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Al F.D.P.
In întreaga țară au început într-o atmosferă însuflețî- 

toare depunerile de candidaturi pentru alegerile de depu- 
tați în staturile populare comunale, care vor avea loc la 
5 martie. Oamenii satului propun ca reprezentanți în orga
nele comunale ale puterii de stat pe cei mai destoinici din
tre ei, gospodari harnici și pricepuți care, datorită realizări
lor lor în muncă, în viața obștească se bucură de stimă, 
prețuire și prestigiu în rîndul concetățenilor. In același 
timp desfășurarea campaniei electorale constituie un pri
lej de dezbatere aprofundată a problemelor dezvoltării sa
tului socialist, a continuei îmbunătățiri a gospodăririi co
munelor, un prilej de mobilizare a oamenilor muncii de la 
sate la îndeplinirea obiectivelor instoricului Congres al 
IX-lea al P.C.R.

ROD
GÎND

COLEC
Uzina „Electromagnetica"

AL 
IRII 
TIVE

Dezbătînd sarcinile de pro
ducție pe anul 1967 în lumina 
hotărîrilor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., colectivul uzi
nei „Electromagnetica"-Bucu- 
rești' s-a angajat să realizeze 
peste plan :

• 1 800 000 lei la pro
ducția globală ;

• 1 200 000 lei la pro
ducția marfă vindută și 
încasată;

• 500 000 lei economii 
la prețul de cost;

• 800 000 lei beneficii.

In vederea înfăptuirii anga
jamentului luat se vor aplica 
o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice : reducerea con
sumurilor specifice de mate
riale cu 5,5 la sută ; îmbună
tățirea normării muncii prin 
extinderea, începînd din tri
mestrul I, a muncii în acord la 
trei ateliere (prin raționaliza
rea normelor de timp pe baza 
restudierii fazelor tehnologice, 
se va realiza o economie de 
450 000 ore-normă pe întregul 
an); mecanizarea unor proce
se de producție și operații teh
nologice etc.
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La Brașov se construiește

întreprinderea de foraj

Un nou
BRAȘOV (de la corespondentul 

nostru)
în cartierul Bartolomeu din ora- 

șui Brașov se construiește un sta
dion modem cu o capacitate de 
30 000 de locuri. Acest stadion va 
fi integrat într-un ansamblu de

Ploiești
Petroliștii s-au angajat să realizeze peste prevederi:

• 3 500 m forați;

• 1 800 000 lei economisiți la prețul de cost;

• 2 la sută la viteza de foraj.

In centrul atenției colectivului va sta reducerea consu
murilor specifice de materiale, combustibil și energie. Prin 
exploatarea mai rațională a instalațiilor și prin reducerea 
pierderilor la manipulare se vor economisi 200 tone de moto
rină, iar prin refolosirea materialului lemnos, recuperat la 
montaje, se vor economisi 35 mc cherestea.

Alte angajamente în pag. a III-a

O problemă de prim ordin în dezbaterile 
care au loc în cooperativele agricole 
de producție: creșterea fondului de 

acumulare

Scenă din spectacolul prezentat de Ansamblul de cîntece și dansuri „Ciprian Porumbescu" din Suceava 
H Foto : AGERPRES

IDEEA UNIRII LA SCRIITORII DIN PRIMA JUMĂTATE

DIN NOU
PROPUS:

SECRETARUL

stadion
construcții sportive care vor cu
prinde . o sală de sport, un bazin 
de înot, un patinoar, iar în apro
piere un hotel turistic. Printr-o ar
teră largă, complexul sportiv va fi 
legat de șoseaua asfaltată care 
urcă spre Poiana Brașov.

E ger ? Ce-mi pasă !...

NEBĂNUITA VALOARE
A UNUI SINGUR PROCENT

\______

■

.

întărirea economico-organi- 
zatorică a cooperativelor a- 
gricole de producție este con
diționată, înainte de toate, de 
nivelul și de ritmul de creș
tere a fondurilor fixe. Aceste 
fonduri au rolul hotărîtor în 
dezvoltarea puternică a pro
ducției vegetale și animale, în 
sporirea continuă a avutului 
obștesc, în ridicarea sistema
tică a nivelului de trai mate
rial și cultural al țăranilor 
cooperatori. Creșterea sub
stanțială a fondului fix per
mite cooperativelor agricole

să aloce fonduri tot mai mari 
pentru achiziționarea utila
jului agricol și animalelor de 
producție, pentru construcții, 
pentru efectuarea lucrărilor 
de îmbunătățire a solului, pen
tru înființarea unor noi ramuri 
de producție etc. Pe această 
cale proprietatea obștească se 
dezvoltă, cooperativa agricolă 
efectuează o reproducție lăr
gită, veniturile membrilor coo
peratori cresc.

Dezvoltarea proprietății ob
ștești înseamnă dezvoltarea 
laturii principale a relațiilor

de producție socialiste, crește
rea și întărirea socialismului 
Ia sate, ridicarea nivelului de 
socializare a producției.

Fondul de acumulare în coo
perativele agricole constituie 
acea parte din producția netă 
destinată pentru: asigurarea 
reproducției socialiste lărgite 
a mijloacelor de producție, ne
voilor social-culturale obștești, 
rambursarea cotei anuale a 
creditelor pe termen lung 
pentru investiții, asigurarea 
mijloacelor de producție.

Pornind de la condițiile con

y
crete ale fiecărei unități sta
tutul cooperativelor agricole 
dă indicația că fondul de 
acumulare și cel de consum se 
fixează în raport de un singur 
indicator și anume valoarea 
producției nete.

Sintem în perioada încheie
rii bilanțului activității unui

Ing. S. HARTIA
șeful secției de economie 

agrară de la Institutul
Central de Cercetări Agricole

(Continuare in pag. a III-a)

A SECOLULUI XIX

„UNUĂ, NUMĂI UNITĂ
a

Yirgil Cândea

CADRAN

„FAPTA ESTE 
ATÎT

OE MARE..."
Exista un Inefabil al fap

tului autentic conservat la 
temperatura sa primară și 
transmis peste timp urmași
lor nu numai informativ, ci 
mai ales emotiv. Banda de 
magnetofon și banda de 
celuloid a cinematografului, 
sînt de dată mai recentă. 
Premergătorul lor este însă 
presa. Presa unionistă, în 
special, la noi. Cronica lui 
Ureche și a lui Neculce, 
cronica lui Costin și a stol
nicului Cantacuzino, fac să 
tresară, mpi ales în eveni
mentele recent consemnate 
fată de ceasul redactării 
lor, resorturi interioare ce 
indică participarea civică 
și patriotică a cronicarilor 
la evenimentele narate. (In
discutabil — deși e o altă 
problema — acolo trebuie 
să se caute începuturile, li
ricii noastre culte). Dar 
dacă aici incandescenta li
rică e doar diseminată prin
tre filele îngălbenite de 
timp, cronica unirii pe care 
o ține la zi presa din țările 
române e faptă de istorie 
și de poezie patriotică a- 
dîncă și de cuceritoare an
vergură, totodată.

