-a 
scurs sub semnul modestiei 
și al anonimatului pentru 
ca abia mai tîrziu socie
tatea să-i declare originali, 
să descopere ideile lor des
chizătoare de drumuri noi.

Cu atit mai ciudată și 
mai ridiculă apare postura 
falsei originalități, cu cît în 
fața oricărui tînăr se des
chid numeroase posibilități 
de reală afirmare, socie
tatea noastră oferind un 
vast cîmp de activitate 
creatoare, de stimulare a 
înclinațiilor, aptitudinilor, 
talentelor, de manifestare 
a unei originalități auten
tice. Dezvoltarea științelor 
moderne înflăcărează pa
siunea de a cunoaște, de a 
investiga cele mai intime 
fenomene ale naturii, iar 
școlile, bibliotecile, labo
ratoarele asigură condiții 
de instruire, de studiu, de 
cercetare. Adolescenții de 
azi trăiesc intr-o epocă de 
clocotitoare creație, sub 
ochii lor se edifică uzine, 
combinate, institute mo
derne in care calitățile lor 
pot înflori într-o ambianță 
favorabilă.

Descoperă tinerii, în 
școală, în familie, sensurile 
adevăratei 
dau seatnț 
cerbată de 
împinge la
țațe. Ia poze artificiale, ți
pătoare ; au curajul de a 
nu fi „originali ?“ Sînt 
doar cîteva întrebări ele
mentare care ar trebui să 
stea permanent în atenția 
părinților, a profesorilor, a 
organizațiilor U.T.C., a co
lectivelor unde muncesc ti
neri.

originalități, iși 
că dorința exa- 
a fi „cineva" îi 
manifestări for-

de Operă și Balet : NUNTA EU1 FIGARO — 19,30.
de stat de operetă : SECRETUL LUI MARCO POLO

Național „I. L. Caragiale1 
— 19,30, (sala Studio) :

(sala Comedia) : OAMENI ȘI
1NTILNIRE CE ÎNGERUL -

RĂȚOI - 20.
__ _  _ _ _ _ _ (sala din Bd.. Schitu Măgureanu 

nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE — 19,30, (sâla din • - - -
nr. 76. A) : CANDIDA — 19,30.
0 Teatrul „O. I. Nottara" (sala Magheru) : DINCOLO 
- 19,30, (sala Studio) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETE-CONCERT 
0 Teatrul Mic : HANUL DE LA RĂSCRUCE — 19,30.
• Teatrul „Ioh Creangă" : MUȘCHETARII MĂGĂRIEI 
MONSTRUL DIN SAMARCAND — 1530.
0 Teatrul evreiesc de stat : CtNTĂREȚUL TRISTEȚII SALE - 20.

de Comedie : CAPUL DE 
„Lucia Sturdza Bulandra"

str. AI. Sahia

DE ZARE
- 20.
- 20.

SALE — 9,30,

nărui sau tînăra se văd pășind fe
ricit pragul institutului. Dacă exa
menul de admitere nu poate fi mai 
complex (deși nu văd de ce nu ar 
fi) cel puțin se impune ca exame
nul de absolvire, de dorit elimina
toriu, să fie deosebit de sever.

Am lucrat nu de mult, la Teatrul 
«Tineretului din Piatra Neamț folo
sind în distribuție actori ce lucra
seră înaintea mea două, trei sau 
patru spectacole în regia colegilor 
mei Ion Cojar, Cornel Todea, An
drei Șerban și alții. Munca depusă 
de tinerii actori din Piatra Neamț 
cu regizorii de dinaintea mea, so
licitarea continuă din partea aces
tor regizori de a gîndi exact ro
lurile, de a vorbi corect, de a se 
mișca pe scenă frumos și agil, de 
a face pantomimă, echilibristică și 
chiar jonglerie cînd e nevoie — 
toată această școală făcută cu ti
nerii actori înainte, mi-a permis să 
obțin rezultate ce nu ar fi puiuț ii 
pretinse din partea unor tineri ac
tori neantrenați.

Situația de invidiat asigurată ar
tistului de sistemul nostru social, 
trebuie să fie un stimulent în pre
gătirea completă a actorilor de 
teatru și lilm, pregătire ce trebuie 
începută în institut — unde, repet, 
se face, dar incomplet — și să fie 
continuată în teatre, unde pe cîte 
știu, cu excepția Teatrului de Co
medie și a Teatrului Mic, nu se 
face încă deloc.

Știu, de asemenea, că în multe 
teatre din regiuni ritmul muncii de 
zi cu zi iace dificilă realizarea a- 
cestor deziderate prezentate oare- 
cum^ideal. Dar menirea artei noas
tre ne îndeamnă să tindem toc
mai către ideal, iar condițiile ofe
rite nouă de socialism ne obligă 
moralmente la aceasta. Să cerem 
mult de la colaboratorii noștri, 
pentru că publicul așteaptă la 
rindu-i și mai mult de la noi toți.

Dinu CERNESCU

tv
18,00 — Pentru cei mici : filmul 

„Vrăjitoarea".
18,10 — Studioul pionierilor.
18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — „Mult e dulce și fru

moasă"... Emisiune de 
limbă română contem
porană. Prezintă lector 
universitar dr. Matilda 
Caragiu-Marioțeanu.

19.35 — Dc la lume adunate. 
20,00 — Clubul tinereții.
20,45 — Telegloh — emisiune de 

călătorii geografice: Bir- 
manla.

21,15 — Din culisele boxului 
profesionist.

22,00 — Medalion Dinu Lipatti 
22,30 — Telejurnalul de noapte,

concerte
Azi, la ora 20. are loc în stu

dioul de concerte al Radiotele- 
viziunii concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. 
Dirijor t Constantin Iliev (R. P 
Bulgaria). în program : Varia- 
țiuni pentru orchestră de Con
stantin Iliev (primă audiție) ; 
Concertul nr. 2 in la major 
pentru pian și orchestră de F 
Liszt. Solistă : Sofia Cosma ; 
Simfonia I în do minor de 
J. Brahms.
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Plecarea in Iran a unei delegații 
guvernamentale conduse 

de ministrul comerțului exterior
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd în Iran, o dele
gație i guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, care va purta 
discuții în vederea dezvoltării în 
continuare a colaborării economice 
și cooperării tehnico-științifice 
dintre România și Iran.

*

în cinstea delegației guverna
mentale române, ambasadorul Ira
nului la București, Soltan Hossein

Vakili Sanandaji, a oferit un coc
teil la care au participat Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Vasile Gliga 
și Petru Burlacu, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Pas, președintele Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, și alte persoane ofi
ciale.

(Agerpreș)

înapoierea din Siria a delegației 
guvernamentale române

Miercuri după-amiază s-a îna
poiat în Capitală delegația guver
namentală condusă de Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, care, 
la invitația guvernului sirian, a 
participat la festivitățile organizate 
la Damasc eu ocazia zilei de 8 
martie, sărbătoarea națională a 
Siriei.

Cu același avion s-a întors de la 
Damasc și Mihail Roșianu, preșe
dintele Uniunii sindicatelor din 
învățămînt, știință și cultură, care 
a asistat la sărbătorile menționate 
ca invitat al sindicatului profesori
lor din Siria.

(Agerpreș)

„Ifjumunkâs" la un 
deceniu de activitate

Sa împlinesc zece ani de la 
apariția revistei „Ifjumunkăs", 
organ de limbă maghiară al 
C. C. al U. T. C. în toți 
acești ani, revista a oglin
dit participarea largă și en
tuziastă a tinerilor români și 
maghiari înfrățiți la opera de 
construcție a socialismului ce 
se înfăptuiește sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân, a militat pentru forma
rea conștiinței socialiste, creș

terea tinerei generații în spiri
tul patriotismului și interna
ționalismului.