Nimic nu îi e mai străin 
cronicii cotidiene de atunci, 
decît tonul coborît și sear
băd, decît florilegiile pe 
marginea evenimentului 
consemnat. Stil lapidar și

V. ARACHELIAN
(Continuare 

în pag. a II-a)

Pregătită vreme de peste 
două secole prin scrierile cro
nicarilor, ale lui Cantemir, ale 
fruntașilor Școlii ardelene, 
care demonstraseră unitatea 
de neam și originea latină co
mună a românilor din Moldo
va, Muntenia și Transilvania, 
gîndirea politică românească 
se apropiase la începutul se
colului al XIX-lea de pragul 
logic în care premisele devin 
o concluzie, de hotarul în 
care cugetarea devine faptă.

Adevărul evident tuturor că 
același neam românesc tră
iește în două principate auto
nome deosebite sau în alte 
provincii aflate sub oblăduire 
străină trebuia să nască in 
mințile celor mai entuziaști și 
celor mai clarvăzători dintre 
oamenii politici sau cugetăto
rii români corolarul firesc al 
desființării acestei separări ar
bitrare și anacronice prin u- 
nirea întregului nostru popor 
intr-un stat național.

împrejurări politice comu
ne îi învățaseră pe acești oa
meni să gîndească și să acțio
neze împreună în cursul se
colului al XVIII-lea, în mo
mentele politice dificile de la 
începutul secolului al XIX-lea, 
în zilele de luptă și de biru
ință ale răscoalei din 1821. 
Conștiința unității de aspira
ții și idealuri a românilor fu
sese impusă cancelariilor di
plomatice și guvernelor euro
pene, obișnuite de-acum îna
inte să desemneze realitățile 
și problemele românești sub 
o singură denumire, aceea de 
„Principatele române".

Pana lui Ion Eliade-Rădu- 
lescu, scriind prefața la 
Gramatica românească din 
1828, a formulat printre cele 
dinții și expresia răspicată a 
marelui ideal românesc : „Co- 
boară-se pacea și fericirea...

(Continuare în pag. a ll-a)

U. T. C.
...Participăm, alături de 

cetățenii din circumscripția 
electorală nr. 13, — Coțo- 
jenii din Față, raionul Cra
iova, la desemnarea candi
datului lor. Tovarășul Va- 
sile Civinete din partea bi
roului F.D.P. ne prezintă un 
tînăr cu obrajii îmbujorați 
de emoție, cu o ținută dem
nă, cumpătată și modestă. 
11 cheamă Ion Safta. Citi
torii ziarului nostru își 
amintesc poate de un arti
col publicat cu cîteva luni 
în urmă sub titlul „Să ne 
fie casa plină de flori" și 
semnat de Ion Safta, secre
tar al comitetului comunal 
U.T.C., Coțofenii din Față, 
raionul Craiova. Ne-am 
amintit și noi de acest ar
ticol cu atît mai mult cu 
cit a existat în această a- 
dunare cetățenească un mo
ment mai mult decît im
presionant, prin semnifica
ție și spontaneitate. Din 
partea uteciștilor și pionie
rilor din comună, eleva 
Gioglovean Maria a înmî- 
nat candidatului Ion Safta. 
un buchet de flori felici- 
tindu-l și urîndu-i noi suc
cese. Aplauzele cetățenilor, 
exprimînd mai mult decît 
aprobarea lor unanimă a 
candidatului îi completează 
de fapt portretul său moral 
pe care îl conturaseră pînă 
atunci în cuvinte.

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare în pag. a III-a)

PORTRETUL 

OAMENI

LOR -

FAPTELE
Comuna Ștefănești situa

tă în imediata apropiere a 
Piteștiului nu mai trebuie 
recomandată cititorului. Te
rasele frumos îngrijite în
scriu în geometria dealuri
lor cel mai autentic tablou 
gospodăresc. Aceeași plăcu
tă înfățișare o au gospodă
riile situate la poalele aces
tor dealuri-piramide cărora 
harnicii locuitori ai comu
nei le-au sporit, prin mun
ca lor, farmecul. An de an 
numeroase planuri gospo
dărești s-au materializat în 
ridicarea de locuințe, școli, 
căminul cultural, introdu
cerea electricității etc. Alte 
proiecte din planul de vii
tor al localnicilor vor atra
ge după sine un spor de

V. RĂVESCU
(Continuare in pag. a III-a)

Febra examenelor e în toi. Biblioteca universitară din Capitală e ioarte solicitată



Despre faptele 

a 10 tineri care 

au dat viața* unei 

i ifereșanfe inițiativei 

a ortfaniuțit' U. Ț.C.

d'rr comuna lor

L DRUMUL Cum se poate scurta

FLORILOR11

BUCUR DUMITRA-
CHE, secretarul comite
tului U.T.C. ne comună: 
„Cind vrei să faci ceva, 
găsești 1 Important este 
să-ți fie la inimă".

care trece 
noastră, 

turiști, 
că-i bine să le 
că aici trăiesc

„Pe 
prin 
trec 

Ne-am

MARIAN ROȘU : 
șoseaua 
comuna 
mulți 
gtndit 
arătăm
tineri care-și iubesc co
muna".

GICA CIUCA 
iubesc comuna, dorindu- 
mi-o cit mai frumoasă. 
Și acest lucru nu este 
posibil dectt cu partici
parea tuturor".

Faptul ar putea fi relatat astfel: 
comuna Crîngu, raionul Turnu Măgu
rele, a obținut premiul I pe regiune în 
întrecerea patriotică de înfrumusețare 
și bună gospodărire, primind obiecte 
în valoare de peste 60 000 Iei. La care, 
extrăgînd o frază dintr-un proces-ver- 
bal, se mai poate adăuga : „O contri
buție deosebită au adus-o tinerii".

Despre această contribuție, însă, se 
cuvine a vorbi ceva mai mult. în ce a 
constat ea ?

...Să derulăm timpul în urmă cu un 
an și mai bine. La Crîngu avea loc 
adunarea generală a cooperatorilor. 
Oamenii discutau despre comuna lor, 
cum s-o sistematizeze, cum s-o facă 
mai frumoasă, mai arătoasă.

— Eu aș propune, lua cuvîntul un 
cooperator, să mai amenajăm un parc, 
ca cel pe care-l avem e cam mic. Și să 
facem în el și un... cum îi 
solar, pentru copiii noștri.

— Eu aș propune...
Și așa, gîndit, chibzuit, 

căpătau contururi precise, prefigurînd 
parcuri, solare, amfiteatre, stadioane. 
Pentru că așa au apărut în Crîngu 
două parcuri, un amfiteatru în aer
liber, cu tribunele acoperite de 
coarea copacilor, un stadion și un 
ștrand mai frumos ca la oraș. Tot așa 
s-a întîmplat și de data aceasta. Coope
ratorii discutau despre ce-ar mai putea 
face pentru a oferi comunei un aspect 
cit mai frumos, mai ospitalier. Au 
hotărit, astfel, să extindă spațiul șose
lei, retrăgînd gardurile cu cîțiva metri, 
să amenajeze trotuarele, să sape șanțu
rile, să refacă podețele. A intervenit, 
însă, o dificultate: florile. Amenajînd 
trotuare largi, străjuite de plopi și tei, 
nu le-ar fi stat bine fără flori. Și oa
menii au stat să chibzuiască. Să le 
cumpere de la oraș ar fi costat prea 
mult. Pentru că, buni gospodari, dră- 
muiau atent banii cooperativei. Să le 
cultive la ei, în comună; acestei idei 
i-au subscris cu toții. Dar cum? Seră 
nu exista, nu erau nici oameni care să 
se fi îndeletnicit cu așa 
priceapă. Și problema a 
cuție.

Secretarul comitetului 
cipant la adunare, reținuse ideea.

...Și-a trecut un timp. Intr-o după- 
amiază de toamnă prelungită, cînd 
bruma se pregătea să predea ștafeta

zice dom’le... 
ca la oraș.

propunerile

ra

ceva,
rămas în dis-

ș
U.T.C.. parti-

să se

FAPTA ESTE ATÎT DE MARE"
(Urmare din pag. I)

direct devenit poezie prin 
interiorul unui ritm excla
mativ : „Iată a treia zi, și 
poporul e tot în picioare I 
Dumnezeule, ce popor este 
poporul român 1 Cind se in
spiră de vreo idee, cind 
are vreo bănuială, uită toa
te interesele private șl se 
consacră numai pentru tri
umful cauzei comune". Pre
zența maselor muncitoare 
la forțarea înfăptuirii eveni
mentului e consemnat în 
ziarele timpului în fraze 
de epopee : „...porțile Mi
tropoliei se deschiseră, și 
poporul se aruncă înăuntru 
cu miile strigînd : „Cuza, 
domn I Ura, Cuza 1“ Gaze
tarul anonim (încă nu se 
născuse, se pare, orgoliul 
de autor), zugrăvește în 
ample mișcări de penel și 
în pastă bogată, revărsarea 
de entuziasm, după hotărî
rea unirii, a mulțimii Bucu- 
reștiului. “ 
dinamic,
„Poporul, în delirul său fre-

E un panoramic 
măiestrit ritmat:

(Urmare din pag. I) 

peste mult suferitoarea noas
tră patrie!... Impărțească sfîn- 
ta Unire în brațele ei cele os
tenite și dreptatea însoțească 
toate păsurile și săvîrșirile ro
mânilor, ca să fie ei toți frați 
și toți să se bucure de dreptu
rile pămintului lor celui bla
goslovit". Prin această decla
rație a uneia dintre cele mai 
lucide și combative personali
tăți ale vieții politice și cul
turale românești din prima 
jumătate a secolului XIX glă- 
suia convingerea și hotărîrea 
poporului din Țara Româneas
că și din Muntenia despre ne
cesitatea Unirii celor două 
țări.

Condițiile favorabile pe 
plan intern și mai ales pe 
plan internațional aveau să 
fie întrunite abia în următoa
rele trei decenii. In tot acest 
interval, ideea Unirii cîștiga 
in conținut și actualitate. în
suși Regulamentul Organic al 
Tării Românești (1831), apoi 
cel al Moldovei (1832) recu
noștea : „începutul, religia și 
cea de un fel limbă a sălășlu- 
itorilor intr-aceste două prin- 
țipaturi, precum și cele deo
potrivă trebuințe sint destule 
elementuri de o mai de aproa
pe a lor unire, care pînă acum 
s-au fost poprit și s-au zăbo
vit numai după împrejurări 
întîmplătoare", adăugind: 
„Urmările folositoare ce ar 
odrăsli dintr-o apropiere a a- 
cestor două popule nu pot fi 
supuse la nici o îndoială".

Măsurile administrative nu 
puteau avea însă o forță mo
bilizatoare comparabilă cu 
declarațiile sau inițiativele 
poporului și ale reprezentan
ților lui. Ideea Unirii și lupta

Bucur, secretarul 
pe comună, im- 
Ghinea, secretarul 
din cooperativa a-

zăpezii, Dumitrache 
comitetului U.T.C. 
preună cu Dumitru 
comitetului U.T.C. 
gricolă de producție au poposit în bi
roul inginerului Florea Zaharia, pre
ședintele cooperativei agricole :

— Știți, în legătură cu discuția aceea 
din adunare ; de flori ne îngrijim noi..

Lucrurile stau astfel. Tinerii discu
taseră în organizația U.T.C., chibzui- 
seră și luaseră hotărîrea să răspundă ei 
de flori. Intrucît nu exista o seră 
și nici posibilitatea de amenajare a ei, 
propuneau să se confecționeze cîteva 
lăclițe în care să însămînțeze fl°ri^ 
Păniînt bun găsiseră in valea Călmă- 
fuiului. Lădițele urmau să fie ținute 
de tineri acasă, la căldură și îngrijite 
așa cum se cuvine. Ideea nu era rea. 
Președintele i-a felicitat pentru iniția
tivă șt le-a dat „mină liberă". Au 
apărut, astfel, în zece case din comună 
zece microsere, pe care zece tineri (pe 
cîțiva îi vedeți în fotografie) le-au în
grijit toată iarna, asigurîndu-le apă. 
aer, lumină, căldură.