La acest jubileu, „Scînteia" 
urează colectivului revistei 
„Ifjumunkăs", colaboratorilor 
și corespondenților voluntari ai 
revistei noi succese pe tărî- 
mul educării comuniste și al 
mobilizării tineretului în mun
că, în învățătură, în îndepli
nirea mărețelor sarcini trasa
te de partid.

ȘTIRI CULTURALE

Retrospectiva
Ion Vlasiu

vremea

Sala Dalles din Capitală găzdu
iește, începînd de miercuri, o ex
poziție retrospectivă a sculptorului 
Ion Vlasiu, artist emerit. Expoziția 
cuprinde o selecție edificatoare 
pentru evoluția artistului, oferind 
vizitatorului posibilitatea unei pri
viri de ansamblu asupra problema
ticii abordate dc sculptor. Printre 
cele 80 de lucrări expuse se află 
sculpturi din diferite perioade de 
creație, realizate in lemn, mar
mură, alabastru, piatră, bronz, ma
chete in ghips, studii, precum și 50 
de desene.

La deschiderea expoziției, care a 
reunit numeroase personalități ale 
vieții artistice și culturale bucu- 
reștene, a luat cuvintul criticul de 
artă Ion Frunzetti.

★

Filarmonica de Stat din Tg. Mureș 
a prezentat miercuri seara, la Palatul 
culturii din localitate, un concert sim
fonic cu concursul pianistei iugoslave 
Zlata Feller, care a interpretat Con
certul in mi bemol major pentru pian 
și orchestră de Mozart. Programul a 
mai cuprins Simfonia nr. 102 in si 
bemol major de Haydn, și Amintirile 
pămintului de Remus Georgescu.

(Agerpreș)

Ieri In țară : vremea s-a ame
liorat. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit în sudul' țării. în 
Oltenia și Muntenia izolat a 
plouat. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări locale, predomi- 
nînd din sectorul nord-vest. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila intre 2 grade la Corugea 
și 12 grade la Bozovici. în Bucu
rești : vremea s-a ameliorat. 
Cerul a fost variabil, mai mult 
noros dimineața. Vîntul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 1T, 18 și 19 martie. în țară : 
vreme în general frumoasă și în 
încălzire, cu cerul variabil. Izo
lat va ploua. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, iar ma
ximele între 8 și 18 grade. Ceață 
locală în București : vreme în 
general frumoasă și în încălzire, 
cu cerul variabil. Vînt potrivit 
din vest. Temperatura ușor va
riabilă.

MAGAZINE SI DEPOZITE 
COMERCIALE lit CONSTRUCȚIE 

1

Din fondurile alocate anul acesta de Ministerul Comerțului 
Interior și CentrOcoop, în orașele și satele din țară se vor 
construi spații și depozite comerciale a căror suprafață însu
mează 132 000 și respectiv 70 000 mp. Ele se vor adăuga noi
lor complexe comerciale, puncte comerciale și magazine să
tești universale date în folosință anul trecut în peste 100 de 
localități din țară. Orașele Pitești, Tr. Măgdrele, Călărași, 
Turda, Oradea, Petrila, Deva, Toplița, Sinaia, Fălticeni, car
tierele Steagul Roșu din Brașov, Giulești, Armata Poporului 
și Bucureștii Noi din Capitală, Tomis din Constanța — sînt 
cîteva din locurile în care, nu peste mult timp populația va 
avea la dispoziție noi unități comerciale. Multe din acestea 
se află în stadiu final de execuție.

în proiectarea noilor unități s-a mers îndeosebi pe crearea 
de supermagazine și de magazine specializate.

(Agerpreș)

SPORT
FOTBAL

DUPĂ PATRU ZILE 

(W NOU LIDER: RAPID

REZULTATE TEHNICE
• RAPID — PROGRESUL 1-4) (1—0). A mar

cat : Dumitriu II (min. 24).
• STEAUA — DINAMO BUC. 1—0 (0—0). A 

marcat : Voinea (min. 7S).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA — U.T.A. 4—1 

(1—1). Au marcat : Oblemenco (min. 31 și 73), 
DeselnîCu (min. 51) și Slîrlogea (min. 87) pentru 
învingători; Schiopu (min. 11) pentru învinși.
• DINAMO PITEȘTI — C.S.M.S. 5—2 (1—1). Au 

marcat : Radu (min. 13 și 67), Naghi (min. 32 și 
65) și Ilie Stelian (min. 68) pentru învingători; 
Cuperman (min. 34) și Ștefănescu (min. 71) pen
tru învinși.

• PETROLUL — JIUL 2—0 (0—0). Au marcat : 
Dridea (min. 65) și Badea (min 68).

• UNIVERSITATEA CLUJ — FARUL 1—0 (0—0). 
A marcat : Ivansuc (min. 75).

• STEAGUL ROȘU — POLITEHNICA 2—1 (0—0). 
Au marcat : Năftănăllă (min. 68) și Gane (min. 
86) pentru învingători ; Surdan (min. 90) pentru 
învinși.

CLASAMENTUL
Rapid 1B 8 4 4 28—15 20
Universitatea Craiova 16 9 2 5 24—23 20
Steaua 16 8 3 5 27—14 19
Dinamo București 16 8 3 5 25—17 19
Farul 16 7 5 4 25—22 19
Dinamo Pitești 16 9 0 7 26—23 18
Progresul 16 7 3 6 15—14 17
Petrolul 16 7 2 7 16—15 16
Jiul 16 6 2 8 27—23 14
Universitatea Cluj 16 4 5 7 14—19 13
U.T.A. 16 3 7 6 17—23 13

Steagul roșu 16 5 3 8 21—28 13

C.S.M.S. 16 4 4 8 19—39 12
Politehnica 16 3 5 8 17—26 11

Mîndru n-o mai avut ce face; Dumitriu II a șutat imparabil (fază din meciul
Rapid — Progresul) Foto : M. Cioc

Meci de zile mari;

Steaua
Dinamovlștii bucureș- 

teni n-au rezistat pe po
ziția de lideri decît pa
tru zile : de sîmbătă 
(cînd, după un joc 
anost, i-au învins pe pi- 
teșteni) pînă aseară. Nu 
se poate spune insă că 
partida de acum cu 
Steaua n-au abordat-o 
cu seriozitatea cuvenită. 
Antrenorul Traian Io- 
nescu a prezentat un 
„unsprezece” redutabil, 
cu cei mai în foTmă și 
mai experimentați ju
cători. Nici de la 
Steaua n-a lipsit ni
meni ; nici chiar Voi
nea, căruia eliminarea 
de duminică, de la Ti
mișoara, ar fi trebuit 
să-i atragă automat 
suspendarea...

Deznodămintul aces
tui meci — care, în 
ciuda frigului și a fap
tului că s-a televizat în 
întregime, a avut o a- 
sistenjă de zile mari, 
circa 60 000 de specta
tori — este legat însă 
de forma net superioa
ră a Stelei. De multă 
vreme, coechipierii lui 
Constantin n-au fost 
văzuti dcpunînd atîta 
energie, luptînd cu atî
ta ardoare, cu clarvi
ziune, ca în repriza se
cundă a partidei de 
ieri. Ei au impus un 
ritm îndrăcit nu numai 
în momentul declanșării 
atacurilor, ci și în par
tea finală a acestora. 
Spre deliciul spectato
rilor, au șutat de nenu
mărate ori la poartă, 
din poziții statice sau 
din plină viteză. Pînă 
cînd. spre încheierea 
jocului, Voinea a în
scris golul victoriei. 
Datcu a trecut prin 
multe și nu mici emoții 
create de șuturile nă- 
praznice ale lui Sorin 
Avram, Constantin, 
Voinea, D. Popescu. In 
fata acestui asalt insis
tent, greu de stăvilit, 
dinamoviștii s-au văzut 
nevoiti să bată in re
tragere. La o astfel de 
tactică i-a silit și faptul 
că propria linie de atac 
— și așa dezorientată si 
nehotărită — n-a contat 
decît vreo 10 minute, la 
început, pe Pîrcălab. 
Accidentat la o intrare 
exțrem de dură a lui 
Dumitru Nicolae. cu
noscutul internațional a 
făcut apoi figurație, di- 
minuînd. firesc, poten
țialul de atac al echipei 
sale.