...Și-a mai trecut un timp. Pri
măvara, zeci de mii de flori, pansele^ 
garoafe, dalii, tufănici inundaseră 
strada principală, ulițele satului. Toată 
comuna era un covor multicolor, fer
mecat. Și tot flori erau și fețele tine
rilor care se deschideau într-un zîm- 
bet larg deasupra muncii căreia îi 
închinaseră pasiune, suflet, entuziasm.

Fără tăgadă că în cîștigarea premiu
lui, un cuvînt de spus (și nu din cele 
ușoare) l-au avut și... florile. Și nu este 
deloc greșit cînd afirmăm că drumul 
lor, frumos și subtil, a trecut din sere 
prin gîndurile și pasiunea tinerilor, 
dăruindu-le pămîntului să crească, 
oprindu-se, apoi, în cele două televi
zoare, aparate de radio, acordeoane, 
costume naționale, covoare — valoarea 
premiului cîștigat.

I. ANDREIȚĂ
P.S. Am trecut, în urmi cu cîteva 

zile, prin comună. Am luat cunoștință 
de noile planuri ale gospodarilor satu
lui. Crîngenii vizează acum întrecerea 
pe țară. Și am mai reținut un fapt: în 
iarna aceasta vor fi în comună... 20 de 
sere.

I. A.

credea 
plinge 
fericirea sa ; 
se supăra pe 
torțele și, cu

că însuși 
de fericire, 

apoi, 
ploaie, 
muzica 
purced 

toate

GHINEA, 
comitetului 
cooperativa 
producție :

DUMITRU
secretarul
U.T.C. din 
agricolă de
„Nu este prima inițiati
vă îmbrățișată 
tinerii. Așa se 
totdeauna cind 
zația U.T.C. le 
iață obiective concrete".

de toți 
intfmptă 

organl- 
pune în

SABINA TUDORICĂ : 
„Am avut și un motiv 
personal. Soțul îmi era 
plecat militar. Cînd s-a 
propus, în 
nizațlei, să 
rile acasă, 
prima care 
microseră. Am îngrijlt-o 
cu drag toată iarna. Pri
măvara, cînd soțul a 
venit din armată, 
așteptat cu flori".

cadrul orga- 
tngrljlm flo- 
cu am fost 
am cerut o

MARIN FUSEA: „Am 
Înțeles că inițiativa tre
buie să ne aparțină 
nouă, tinerilor. Am con
tribuit la realizarea ei 
cu toată inima.

ITIHERAWL TEXTULUI
Citind ancheta „Scînteii ti

neretului" pe marginea drama
turgiei originale scrise de, sau 
despre, tineri ori și de, și des
pre, tineret, am constatat că 
paralel cu observațiile clasice 
și de rigoare într-o asemenea 
cercetare (precum „La mulți 
ani" pe pagina I a numărului 
de Anul Nou) adică : ..drama
turgia originală se află în urma 
vieții" (chiar dacă formu
larea s-a mai subțiat urmînd 
limbajul timpului), „dramatur
gia originală se află in urma 
celorlalte genuri, (poezia, pro
za, critica, istoria literară și — 
acuși — scenariu) de film), 
„dramaturgia originală nu este 
sprijinită îndestul de către tea 
tru" și altele pe care nu le 
repet aici întrucit le vom în- 
tilni, curînd, la ancheta pro
ximă — am constatat, ziceam, 
că paralel cu notațiile de mai 
sus, gazeta tipărește și cîteva 
sesizări, mai puțin fundamen
tale dar tocmai de aceea, ra
ționale, lucide și utile. Adică 
utilizabile.

E vorba de faptul că ar tre
bui făcut ceva pentru ca dru
mul pieselor de teatru de la 
autor pînă la cititor (spectator) 
să fie 
tor, în 
poran.
resc, 
lung.

Intr-adevăr dacă poezia sau 
proza, pentru a ajunge la 
tor au de străbătut un drum 
relativ drept (n-am spus ușor), — 
textul dramatic este‘silit să se 
angajeze pe o cale foarte în 
zig-zag și presărată cu multe 
(uneori prea multe) obstacole, 
ocolișuri sau semne de cir
culație.

Dacă poezia plecind de la 
autor ajunge în mîinile redac
torului de revistă, trece pe 
biroul șefului, sare în tipogra
fie și de aici nimerește, Joi, 
Vineri sau Sîmbătă în casa ci
titorului, comedia (sau, dacă 
vreți, tragedia) coboară la atî- 
tea stații și schimbă atitea tre
nuri pînă a urca pe scenă încit, 
dacă nu le enumerăm, de vină 
nu este lipsa de simpatie la 
adresa noțiunilor cu pricina, ci 
absența spațiului.

Care-i soluția : Ce metode ar 
trebui folosite pentru transpor-

scurtat, grabnic și simți- 
spiritul ritmului contem- 

Acest drum este nefi- 
nedrept si istovitor de

citi-

AL. MIRODAN
in propor-tarea mai rapidă și

ții mai importante decît acuma 
a noilor texte dramatice ? Au
torul rîndurilor de față are 
prea mult umor pentru a pre
coniza simplificarea urgentă a 
operațiunei numită „montarea" 
pieselor, dar prea puțin pentru

torului. Ar fi suficient ca pu
blicațiile ce administrează dru
mul să poftească dramaturgia. 
Dacă fiecare ziar1), fiecare săp- 
tăminal de cultură, fiecare lu
nar consacrat literaturii s-ar 
hotărî (e o decizie care poate 
fi luată în 24 ore) să publice

M EWH TMJtl n

DRAMATURfiIA
ORIGINALA

a nu observa — necăjit — îm
preună cu alți confrați, că exis
tă o cale, că această 
rezolva foarte multe 
din păcate, ea este 
uimitor de puțin.

Calea se numește tipar.
Ea se deschide în fata noas

tră, destul de largă pentru ca, 
alături de șirurile de poeme, 
nuvele și eseuri, să circule pie
sele de teatru în direcția citi-

cale ar 
dar că, 
utilizată

piese Intr-un act sau acte 
dintr-o piesă, dacă sarcina 
aceasta n-ar mai Împovăra a- 
proape cu exclusivitate revista 
„Teatru" care monopolizează 
absurd elogiile și injuria do
meniului, dacă tiparul spiritual 
ar găzdui dramatic, cu aceeași 
umanitate, precum, de pildă, 
Radio-ul (dar... volant) atunci 
lumea ar observa un fenomen

1
Mă ițjDdese ca „Ga- 

wta literară' de pildă, 
de aeam 9 ani cind l-a 
publicat pe Linărul Ale
xandras Mirodan. n-a 
mai publicat d piesă in 
trei acte pînă anul a- 
costa, la piesg lui Ma
rin Preda

ediuirtie.Ci] privește
aici nu se tipăresc decît 
piesele reprezentate, 
ceea ee nu e totdeauna 
drept întrxicft nu toate 
lucrările jucate merilĂ 
această onoare, nici toate 
cete nejucate aceasta 
ra justiție.

tulburător în istoria teatrului 
contemporan.

Ar observa lumea, într-o 
bună dimineață, că dramaturgia 
originală există.

*) Gazetele de față nu sînt 
scutite.

netic, 
D-zeu 
văzînd 
fără a 
aprind 
militară în mijloc, 
pe uliță. Lăutarii în 
părțile. Oștirea cu puștele 
]e-a umere, amestecată 
printre popor, se bucură de 
fericirea generală. Astfel, 
poporul cu muzica, cu mili
tia, cu faclele aprinse s-au 
purtat pe toate ulițele urind 
pe consuli, urmtnd pe depu- 
tațl și lucind Hora Unirii 
pe la toate colțurile". Ano
nimul cronicar, modest pre
cum modeștii săi străbuni, 
iese din scenă nu fără a se 
considera părtaș la ferici
rea generală : „Dar, o Dum
nezeule I Fapta este atit 
de mare, bucuria atit de 
mare, încit pana tremură 
în mina mea... și o las 1"

Timpul nu mal avea răb
dare. Ceea ce nu tncăpea 
în rindurile așternute gră
bit la ora închiderii ediției, 
vibra In aerul, făcut orgă, 
al străzii.

pentru înfăptuirea ei au lăsat 
cîteva dintre cele mai fru
moase pagini ale gîndirii și 
istoriei românești a secolului 
trecut, La 23 martie 1839, Cos- 
tache Negruzzi îi scria lui 
George Bariț : „Ca deputat 
strig la Camera noastră, ca 
filolog scriu articurele, ca ro
mân sfătuiesc și propovădu
iesc Unirea, fără care bine nu 
vom mai vedea".

Bariț scria în Foaie pentru 
minte, inimă și literatură, 
din 18 decembrie 1844 : „Uni
rea națională este frumoasa 
deviză ce răsună din toate 
părțile și deșteaptă duhurile 
cu putere multă. Popoarele

In Bucegi, spre Caraiman
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Teatrul Mic deschide cu Șun 
un ciclu de spectacole-lectură, 
în cadrul căruia vor mai urma 
trei debuturi cu piese origi
nale românești, apoi Starea 
de asediu a lui Camus, Aș- 
teptîndu-1 pe Godot de S. 
Beckett, Dacă luăm această 
inițiativă în sensul punerii în 
circulație a unor texte pentru 
care teatrul nu dispune acum 
de resurse materiale și de 
timp, lucrurile sînt oarecum 
clare pentru oricine. In nici un 
caz nu se poate vorbi aici des
pre experiment, căci pentru a 
putea urmări rezultatele unei 
încercări ea trebuie să fie fi
nită. Aici însă se prezintă pu
blicului piesa 
în momentul în 
care actorii du
pă lucrul la 
muși, prima 
schiță de miș
care trebuie să 
treacă la pre
gătirea specta
colului propriu- 
zis. Faptul în 
sine ar putea 
fi numit expe
riment, dar es
te prea simplu 
pentru această 
noțiune. încer
cările nu au 
nici o valoare 
din punct de 
vedere teatral, 
ci doar lite
rar, adică al 
înțelegerii pie
sei și al încercării unei 
lecturi logice. Aici nu se 
realizează imagini teatrale, 
se tinde mai degrabă că
tre o citire en critique a 
textului „încercînd să schițeze 
conflictul, caracterele și mo
dalitatea de expresie proprie 
fiecărei lucrări dramatice in
cluse în acest ciclu" (din caie- 
tul-program). Toate acestea 
rămîn însă doar în stadiul 
de potențe teatrale, așa cum 
sînt simplu oferite de către li
teratura dramatică, și nicide-

cum traduse în expresie sce
nică. Pînă la urmă posibilită
țile acestui gen de spectacole 
sînt similare celor 
lui radiofonic.

Șun este un mit 
niul conducerii 
Aici Călinescu creează imagini 
ideale, personajele închipuind 
în stare pură, dimensiunile e- 
sențiale ale celor ce iau ma
rile decizii privind soarta ță
rilor. In literatura noastră 
Vlaicu Vodă, este cea mai ex
plicită dizertație despre obli
gațiile unei domnii, Călinescu 
depășește însă dimensiunile 
politicii, căci plasîndu-se în
tr-o lume fabulos orientală a-

ale teatru-

despre ge- 
popoarelor.

TEATRUL MIC

în privința construcției și a 
caracterelor.

*
Dacă spectacolul „Cum vă 

place" al lui Liviu Ciulei a con
stituit realizarea deplină a 
tendinței atunci dominante în 
teatrul nostru : stilizarea, a- 
cum Richard II deschide dru
mul unui anume realism. Re
prezentația teatrală recapătă 
azi caracterul senzorial, de act 
fizic. Singurul lucru care justi
fică existența teatrului este 
materialitatea sa. După deza
vuarea ei absolută de către 
estetica teatrală simbolistă, se 
ajunge acum

• SPECTACOLE-
LECTURA

• RICHARD II

etc.) forma una din condițiile 
fundamentale pentru cuceri
rea libertății și asigurarea 
propășirii poporului român.

„Unită, numai unită Româ
nia va înflori... Vom alcătui 
un singur stat, o singură na
ție, o singură Românie liberă, 
mare și puternică" (articolul 
„Unirea cu Moldova" în Prun
cul român" nr. 13, 1848).

Această idee avea, firește, un 
și mai mare ecou în mase, 
cind ea era proclamată de 
acei care își manifestau tot
odată hotărîrea de a angaja 
toată puterea lor de muncă 
și de luptă și însăși viața lor 
pentru înfăptuirea Unirii.