Așadar, „linia de 
front" s-a situat mai 
tot timpul în terenul 
dinamovist, uneori des
tul de aproape de ca
reul de 16 m. De o par
te — atacanții Stelei. în 
general stăpîni pe si
tuație ; de cealaltă — 
apărătorii dinamoviști, 
vădit derutați. Steaua 
n-a putut înscrie decît 
un gol, ..mulțumită" lui 
Nunweiller III și lui 
Popa, ale căror inter
venții — uneori depă
șind permisiunea regu
lamentului — au fost de 
bun augur pentru poar
ta lui Datcu.

Dinamo 1-0
Noii lideri, rapidiștii, 

își datoresc succesul tot 
unei victorii minime. 
Pătrunderea lui Dumi
triu II printre Peteanu 
și Măndoiu, făcută cu 
dezinvoltură și hotărîre, 
l-a găsit complet singur 
pe Mîndru. Șutul rapi- 
distului a fost prea 
bine plasat pentru ca 
portarul Progresului 
(care în toamnă, la a- 
celași meci, a obtinut 
nota 10), Să nu se re
cunoască învitis.

Meciul dintre Pro
gresul și Rapid a avut, 
din păcate, un aspect ce 
nu face deloc Cinste nici

jucătorilor, nici antre
norilor. Au fost încălca
te nu numai limitele re
gulamentului fotbalistic 
propriu-zis (greșeli teh
nice, pase la adversar, 
șuturi în înaltul cerului 
etc.), ci și limitele spor
tivității. In astfel de 
condiții, nici nu-i de 
mirare că arbitrul a 
oprit de foarte multe 
ori jocul, a dat avertis
mente, fiind nevoit în 
ultimă instanță să-i eli
mine pe doi dintre 
„combatanți" : Motroc 
și Matei.

I. DUMITRIU

GAZDELE N-AU PIERDUT
NICI UN PUNCT

La Craiova, începutul 
partidei prevestea o 
surpriză de proporții : 
oaspeții au deschis sco
rul după numai citeva 
minute de joc. Craio- 
venii, aducindu-și pro
babil aminte că pot re
deveni lideri, și-au a- 
dunat forțele și, in par
tea a doua a meciului, 
au obținut o victorie 
confortabilă, cu 4—1. In 
sfîrșit. pentru prima 
oară de cînd se află în 
fruntea clasamentului, 
ei au un golaveraj po
zitiv.

La Pitești, avalanșă 
de goluri : 7. Primul și 
ultimul le-au înscris ie
șenii ; piteștenii s-au 
Impus cu autoritate în 
repriza secundă.

La Ploiești, tot repri
za secundă a desemnat

pe învingători. Dridea 
și Badea, pină de cu- 
rînd titulari în centrul 
liniei de atac â echipei 
naționale, au înscris, la 
interval de numai 3 
minute, două goluri 
pentru ploieșteni.

La Cluj, de asemenea; 
victorie a gazdelor. Dar, 
deși au beneficiat de 17 
cornere (fapt ce reflec
tă dominarea teritoria
lă), clujenii n-au mar
cat decît un gol, cu un 
șut de lă 18 m.

La Brașov, „stegarii" 
i-au învins greu pe ti
mișoreni. Dificultățile 
și le-au generat sin
guri : au frînat jocul la 
mijlocul terenului, n-au 
șutat decis la poartă și- 
au ratat chiar un pe- 
nalti (prin Ivăncescu, în 
min. 51).

Pe scurt 
de peste hotare
DUPĂ CE L-A ELIMINAT pe spaniolul Luis 

Fior, jucătorul român Petre Mărmureanu a ob
ținut o nouă victorie în turneul internațional de 
tenis de la Alexandria (R.A.U.). De data aceas
ta, Mărmureanu l-a întîinit pe cehoslovacul Jiri 
Javorski, de care a dispus cu 4—6, 6—3, 6—3. 
Ilie Năstase, care a intrat direct în turul doi, l-a 
învins; cu 6—2. 5—7, 6—4 pe Strobel (Ceho
slovacia). Suedezul L. Olander l-a întrecut cu 
6—fl, 5—7, 6—4 pe chilianul Rodriguez.

COMISIA LIGII EUROPENE BE NATATIE, 
întrunită recent la Hasel (Elveția), a hotărît ea 
primele șase clasate (Ungaria. Iugoslavia, 
U.R.S.S., Italia. România și R. D. Germană) la 
Jocurile Olimpice de la Tokio, să fie calificate 
din oticiti pentru turneul final de polo pe apă 
al Olimpiadei din Mexic.

ÎN SFERTURILE DE FINALA ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal masculin, 
Dukla Praga a întrecut pe D.H.F.K. Leipzig cu 
21—10 (11—6).

CEA DE-A ȘAPTEA ETAPA a cursei cicliste 
Paris-Nisa. desfășurată pe distanța Hyeres-An- 
tibes (168 km), a fost cîștigată de francezul An
dre Desvages. cronometrat în 4h 04'06”. în cla
samentul general continuă să conducă Tom 
Simpson (Anglia), urmat la 1’26” de Wolfshohl 
(R.F.G.).

IERI. LA SOFIA. în meci retur pentru sfer
turile de finală ale „C.C.E." ia fotbal. CSKA 
Cerveno Zname a învins cu 1—0 (0—01 echipa 
irlandeză Linfield. Cum primul meci se înche
iase la egalitate (2—2), fotbaliștii bulgari s-au 
calificat pentru semifinale.

TENIS DE MASĂ

Ieri, în sala Floreasca din 
Capitală, echipele ieminine 
de -tenis de masă Progresul 
București și T.S.C. Berlin s-au 
întîinit în cadrul etapei semi
finale a „Cupei campionilor 
europeni". Formația bucu- 
reșteană, compusă din Maria 
Alexandru, Carmen Crișan și 
Victoria Jandrescu-Babiciuc, a 
obtinut victoria cu 5—3 și s-a 
calificat în finala competiției, 
urmînd să susțină o partidă 
tur-retur cu formația ceho
slovacă Sparta Praga.

Fără a se lăsa itapresiona- 
te de valoarea recunoscută a 
adversarelor, dintre care se 
detașează Doris Hovestadt și 
Gabriele Geissler, jucătoarele 
române au cîștigat „în serie" 
primele patru meciuri, avlnd 
apoi nevoie doar de un punct 
pentru a obține calificarea la 
un scor nesperat. In continua
re, însă, relaxîndu-se mai de 
vreme decît trebuia, ele au 
realizat punctul victorios (prin 
Maria Alexandru ; 2—0 cu Ben- 
ninghaus) după ce... au pier
dut la rînd trei meciuri și au 
dat suporterilor multe emoții.

Antrenoarea federală Ella 
Constantinescu, remarca în 
special aportul Victoriei Jan- 
drescu, al cărei succes cate
goric (2—0) și neașteptat în 
meciul cu Hovestadt, a creat 
la un moment dat, derută în 
rîndurile oaspetelor.

Iată rezultatele tehnice : 
Alexandru—Geissler 2—0 ; Ba- 
biciuc—Hovestadt 2—0 ; Cri
șan—Benninghaus 2—0 ; Ale
xandru—Hovestadt 2—1 ; Cri
șan—Geissler 0—2 ; Babi- 
ciuc—Benninghaus 0—2 ; Cri
șan—Hovestadt 1—2 ; Alexan
dru—Benninghaus 2—0.

★
După cum am mai anunțat, 

astăzi se desfășoară la Cluj 
primul meci masculin al fina
lei „Cupei campionilor euro
peni" la tenis de masă între 
echipele C.S.M. Cluj și Vasutas 
Budapesta. Oăspeții'vor alinia 
o echipă puternică din care 
fac parte fostul campion euro
pean Berczik, Rozsas și 
Covaci. Formația C.S.M. Cluj 
va fi alcătuită din Giurgiucă, 
Negulescu, Reti și Cobîrzan.

TELEGRAME EXTERNE
Semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 

dintre R. P. Polonă și R. 0. Germană
VARȘOVIA 15 (Agerpreș). — L,a 

15 martie, la Varșovia a fost sem
nat Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
Republica Populară Polonă și Re
publica Democrată Germană, în
cheiat pe o perioadă de 20 de ani. 
Relevîndu-se că între cele două 
state sînt statornicite relații de 
prietenie și de colaborare, în tratat 
se subliniază că aceste relații vor 
fi dezvoltate în continuare în do
meniul economic, tehnico-științific 
și cultural, în conformitate cu 
principiile internaționalismului so
cialist, pe baza egalității, respec
tării suveranității și neamestecu
lui în treburile interne ale celei
lalte părți.

Cele două părți, se arată în tra
tat, pleacă de la premisa că nor
malizarea relațiilor dintre cele două 
state germane suverane corespunde 
cerințelor securității europene și 
vor continua eforturile pentru^ ca 
— pe baza recunoașterii existenței 
a două state germane suverane — 
să se ajungă la reglementarea pro
blemei germane, ceea ce va con
tribui la asigurarea păcii și secu
rității în Europa.

La solemnitatea semnării trata
tului au rostit cuvîntări Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane.

Comunicat în legătura cu vizita 
lui Todor Jivkov în U.R.S.S.

MOSCOVA 15 (Agerpreș). — La 
15 martie, la Moscova a fost dat 
publicității un comunicat în legă
tură cu vizita făcută în Uniunea 
Sovietică de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și de alți conducă
tori bulgari. In cursul convorbiri
lor — se subliniază în comunicat — 
s-a ajuns la concluzia comună cu 
privire la necesitatea încheierii, în 
cursul acestui an, a unui nou Tra
tat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între cele două 
țări. Cu prilejul convorbirilor a 
fost, de asemenea, constatată întă
rirea prieteniei și colaborării din

tre cele două partide și cele două 
țări.

Cele două părți și-au exprimat 
marea îngrijorare în legătură cu in
tensificarea agresiunii imperialis
mului S.U.A. în Vietnam și au 
exprimat hotărîrea de a acorda în 
continuare poporului vietnamez a- 
jutor în lupta sa dreaptă.

în comunicat se exprimă unita
tea de vederi a celor două părți 
în aprecierea situației internațio
nale și. din mișcarea comunistă 
mondială.

★
In aceeași zi, Todor Jivkov și băr- 

soanele care îl însoțesc s-au îna
poiat în patrie.
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Scade cererea 

de brațe de muncă
Ziarul „NEW YORK 

HERALD TRIBUNE" arată 
într-un articol că în Euro
pa occidentală șomajul 
crește într-un ritm mode
rat dar continuu.

Șomajul se concentrea
ză în special în trei țări : 
Germania occidentală, 
Anglia și Franța, și are, 
în fiecare din aceste fări, 
cauze diferite, in Germa
nia occidentală, de pildă, 
scăderea ritmului dezvol
tării economice, teama de 
creșterea prejurilor, a de
terminat guvernul să limi
teze anul trecut creditele 
și, într-o măsură mai 
mică, cheltuielile guver
namentale. „Frînele au 
tost puse atît de puter
nic, se spune în articol, 
îneît în primul semestru 
al acestui an nu se aș
teaptă o sporire a produ
sului total". Industria a- 
cestei țări suferă de pe 
urma faptului că numai 77 
la sută din capacităfile ei 
sînt folosite.

in Anglia, rata șoma
jului se așteaptă să creas
că de la t ,9 la 2,5 la sută 
din numărul persoanelor 
ocupate în producție. A- 
cest fenomen se datorea
ză tot politicii de limita

re a creditelor, în scopul 
menținerii actualului curs 
destul de ridicat al lirei 
sterline (de 2,80 dolari 
lira).

In Franța, ritmul de 
dezvoltare al producției

răsfoind 
presa 
străină

industriale a fost anul tre
cut de 5 la sută. Aceasta 
însă nu a atras după sine 
o creștere a locurilor de 
muncă. Numărul șomeri
lor variază între 300 000 
și 350 000. Șomajul este 
mai accentuat în sectorul 
construcfiilor. Patru din 
cinci muncitori calificați 
șomeri aparfin acestui 
sector. La creșterea șo
majului contribuie și mi
grările de la sate într-un 
ritm de circa 100 000 pe

an, Printre măsurile luate 
de guvern pentru a re
media această situație, ar
ticolul citează eforturile 
de a dezvolta noi indus
trii în regiunile textile din 
nord, lovite de o depre
siune cronică și în regiu
nile din vest unde indus
tria navală stagnează de 
mai mult timp.

De pe urma creșterii 
șomajului, se arată în ar
ticol, au de suferit nu 
numai oamenii muncii din 
țările respective, ci și e- 
migranții din țările mai să
race din regiunea Medi- 
teranei, care vin să caute 
de lucru în Europa occi
dentală. Numai în ulti
mul semestru al anului 
trecut au părăsit Repu
blica Federală a Germa
niei 200 000 de italieni, 
greci și turci. In pre
zent, încheie ziarul, nu 
există vreo necesitate de 
brațe de muncă în țările 
nordice ale Europei, fapf 
care face ca țările medi
teraneene să nu mai poa
tă conta pe reducerea 
șomajului la ele acasă 
prin exportul de brațe de 
muncă.

ELOGIUL Șl CRITICA
(Urmare din pag. I)

o concluzie. Falsa lor auto
critică se consumă rapid și 
integral într-o luare de cu- 
vînt de cinci, de zece sau de 
cincisprezece minute pentru 
a fi apoi uitată, ca un cu
cui căpătat în copilărie. Cu 
asta își consideră datoria îm
plinită. Autocritica lor este o 
jalnică placă de patefon cîn- 
tafă cu o superficialitate de 
cuc care nu știe din reper
toriu deci) cele două siiabe 
care l-au făcut celebru.

Pe aceștia critica nu-i doa
re. Pe aceștia critica nu-i în
vață. Ei ar trebui însă să știe 
că autocritica standard, ră
masă numai în -ipostaza ei 
declamativă, nu va anula 
niciodată eroarea comisă, 
dacă nu va fi urmată de 
schimbarea stilului de mun
că, de adoptarea acelor mă
suri concrete care să facă 
imposibilă repetarea erorii. 
Autocritica necesită autocon
trol și exigență, simț de răs
pundere și voință fermă de 
autodepașire. Numai morala 
burgheză, ipocrită, putea să 
afirme că eroarea mărturisită 
este pe jumătate iertată. Noi

nu ne temem să adăugăm 
că mărturisirea autocritică a 
erorii nu înseamnă nimic cîtă 
vreme ea nu este urmată de 
efortul concret și tenace pen
tru repararea greșelii. Respec
tul integral trebuie să-l ma
nifestăm pentru acei oameni 
care își depășesc propriile 
impasuri prin sporirea aufo- 
exigenței, prin perfectionarea 
sfilului de muncă.