„UNITA, NUMAI

btndi o constituție întinsă 
ca a voastră, fără împo
triviri din partea boieri
lor este: declararea Unirii 
Principatelor". In Dorințele 
partidei naționale în Moldova 
din august 1848, Mihail Ko- 
gălniceanu scria : „Pe lîngă 
toate aceste radicale instituții, 
singurele care ne pot regene
ra patria apoi partida națio
nală mai propune una ca Uni
unea tuturor, ca cheie a boi
tei, fără care s-ar prăbuși tot 
edificiul național. Aceasta este 
unirea Moldovei cu Țara Ro
mânească... O unire dorită de 
veacuri de toți românii cei 
mai însemnați a amînduror

UNITĂ

ROMANIA VA ÎNFLORI..."
Europei pricep și cunosc cum 
că tăria și puterea unui popor, 
baza sa, politica sa de cum
pănire, nădejdile sale, prezen
tul și viitorul său zac în U- 
nirea națională".

Declarațiile convergente fă
cute de patrioții luminați ai 
vremii își găsesc expresia în 
programul Revoluției din 1848 
din Moldova și Tara Româ
nească și în bogata literatu
ră prilejuită de acest moment 
capital din istoria noastră mo
dernă. Punctul 6, „Unirea 
Moldovei și a Valahiei in
tr-un singur stat neatîrnai 
românesc" din programul re
voluționarilor moldoveni
(Costache Negri, Alecu Russo

Iată de ce mărturiile frunta
șilor Revoluției de la 1848, în 
favoarea realizării acestui act 
istoric, au un și mai mare preț 
pentru noi astăzi, așa cum a- 
veau o maximă incidență a- 
supra opiniei publice contem
porane. „Trebuie să te înști
ințez — scria Vasile Alecsan- 
dri lui Nicolae Bălcescu la 
25 iulie / 6 august 1848 — că 
dorul cel mai înfocat al nos
tru, a unei mari partide dii 
Moldova, este unirea Moldo 
vei cu Valahia sub un singu' 
guvern și sub aceeași consti
tuție. Pentru noi în întîmplă- 
rile de astăzi, în mijlocul greu
tăților ce ne înconjur, cel 
mai sigur chip de a do-

Principatelor, o unire pe care 
după spiritul timpurilor, cu 
armele în mină, au vroit să o 
săvîrșească Ștefan cel Mare 
și Mihai Viteazul, carele și 
ajunsese a se intitula : Cu 
mila lui Dumnezeu, domn al 
Tării Românești, al Moldovei 
și al Ardealului... O unire care 
e dictată atît de vederat prin 
aceeași origine de limbă, o- 
biceiuri și interese".

Pildele glorioase ale trecu
tului erau evocate pentru rea
lizarea grabnică a unei legi
time și unanime aspirații na
ționale de către acești luptă
tori care asociau hotărîrea și 
clarviziunea politică erudiției 
istoricilor. Din aceste exem

ple luate din cronici, ei de
gajau imperativele unor mă
suri de curaj înfăptuite de 
poporul însuși. In 1848, revo
luționarii erau hotărîți să 
realizeze Unirea împotriva 
oricărei piedici și, dacă ar fi 
fost necesar, chiar cu forța 
armelor. „Căci — scria Mihail 
Kogălniceanu — istoria lui a 
dovedit prin mai multe lecții 
complete, la ce mijloace de 
deznădăjduire, popoarele a- 
leargă spre a-și arăta și a-și 
îndestula nevoințele cind li 
se pune piedica de a le do- 
bîndi pe o cale liniștită și 
pașnică".

In anul revoluționar 1848, 
ideea Unirii este considerată 
drept mai aproape ca oricînd 
de realizarea ei, ceea ce ex
plică frecvența cu care apar 
în proclamații, articole și stu
dii, descrieri și declarații po
litice. După înfrîngerea revo
luției, entuziasmul pentru 
idee nu scade din intensita
te ; el este menținut și întețit 
de luptătorii revoluționari din 
exil ca și de cei rămași aca
să. „In visurile mele — de
clara Costache Negri la Paris, 
la sfîrșitul anului 1848 — în
floritor se arată viitorul Ro
mâniei. Sîntem milioane de 
Români răzlețiți '.... Ce ne lip
sește ca să ajungem un neam 
tare ? Unirea. Numai Uni
rea !... Să trăiască Unirea 
Românilor

„O, vis dulce ! O, vis nepre 
țuit! scria — Alecsandri un 
an măi tîrziu —. Care tînăr. 
cu inimă adevărat româneas
că. nu s-au înfrățit cu tine o- 
dată măcar în viața lui ? Care 
tînăr nu te-a dezmierdat cu 
dragoste într-această epocă 
în care toate popoarele se 
deșteaptă la soarele civiliza
ției și al libertății

Gîndirea politică româneas
că la sfîrșitul primei jumă
tăți a secolului XIX-lea, și-a 
găsit cea mai strălucită ex
presie în analiza pe care, în 
exil, Nicolae Bălcescu o făcea 
Revoluției de la 1848 și pro
gramului pe care-l urmărise 
ea. La 1848, scria Bălcescu 
lui A. C. Golescu în 4 martie 
1850 — „trebuia făcută o re
voluție democratică și socială. 
Acesta a fost scopul nostru, 
programul din 1848... Odată 
înfăptuită această revoluție, 
ne mai rămîn de făcut alte 
două revoluții: o revoluție 
pentru unitatea națională, și, 
mai tîrziu, pentru indepen
dența națională, ca în felul 
acesta națiunea să reintre în 
posesia deplină a drepturilor 
sale naturale".

Cu clarviziunea și curajul 
ce i-au definit întreaga ope
ră științifică și politici. Băl
cescu făcea, în același timp, 
bilanțul gîndirii luptei pentru 
Unire la începutul deceniului 
care avea să se încheie prin 
înfăptuirea ei: „Problema u- 
nității a făcut mari progrese 
și s-a simplificat foarte mult 
Unirea Valahiei șl a Moldo
vei este un fapt împlinit pen
tru toată lumea... Si ea nu se 
poate să nu se realizeze neîn- 
tîrziat".

Următorii ani confirmau, 
prin voința poporului român, 
hotărîrea cu care marele re
voluționar s-a stins în 1852 la 
Palermo ■ ..România noastră 
va exista deci. Am această 
convingere intimă. Este orb 
cine n-o vede"

încă odată istoria dădea 
dreptate aspirațiilor unui po
por, a cărui întreagă dezvol
tare a fost o strădanie neîn
treruptă pentru realizarea u- 
nui ideal legitim.

junge la viziuni cosmice. Ar
monia cu legile universului 
trebuie să conducă inițiati
vele stăpînilor de noroade. Ei 
aspiră către liniște, ce rezultă 
din comuniunea generală. Fa
natica stăpînire de sine, stin
gerea oricăror violențe permit 
concordanța cu ritmul univer
sal. Conducătorii buni capătă 
eternitatea bambusului și a 
soarelui, a scoicii din fundul 
mării, a iubirii din întregul 
Cosmos. Ei trăiesc asemenea 
nemuritorilor. Gesturile lor 
solemne prin care îndreaptă 
rîurile, fac roditoare pământu
rile, nu mai produc tulburări 
căci izvorăsc nu din voința 
unor oameni, ci chiar din si
nul naturii.