Dar sînt în viață și altfel 
de oameni, din categoria, 
altminteri destul de răspîndi- 
fă și pe care am îndrăzni 
s-o numim pe latinește „irri- 
tabile genus*. Cea mai mică și 
nevinovată observație le pro
duce o adevărată urticarie 
psihică. Se zburlesc, se su
pără, se agită, înalță o claie 
de explicații precare și în
doielnice, invocă mărturii ca
re nu slujesc la nimic, deși 
simplu și onest ar fi să re
cunoască adevărul curaf. Ei 
sînt obișnuifi numai cu elogiul 
și cu prima trimesfrială și su
fletul lor, lenevit cu răsfă
țul, plînge ca la grădiniță, 
din te miri ce. După ca
noanele cele mai simple ale 
psihologiei, ei sînt niște re
fulați ai alintării. Unii dintre

ei suferă numai de egoism 
și de mîndrie rănită. Alții nu 
doresc decît un birou călduț 
și-o viață întreagă petrecută 
cu motanul în brațe. Pe alții 
îi devorează mama persecu
ției. Pe toți cei din această 
categorie critica îi irită ca și 
cînd li s-ar face observația 
că n-au izbutit să mute ma
rea dinfr-un loc în altul cu 
un ciur de mălai.

Desigur, în practică, lu
crurile stau infinit mâi 
simplu. De cînd există co
lectivitate umană observa
ția critică și recunoaș
terea cinstită a greșelii, a 
lipsurilor, sînt șfiute ca me
tode de lucru. In societatea 
noastră ele sînt instrumente 
ale progresului, de cea 
mai mare eficiență. Au
tocritica unui director de 
întreprindere sau a unui 
conducător de departament, 
dacă ar rămine numai de
clamatorie, ar avea urmări 
nocive penfru un sector în
treg de muncă, ar antrena 
pagube morale și materiale 
crescînde în proporție geo
metrică. în aceste cazuri au
tocritica încetează a mai fi

o chestiune personală și ea 
devine cerința obligatorie a 
unui întreg sector de activi
tate. Risipa metalului, proasta 
gospodărire a materialelor de 
construcție pe un mare șan
tier, locația inutilă și păgubi
toare a vagoanelor, înfîrzierile 
nejusfificate în rezolvarea ac
telor, iată exemple unde auto
critica și angajamentul verbal 
rămîn niște metafore, dacă 
nu sînt urmate de autoexigen
ță concretizată prin fapte. în 
știință, în tehnică, în artă și 
cultură, în orice domeniu u- 
man de muncă, observația 
critică și autocritică acționea
ză ca un factor hotărîfor în 
repurtarea de noi succese și 
în îmbunătățirea continuă a 
operei căreia ne dedicăm 
forța noastră creatoare. Un 
om onesf nu se sperie nicio
dată nici chiar de cea mai 
aspră critică, pentru că el, cel 
dinfîi, este de acord cu ea și 
luptă pentru eliminarea ace
lor factori negafivi care-i stin- 
jenesc munca. Nu este ne
voie de adevărate dosare de 
puritate și ingenuitate, ci de 
caractere integre, care recu
nosc criticii rolul unei mwi 
și fertile universități.



corespondență 
din Rio

Instalarea 
noului 
președinte 
al Braziliei

La 15 martie, mareșalul Artur da 
Costa e Silva a fost instalat ca pre
ședinte al Braziliei. Ceremonia care 
a avut loc la Brasilia, în hemiciclul 
Congresului, a avut menirea de a 
consfinți oficial preluarea prerogati
velor cu care el a fost investit de 
Congresul brazilian la 3 octombrie 
1966. După depunerea jurămîntului, 
în prezența noului cabinet, a parla
mentarilor și a invitaților străini, 
Costa e Silva a declarat că „va men
ține, va apăra și va aplica constituția 
și legea, va promova binele public 
și va păstra unitatea, independența și 
integritatea Braziliei'".

Instalarea lui Costa e Silva în 
fruntea celei mai mari țări din Ame
rica Latină marchează sfîrșitul perioa
dei de trei ani în care au fost emise 
o serie de decrete și acte instituțio
nale ce au îngrădit libertățile politice 
ale unui mare număr de persoane, 
s-au desființat majoritatea partidelor 
politice și s-a introdus un nou sistem 
electoral de alegere indirectă a pre
ședintelui țării și a guvernatorilor. O 
dată cu instalarea președintelui intră 
în vigoare o nouă constituție. Potrivit 
acesteia, denumirea țării se schimbă 
din Statele Unite ale Braziliei în Bra
zilia.

V. OROS

NIGERIA

Guvernul federal
hotarît să
preîntîmpine
secesiunea

LAGOS 15 (Agerpres). — Șeful 
guvernului militar nigerian, locote- 
nent-colonelul Ypkubu Gowon, a 
declarat în cadrul unei conferințe de 
presă că „dacă guvernatorul mili
tar al provinciei Orientale, Ojukwu 
Odumegwu, va continua să ignore 

' constituția țârii, guvernul federal 
va fi nevoit să adopte măsuri ener
gice pentru a preîntîmpina o se
cesiune a acestei provincii de restul 
țării".-Partizanii ideii unității țării 
au hotărît să nu cedeze în disputa 
cu guvernatorul militar al provin
ciei (Srientale, inițiatorul planului 
de secesiune. In continuarea decla
rației sale, Gowon a arătat că gu
vernul provinciei Orientale impor
tă armament, fără să precizeze însă 
de unde, și că colonelul Ojukwu 
„a încălcat constituția țării de ne
numărate ori pregătind o acțiune 
militară care să înlesnească sece
siunea provinciei Orientale". Pentru 
Nigeria, a spus șeful guvernului 
militar, „Federația este principala 
soluție menită să reglementeze ac
tuala incertitudine politică 
țară".

0 CONDAMNARE
A INTENSIFICĂRII
AGRESIUNII S.U.A. IN VIETNAM

HANOI 15 (Agerpres). — Biroul 
permanent al Conferinței interna
ționale pentru solidaritatea cu po
porul vietnamez a dat publicității 
un apel în care condamnă intensi
ficarea războiului de agresiune dus 
de S.U.A. în Vietnam. Actuala si
tuație extrem de serioasă din Viet* 
nam — se spune în apel ■ —cere- 
ca popoarele lumii șă întreprindă 
acțiuni și mai energice pentru a 
duce la încetarea acestui război.

Apelul cheamă, de asemenea, 
masele populare din toate țările să 
condamne, în manifestările cu pri
lejul „Zilei Vietnamului", agresiu
neaamericană, ’să sprijine poziția 
în patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam și Declarația în cinci 
puncte a Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud și 
să, ceară ca S.U.A. să pună capăt 
războiului din Vietnam, să înce
teze acțiunile militare împotriva 
R. D. Vietnam, să retragă toate tru
pele americane și satelite din Viet
namul de sud, să recunoască F.N.E. 
din Vietnamul de sud, singurul re
prezentant adevărat al poporului 
sud-vietnamez,, și să lase poporul ' 
vietnamez să-și rezolve singur pro
blemele interne.

In încheierea apelului se subli
niază că poporul vietnamez ' acor
dă o înaltă prețuire sprijinului pri
mit din partea popoarelor lumii în 
lupta sa împotriva agresiunii a- 
mericane și pentru salvarea na-

S

țională. Cei 36-milioane de viet
namezi, uniți ca unul, sînt hotărîți 
să nu se supupă niciodată forței 
și să lupte cu hoțărîre, împotriva 
agresorilor, să apere pacea în Asia 
și în lumea întreagă?

★

(Agerpres). — In 
făcute la Haifong 

Quang Ninh, mem-

HANOI 15 
urma vizitelor 
și în provincia 
brii delegației Comisiei interriațio- 
riale pentru cercetarea crimelor de 
război comise de americani în 
Vietnam au organizat la Hanoi o 
conferință de presă, în cadrul că
reia Joe Nordmann, secretarul ge
neral al Asociației internaționale a: 
juriștilor democtați, a prezentat un 
comunicat cu privire la constată
rile comisiei. Comunicatul relevă 
pe bază de exemple concrete că 
bombardamentele aviației america
ne au distrus mai multe cartiere 
muncitorești, provocînd numeroase 
victime în rîndul populației paș
nice.

Tratativele
sovieto
austriece

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Josef Klaus, cancelarul federal al. 
Austriei, care a sosit marți la Mos-- 
cova într-o vizită oficială la invi
tația guvernului sovietic, a făcut la 
15 martie o vizită lui Alexei Ko-, 
sîghin, președintele Consiliului de' 
Miniștri al U.R.S.S. în aceeași zi, 
la Kremlin au început tratativele 
sovieto-austriece.

moscova REZULTATELE

REPUBLICI UNIONALE
MOSCOVA 15 (Agerpres). — în? 

Uniunea Sovietică au fost datepu- 
blicității rezultatele -alegerilor care, 
au avut loc” fa 12 martie ,în nouă: 
republici unionale. In comunicatele; 
date publicității în capitalele repii-î 
blicildr se' arată Că - ia "alegeri au 
participat între U9y&0 și 99,99'la sută 
din totalul alegătorilor și că toii 
candi.dații au întrunit voturile a 
peste, 99,70 la sută din totalul vo
turilor exprimate.

I

Noul guvern indian

Ifc/fa tovarășului
M. Berghianu in Italia

ROMA 15. — Trimisul special A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: Pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Maxim Berghianu, înso
țit de Cornel Burtică, ambasadorul 
României la Roma, Mauriciu No
vac, vicepreședinte al C.S.Pi, și de 
experți, a făcut miercuri diminea
ță o vizită la sediul central al 
E.N.I. (întreprinderea națională de 
hidrocarburi). Oaspeții români au 
avut o convorbire cu prof. Bol- 
dririi, președintele E.N.I., și cu alte 
persoane din conducerea acestei 
mari organizații economice italiene, 
în legătură cu posibilitățile de 
cooperare între întreprinderi ro
mânești și E.N.I. în domeniul pro
ducției, desfacerii, proiectării și 
cercetării tehnico-științifice.

Conducerea Confederației gene-

rale a industriei italiene — „Conf- 
industria", a oferit un dejun in 
cinstea președintelui Comitetului 
de Stat al Planificării.

★
In aceeași zi, președintele Comi

tetului de Stat al Planificării, Ma
xim Berghianu, a avut o întreve
dere cu ministrul participărilor sta
tale, Giorgio Bo, precum și cu mi
nistrul industriei și , comerțului, 
Giulio Andreotti. Au fost abordate 
probleme economice de interes re
ciproc. EreȘedintele C.S.P. a mai 
avut o convorbire cu Tupini, pre
ședintele grupului de întreprinderi 
care alcătuiesc „Fincantieri", în ca
drul căreia s-a discutat despre po
sibilitățile de cooperare în dome
niul . construcțiilor navale și în alte 
domenii.

Pentru promovarea 
colaborării
economice
iugoslavo-române

LONDRA

COMEMORAREA
LUI KARL MARX

Un aspect de la ceremo
nia de adio de la Saint 
Germain: generalul ame
rican Lemnitzer înmînea- 
zâ drapelul francez gene
ralului Dio ca semn că a 
predat Franței tabăra res

pectivă

not

e n t e
pro

se in

mutare a bazelor

și problema alimentară

Succesul leatrului din
Piatra Neamț la Festiva

1

Umbrela 
tectoare“ 
chide

(Urmare din pag. I)

tare. Cînd încordarea creștea în unele 
puncte ale globului, localnicii începeau 
să fie cuprinși de îngrijorare. Nu e 
deloc plăcut să știi că ai lîngă casă o 
bază străină, chiar dacă pretinde că 
„te apără" — îmi declara un ziarist ’ 
din Evreux. O bază străină comportă 
totdeauna riscuri. Populajia din îm
prejurimi nu și-a ascuns niciodată ne
mulțumirea față de „protecția” ameri- , 
cană. In mai multe rînduri s-au adunat 
în jurul bazei pentru a-și exprima ! 
protestul. Au început să apară tot mai . 
dej lozinci : „Go home I”, „Încetați . 
războiul din Vietnam I". Și zidurile 
orașului purtau pecetea acestor cereri 
ale locuitorilor.

Deși febra evacuării bazelor ti pri
vește exclusiv pe militarii americani, 
în ziarele franceze au apărut adesea 
asemenea întrebări : ce se va întîm- 
pla cu cei 18 000 de salariați civili 
francezi încorporați în activitatea de la 
bazele N.A.T.O.? Cum privesc aceștia 
plecarea americanilor ? Răspunsul mi 
l-a dat primarul orașului Evreux, Ar
mand Mendle : „Nimeni nu a scos ba
tista, nu a fost nici o dramă sentimen
tală. Unii păstrează amintiri nu prea 
plăcule. Prezența bazei le amintea în 
chip neplăcut de zilele ocspației. In- 
cepînd din 1954, pe teritoriul francez 
s-au aflat circa 70 000 de americani — 
militari și familiile lor. Viața acestora 
în Franța se desfășura într-un circuit 
închis. Un univers diferit de cel al 
localnicilor.”

Și unii și alții îșî duceau existența, 
în felul lor — americanii în bază, fran
cezii în oraș. Americanii aveau casele, 
școlile lor speciale, cluburile lor. Nu 
lipseau nici barurile în stil american, 
cu „girls” aduse din Paris. Două ba
ruri erau specializate pentru americanii 
de culoare : „Novelty Bar" și „Flori
da". Acum sînf goale... „Nu consumau 
nici măcar laptele atît de gustos al 
vacilor noastre din Normandia, unde 
trăiau — mărturisea un fermier de lîn
gă Evreux —^preferau laptele olandez 
adus zilnic cu avionul ; mii de litri, 
sub pretextul că al nostru nu cores
punde normelor de igienă americană", 
lată și opinia unui comerciant local : 
„Se aprovizionau de la un uriaș ma
gazin american P.X. instalat în incinta 
bazei. Totul fără faxe, chiar mai ieftin 
ca în S.U.A. : de la jucării pînă la 
îmbrăcăminte, ceasuri elvețiene, apa-

rate de fotografiat japoneze, alimente. 
De ce am regreta plecarea lor?”