Structura ciclică a piesei o 
datorăm faptului că deliberat 
Călinescu lucrează cu situațiile 
dramatice asemenea termeni
lor unei demonstrații ce tre
buie făcută. Parabola, mai greu 
acceptabilă de către formele 
teatrului european, trimite că
tre lumile încă ciudate ale 
Asiei sau Africii Șun pleacă 
nu numai de la elemente de 
sensibilitate asiată, ci și de la 
principii de construcție dra
matică.

Spectacolul, regizat de Ion 
Cojar, nu realizează tocmai 
datele acestei lumi și acestui 
stil de teatru. Ceremonialul 
conține delicii nebănuite și din 
dialog simțim plăcerea lui Că
llnescu pentru replica somptu
oasă, rostită larg ascunzînd 
subterfugii diplomatice. Acto
rii nu au înțeles că formulele 
sint savante mijloace de disi
mulare și de aceea nu le acor
dă importantă.

Lectura este deseori greu 
de urmărit, deoarece unii in
terpret nu sesizează tîlcui 
fiecărei întîmplări relatate. 
Actorul, obișnuit cu teatrul 
european crede că o povestire 
de caracter asiat este ușor des
cifrabilă de către auditor și 
expediază grăbit sentința. Că
llnescu recompune însă ele
mentele înțelepciunii orientale 
care descoperă sensuri uimi
tor de profunde din flecari 
faptă. Neauzind clar moral'’ 
fabulei, spectatorul nu poate 
pricepe rostul multora dintre 
povestiri. Greșeala se datorea
ză faptului că acest text a 
fost înțeles prea apropiat de 
teatrul realist, el în realitate 
fiind absolut convențional și

la interpretarea 
spectacolului ca 
un „rit car
nal" cum îl de
numește J. L. 
Barrault. Dacă 
la începutul se
colului soluția 
pentru redes
coperirea tea
trală era spec
tacolul festiv, 
ceremonialul, 
acum este ace
la popular, vio
lent, singurul 
capabil de co
municare di
rectă cu publi
cul.

Radu Penciu- 
lescu împreună 
cu Tr. Nițescu 
(care semnează 
decorul realizat 

după schițele lui Tony
Gheorghiu) și Dan Nemțea- 
nu (costumele) pleacă de 
la imaginea scenei elisabe- 
tane. Pe o platformă înclinată 
se reînvie un univers. Obiec
tele, reduse ca număr, capătă 
însă viață datorită unor fru
moase scene compuse în ra
port cu ele. Costumele mențin 
datele istorice, dar nu cu țe
luri documentaristice, ci ex
presive. Ele redau acea strălu
cire a culorilor de apă din 
miniaturi. Gruparea savantă a 
personajelor, ca și numeroase 
soluții de mișcare se inspiră 
evident din aceleași surse. 
(Scena turnirului, aceea din 
apartamentele reginei sînt 
doar două exemple). In aceas
tă lume reală apar și elemen
tele brute ale realității. Apa, 
mincarea, prezente acum pe 
scenă, nu anunță deloc o re
întoarcere la naturalism, o a- 
oolire a convenției, ci doar o 
tendință de intensificare a ca
racterului concret al imaginii 
scenice.

Textul nu este însă tratat pe 
aceeași direcție. Penciulescu 
l-a vrut ca o meditație despre 
politică, despre istorie. O ase
menea viziune estompează 
destinul individual în favoarea 
celui general, omul în favoa
rea funcției. Nu l-a interesat 
din Richard decît calitatea de 
rege. Dună abdicare el iese din 
istorie, deci tulburările sale 
ulterioare nu mai intră în sfe
ra de preocupări ce și-o pro
pune regia. Concluzia unei a- 
semenea atitudini în planul 
interpretării a fost absența 
pasiunilor, austeritatea totală 
Apropierea de stilul brechtian 
este declarată inițial de către 
autorii spectacolului (de aceea 
jocul pasional al Olgăi Tudo- 
rache sună atît de strident în 
sobrietatea generală). Aici 
spectatorul nu se poate pierde 
intr-o lume de carne și singe, 
ci i se explică istoria Pe unii 
fi poate rrlictisi. pe alții nu 
Nu aceasta ne interesează 
Spectacolul însă în a doua di
mensiune a sa este lucid, soli- 
citind rațional publicul.

Stilistic se produce o con
tradicție intre gindirea spec- 
eolului și expresia sa. Nimeni 
nu are dreptul să absolutizeze 
o singură formă de teatru, dar 
odată aleasă ei i se poate pre
tinde coerenta.

GEORGE BANU
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SPORT
CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN

Continuă plata pensiilor
țăranilor cooperatori
De cîteva zile și în cadrul cooperativelor agricole din re

giunea Galați se desfășoară un eveniment deosebit — trăit, 
de altfel, în întreaga țară. Pentru prima dată bătrinilor, ce
lor ce și-au pierdut capacitatea de muncă și orfanilor de 
ambii părinți — din fondul creat prin depunerea la timp a 
sumei statutare (3,5 la sută din valoarea producției globale) 
— la 61 959 de țărani cooperatori li se plătește pensia sta
bilită prin sistemul unic de 
ratori.

pensionare a membrilor eoope-

Luni seara, la sediul coope
rativei agricole din Braniște, 
raionul Galați. Animație... ca 
în vremea secerișului. ~ De 
data aceasta se lucrează cu 
starte de plată, cu bani. In de
curs de o săptămînă tovarășul 
Iancu Gavrilescu — îngrijitor 
de la ferma de porcine — se 
întîlnea, în aceeași postură 
de semnatar, cu casierul coo
perativei agricole de produc
ție. Atunci ridicase un 
din ceea ce i se cuvenea 
retribuție pentru cele 
zile-muncă efectuate (și 
71 de ani!), iar acum pensia 
lunară ce i s-a stabilit. „Sînt 
mulțumit, ba foarte mulțumit 
de ceea ce se face pentru noi, 
plugarii de ieri. Să avem pen
sie ! Cine s-ar fi gîndit vreo
dată la aceasta ? Dar iată că 
am trăit să văd și mă bucur 
de această prețuire. Eu, cît 
m-or ține puterile, muncesc la 
cooperativă. E a noastră și par
că de zece ori întineresc cînd 
lucrez alături de cei mai tineri

rest 
ca

302 
are

și mult mai tineri, cînd văd 
că unde punem mina rămîne 
ceva. Muncim mai bine, trăim 
mai bine".