Reconversiunea
Zilele acestea, după cum ne-a relatat 

primarul orașului, Consiliul general al 
Departamentului L'Eure a hotărît, în 
cursul unei ședințe extraordinare, recon- 
versiunea bazei S.U.A. de lingă Evreux. 
150 hectare din suprafața bazei vor fi 
cumpărate simbolic și transformate în 
zonă industrială. Evreux are mai curînd 
vocație industrială decît militară — spun 
localnicii. Diverse instalații ale bazei vor 
fi răscumpărate și ele, iar cele aeriene 
vor servi pentru un aerodrom al aviației 
comerciale. Reconversiunea bazei în 
complex industrial va avea o influență 
considerabilă asupra regiunii Evreux — 
declara adjunctul primarului, Azemia. Pe 
de altă parte, guvernul francez a și luat 
o serie de măsuri pentru protejarea 
foștilor salariați francezi de la bazele 
N.A.T.O. : indemnizații, garantări de sa
larii, reprofilări. Ce se va întîmpla cu 
fostele locuințe ale americanilor de la 
Evreux? împreună cu un ziarist local am 
vizitat „Lafayette vilage” : un Texas în 
miniatură așezat la mărginea pădurii din 
apropiere, unde poți respira aerul pur și 
tonifiant al Normandiei. Aici există un 
cartier standardizat, ca peste tot unde au 
existat baze americane. „Proprietate 
privată, nu intrați !”. Azi acest mic Texas 
e pustiu. Locatarii au dispărut. Doi ame- 
’ricani, încărcînd bagaje, ne barează dru
mul la intrare, privindu-ne chiorîș : „Do 
not enter I”. Cuvinte obsedante ce ne 
întîmpină și la intrarea în imensul parc 
unde se înalță instalațiile spitalului forțe
lor aeriene americane, o clădire vastă și 
modernă. Și aici este pustiu. Intrăm. Nu 
e nimeni care să ne mai împiedice. Ne 
încrucișăm cu o mașină a poliției fran
ceze care patrula. Americanii fără îndo
ială ne-ar fi oprit.

— Ce bine s-ar simți aici pacienții 
noștri I — exclamă însoțitorul francez.

Mi-am amintit de cuvintele primarului 
care-mi spunea că aici s-ar putea instala 
un așezămînf social pentru copii, bolnavi 
și bătrîni. Americanii aveau și o școală. 
Copiii militarilor americani nu se ames
tecau cu cei francezi. Trăiau ca înfr-o 
castă. Școala a fost de-acum preluată de 
municipalitatea franceză. în multe din ‘ 
locuințe s-au instalat acum localnici. Ple
carea militarilor americani va contribui la 
stăvilirea speculei mobiliare, mai ales în 
regiunea pariziană. La Evreux, unde este 
criză de locuințe, 650 de imobile au 
devenit disponibile.

Operația de
N.A.T.O. este aproape terminată. Um
brela protectoare a N.A.T.O., care a în
tunecat atîția ani cerul Franței, a început 
să se închidă. Primul val de plecări a 
început anul trecut. La 31 octombrie mai 
erau 43 000 de americani în Franța. Iar 
de atunci cifra a tot scăzut. La 1 martie 
anul acesta 75 la sută din efectivele 
S.U.A. erau evacuate.

Martie e o lună foarte încărcată pentru 
generalul Lemnitzer, comandantul su
prem N.A.T.O. al trupelor americane din 
Europa. Multe ceremonii de „adio”... 
Prima s-a consumat miercurea trecută 
cînd și-a luat rămas bun de la comuni
tatea americană din Paris. „E o ocazie 
foarte tristă — declara Lemnitzer. Re
gretăm cu toții că părăsim această țară 
minunată a Franței”, 
regretă. Ei vor să 
mîntul lor.

Intr-o săptămînă 
forțelor aliate din 
apropierea Parisului se va transfera la 
Blussum, în Olanda. La 14 martie, o dată 
cu miezul nopții, cartierul general al for
țelor militare americane din Europa 
instalat la Saint Germain-en-Laye și-a 
închis porțile. Steagul american a fost 
coborîf. Consiliul N.A.T.O. de la Porte 
d'Auphine din Paris va fi și el transferat 
la noul domiciliu din Belgia. După 1 
aprilie 1967 nu vor mai rămîne în Franța 
decît cîteva detașamente însărcinate cu 
inventarierea și lichidarea stocurilor exis
tente și cu predarea lor autorităților fran
ceze.

„O pagină din istoria postbelică va fi 
astfel închisă” —scria ziarul „La Croix’ 
despre această lună de „adio”.

Dar francezii nu 
fie stăpîni pe pă-

cartierul general al
Europa centrală din

Teatrul Tineretului clin Piatra 
Neamț a participat la Festivalul 
internațional al teatrului pentru 
copii și tineret de la Nurnberg 
cu piesa „Cel mai mare și mai 
tare" de Al. Popovici, regia Ion 
Cojar, scenografia Șt. Hablinski 
și Mioara Buieseu, muzica Vasile 
Veselovski.

„Acest turneu al românilor la 
Nurnberg — scrie „Frankische 
Tagespost" — a constituit o ser
bare strălucită, un triumf al tea
trului comic. Cu comedia muzi
cală „Cel mai mare și mai tare", 
tinerii actori de comedie din o- 
rașul industrial Piatra Neamț s-au 
dovedit a fi cei mai mari și cei 
mai buni actori ai acestui Festi
val internațional al teatrelor de 
tineret., din Nurnberg". „Artiștii 
români, subliniază același ziar, 
sînt nu numai actori demni de 
admirație și foarte talentați, < ei, 
concomitent, dansatori, cîntăreți, 
acrobați, inimi și muzicieni. Sta
tul din care vin acordă mari sub
venții pentru a asigura acestora, 
din fragedă tinerețe, o educație 
artistică multilaterală".

„Figuri tipice din lumea co
piilor, serie „Abend Zeitung", si
tuații din imaginația și visurile 
lor, legate toate prin sfaturi a- 
dăugate într-un mod neostentativ, 
într-o revărsare ' de voie bună, 
cu glume viguros gustate și cu o 
minuțioasă muncă de detaliu. Nu 
există nici o pauză, momente goale 
sau plictiseală, niei o urmă de 
prost gust. Melodii cunoscute aici 
și cîntece populare românești, 
care alternează mereu, determină 
ritmul și accentele acțiunii". 
„Nurnberg Zeitung", arătînd că 
„aplauzele au fost de la bun în
ceput furtunoase", adaugă că, „în 
final, entuziasmul a fost gene
ral".

DELHI 15 (Agerpres). .■— Noul 
guvern indian, format de îndira 
Gandhi, a trebuit să facă față, în- 
cepînd de marți, cererilor insisten
te de alimente, mai ales din par
tea statelor indiene ale căror gu
verne nu au fost formate 
partidul de guvernâmînt. 
tul Bihar, care a suferit cel 
mult de pe urma lipsei de 

a cerut 
anual și 
apă po- 

transmis, 
cereri de

de 
Sta- 
mai 
ali-

mente din ultimii ani, 
250 000 tone de cereale 
ajutor la procurarea de 
tabilă. Statul Kerala a 
de asemenea, guvernului 
noi cantități de orez. Or, stocu
rile de care dispune guvernul pe 
întreaga Indie sînt în prezent re
duse față de cererile mari, fapt ce 
anunță serioase dificultăți în ela
borarea politicii economice a gu
vernului. Partidele de opoziție au 
început deja să exercite presiuni, 
avertizînd că „vor încerca înlătu
rarea guvernului chiar înainte de 
expirarea termenului de 5 ani".

BELGRAD 15 (Agerpres). — La 
15 martie la Camera Economică 
Federală a R.S.F. Iugoslavia a avut 
loc ședința festivă de constituire a 

: Secției pentru promovarea colabo
rării . economice între R.S.F.I. și

■ Republica Socialistă România.
Au participat Anton . Bole, pre

ședintele Camerei Economice Fe
derale, reprezentanți ai Secretaria- 
tutei' federal pentru comerț exte
rior și ai Secretariatului de stat ' 
pentru afacerile externe, precum și 
ai întreprinderilor, băncilor și or
ganizațiilor de comerț exterior. Au 
luat parte, de asemenea, Aurel 
Mălriășan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad.

Alexandr Bresianaț, șef de di
recție în Camera Economică Fe
derală, a prezentat un referat în 
care a relevat ritmul înalt al dez
voltării economice a țării noastre 
și creșterea continuă a posibilită
ților de colaborare cu alte state. 
El și-a exprimat convingerea că 
înființarea Secției pentru promo
varea colaborării economice între 
R.S.F. Iugoslavia și Republica So
cialistă România va contribui la 
dezvoltarea schimburilor economi
ce și tehnico-științifice între cele 
două țări, la întărirea prieteniei și 
colaborării

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Cu prilejul comemorării a 84 de 
ani de la moartea lui Karl Marx, 
la cimitirul Highgates din Lon
dra, unde se află mormîntul în
temeietorului socialismului știin
țific, a avut loc o ceremonie la 
care au participat numeroși locui
tori ai capitalei engleze.

Luînd cuvîntul la ceremonie, 
Tom Driberg, membru al Comi
tetului Executiv național al Parti
dului laburist,, a subliniat că 
comemorarea morții lui Karl 
Marx a coincis cu încă un eveni
ment de seamă, și anume împli
nirea unui secol de la publicarea 
„Capitalului". El a anunțat că în 
urma hotărîrii Consiliului muni
cipal al Londrei și a Ministerului 
pentru Problemele Locuințelor și 
Probleme Municipale, clădirea din 
Londra în care se află biblioteca 
rnemorială a lui Marx nu va mai 
fi demolată — cum se prevă
zuse anterior în cadrul lucrărilor 
de modernizare — ci va fi păs
trată ca o clădire de importanță 
istorică.

iugoslavo-române.

tumacie a lui

care 
con-

In timpul recentului proces de la Kinshasa 
s-a încheiat cu condamnarea la moarte în 

Moise Chombe

■ HANOI. Agenția V.N.A. anunță că recent pre
ședintele R.D. Vietnam, Ho Și Min, a primit 

pe membrii unei delegații a Organizației de solida
ritate a popoarelor Asiei, Africii și Americii Latine, 
care a făcut o vizită în R.D. Vietnam.

■ NASHVILLE. Președintele Johnson a anunțat 
miercuri că ambasadorul S.U.A. la Saigon, 

Henry Cabot Lodge, a demisionat. El a precizat că 
va numi în acest post pe Ellsworth Buncher.

■ TUNIS.
Daddah

0 DEMISIE
CU TÎLC

Plecarea definitivă a 
d-lui Del Bo din cancelaria 
înaltei Autorități a Comu
nității europene a cărbu
nelui și oțelului (C.E.C.O.) 
nu a trecut neobservată de 
comentatorii occidentali. 
Oficial, demisia președinte
lui executivului de la Lu
xemburg a fost justificată 
prin motive de boală. Zia
rele vest-europene evocă 
însă și unele considerente 
de ordin politic care l-ar fi 
determinat pe Del Bo să pă
răsească postul „cheie” ce-l 
deținea de mai mulți ani în 
cadrul C.E.C.O.

In aprilie urmează să aibă 
loc la Roma o reuniune la 
care se va discuta, printre 
altele, problema apropiatei 
fuzionări a executivelor ce
lor trei comunități econo-

BEIRUT. Manifestațiile 
studențești din Liban au 
continuat miercuri cu o 
amploare și mai mare. 
Greva studențească de
clanșată în sudul țării 
s-a extins și la universi
tatea americană, cuprin- 
zînd și clasele superioare 
ale școlilor medii. Stu
denții din orașele sud-li- 
baneze-Tyr, Saida și Na- 
batieh și-au continuat ac
țiunile de 
mitent cu 
dentului ucis luni în ora
șul Tyr de către poliție. 
Tn fotografie: pe o stra
dă din orașul Saida, slu- 
denți și polițiști .față în 
față.

protest conco- 
funeraliile stu-

H TUNIS. Președintele Mauritaniei, Moktar Ould 
" Daddah, a sosit miercuri dimineața la Tunis. 
El urma să aibă întrevederi cu președintele Bur- 
ghiba, dar. intrucît acesta este bolnav, se pare că 
vizita oficială a președintelui Mauritaniei va fi 
amînată la o dată ulterioară. înrăutățirea sănătății 
președintelui Burghiba, se spune într-un buletin 
medical oficial publicat la Tunis, se datorează 
afecțiuni cardio-vasculare. Starea sănătății 
ședintelui, precizează- comunicatul, evoluează 
în mod normal.
M MOSCOVA. La 15 martie, la Moscova a fost 
" semnat un protocol între firma italiană „Oli
vetti” și organizațiile corespunzătoare din Uniunea 
Sovietică pentru colaborare în domeniul mecani
zării muncii de proiectare și de administrație. Pro
gramul prevede elaborarea în comun a unor sisteme 
de dirijare în întreprinderi industriale sovietice, 
crearea unor noi tipuri de mașini electronice de 
calcul, inclusiv automatizarea operațiunilor bancare.
M LONDRA. Potrivit unor surse din Londra, 

Emanuel Shinwell urmează să demisioneze din 
funcția de președinte al Grupului parlamentar la
burist la sfîrșitul acestei luni. Demisia lui Shinwill 
va fi un nou episod în cadrul disputei din Partidul 
laburist.

■ ROMA. Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, 
Richard Nixon, care se află într-un turneu prin 

Europa, a sosit marți noaptea la Roma.
M| TEL AVIV. Cîteva mii de șomeri au participat 

marți la o manifestație organizată la Tel Aviv. 
în cursul manifestației s-au produs incidente între 
participant! și forțele polițienești, care s-au soldat 
cu răniți.

unei 
pre- 
însă
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mice vesf-europene : Piafa 
comună, C.E.C.O. și Eura- 
tomul. Or, pînă acum, Italia 
nu a luat nici o pozifie în 
legătură cu aceasta. Se a- 
preciază, totodată, că chiar 
dacă ar fuziona cele trei 
executive, pozițiile diver
gente ale membrilor 
C.E.C.O. nu ș-ar apropia.

Piața comună a cărbune
lui și oțelului este prima 
comunitate vest-europeană, 
ea fiind concepută ca o or
ganizație supranațională. 
Înalta Autoritate, care o 
conduce, are dreptul de a 
trece peste capul guverne
lor și de a se adresa di
rect producătorilor de căr
bune și oțel. Dar C.E.C.O. 
se află, de mai multă vre
me, într-o situație dificilă. 
Membrii săi au preferat de 
mai mult timp să-și reia 
libertatea. Planurile națio
nale au înlocuit pe acelea 
„comunitare" și dacă se 
mai face apel la Înalta Au
toritate se urmărește mai 
mult promovarea unor inte
rese proprii și nu elabora
rea unei politici comune.

Fostul președinte al exe
cutivului C.E.C.O. a încercat, 
dar după cit se vede fără 
sorți de izbîndă, să redre
seze situația compromisă în 
care se află Piața comună 
a cărbunelui și oțelului. 
Criza de desfacere prin care 
trece industria siderurgică 
și carboniferă a „celor șase”, 
precum. și neputința orga
nismelor C.E.C.O. de a o 
soluționa, au îndepărtat și 
mai mult șansele de reali
zare a planurilor inițiale ale 
comunității sau poate chiar 
le-a volatilizat. în această 
situație era și firesc ca Del 
Bo să se întrebe dacă mai 
sînt șanse de reanimare a 
C.E.C.O. Iar decizia sa este 
semnificativă nu numai pen
tru situația în care s-a aflat 
un președinte al C.E.C.O., 
ci și pentru aceea în care 
se află întreaga comunitate.

Gh. CERCELESCU