200 de semnături au fost 
așezate de bătrînii comunei 
Brănești în statele de plată a 
pensiilor.

In haine de sărbătoare s-au 
prezentat la casieria coopera
tivei agricole și soții Elena și 
Dumitru Stamate din Stoioani. 
„Taică Gheorghe — s-a adre
sat bătrînul tovarășului Spiri- 
donescu, casierul — am venit 
cu baba să-mi ridic pensia. 
Și să te avertizez că-n ăst an 
am de gtnd să-ți golesc șifo
nierul ăla de fier. Am vorbit 
cu baba. Anul trecut am făcut 
300 de zile-muncă, acum 
vrem să facem 500 !

Semnături... mit de semnă
turi au fost depuse numai în 
cîteva zile de pensionarii a 
peste 50 de cooperative agri
cole gălățene.

GHEORGHE FECIORU

ÎN EDITURA 
POLITICĂ 
au apărut

GEORG KLAUSS : 

„Cibernetica 

și societatea"

TV
V

VINERI 20 IANUARIE

Lucrarea abordează una din 
cele mai pasionante probleme 
ale științei contemporane : po
sibilitatea ciberneticii de a fi 
aplicată în știință și procesele 
sociale. Realizat din perspecti
vă marxist-leninistă, studiul lui 
Georg Klauss demonstrează că 
introducerea ciberneticii in 
studiul și activitățile societății 
este nu numai posibilă ci și ne
cesară dezvoltării știmței si so
cietății socialiste.

18 : Pentru cei mici, Ala- 
Bala. Pentru tineretul școlar. 
Peceți și file îngălbenite ; 
18,50 : Publicitate : 18,58 : Ora 
exactă; 19: Telejurnalul;
19,20 : Buletinul circulației ru
tiere ; 19,30 : Atlas folcloric ; 
20 ; Săptămînă ; 21 : Avanpre
mieră 21,15 : Teleglob ; 21,45 : 
Reflector ; 22 : Concertul lau- 
reaților ; 22,40 : Telejurnalul.

Martin Gilbert și Richard Gott:

„Conciliatorii"

Bazată pe cercetarea unul 
volum important de documente, 
lucrarea prezintă activitatea 
oamenilor politici ai Marii Bri
tanii In perioada 1930—1940. 
Politica de „conciliere" dusă 
față de Germania hitleristă, to
lerarea militarizării Germani
ei, a repetatelor abateri de la 
clauzele tratatului de la Ver
sailles, pasivitatea în fața imi
nenței războiului. Lucrarea dez
văluie principiile acestei poli
tici, mobilurile și premizele ei. 
Amploarea documentației și 
expunerea animată fac ca lec
tura să fie nu numai instructi
vă, ci și atractivă.

s

Iarna la Muzeul Satului

Colectivele de muncă s-au angajat să realizeze peste plan :

Angajamente 1967
■MMM»*

Combinatul de zahăr și ulei

„Oltenia"
• 220 tone zahăr ;
■ 195 tone de ulei;
■ 2 414 000 lei la producția 

globală și marfă ;

• 500 000 lei la beneficii;

tea
• 0,4 la sută 

muncii.
la productivita

întreprinderea forestieră

• 2 000 000 
globală :

• 2 000 000 
marfă ;

lei

lei

la

la

la

producția

producția

• 0,2 Ia sută 
productivității muncii;

creșterea

• X la sută la îmbunătățirea

r » :

râși-

din Piatra Neamț
calității cherestelei de 
noase;

• 0,6 la sută la îmbunătăți
rea calității cherestelei de fag ;

• 300 metri cubi bușteni de 
fag ;

• 420 metri cubi cherestea 
de rășinoase, din aceeași can
titate de bușteni.

Uzina chimică Turda
1 000 000 Iei la producția glo
bală ;
1000 000 lei la producția 
marfă vindută și încasată ; 
500 000
țul de
800 000

lei economi la pre- 
cost ;
lei beneficii :

*

3 la sută la productivitatea 
muncii;
100 tone sodă caustică le
șie ;
100 tone mase plastice ;
15 tone antidăunători.

1

■

1
<( îtf

1

4

Fabrica de stofă de mobilă din Capitală produce 19 modele de stole de mobilă in diferite 
poziții colcristice. In acest an vor fi introduse in producție încă 6 articole noi. In fotogra

fie : se introduce la vopsit un nou lot de fire

CONTINUĂRI S • CONTINUĂRI

Nebănuita valoare
a unui singur 

procent
an, cînd cooperatorii, în ca
drul adunărilor generale, dis
cută și dezbat activitatea anu
lui trecut și pun bazele acti
vității de mîine. Statutul coo
perativelor prevede ca 18-25
la sută din producția netă să 
treacă spre fondul 
lare. Rămîne la 
cooperativelor să
în cadrul acestor limite par
tea ce se va repartiza pentru 
acumulare și pentru consum. 
Orice procent în plus reparti
zat astăzi pentru fondul ob
ștesc constitue un mijloc de 
dezvoltare a producției, de ob
ținere de noi venituri, care 
permit consolidarea coopera
tivelor și sporirea continuă a 
nivelului de trai al cooperato
rilor.

de acumu- 
latitudinea 
stabilească

Multe cooperative agricole 
se preocupă îndeaproape de 
stabilirea unei proporții cît 
mai raționale între fondul de

acumulare și consum. Astfel, 
la cooperativa agricolă din 
comuna Ion Roată, raionul 
Urziceni, regiunea București, 
ca urmare a eforturilor de
puse, producția globală, în 
anul 1966, a sporit la 16 502 000 
lei, depășind planul inițial 
care era de 14 801 000 lei. Ob
ținerea unui plus de producție 
globală care depășește chel
tuielile de producție supli
mentare făcute, a dus la spo
rirea subsanțială a producției 
nete și, mai departe, la ridi
carea nivelului fondurilor de 
acumulare și consum.

Inițial, cooperatorii au ho- 
tărît să repartizeze pentru 
fondul de acumulare 20 la sută 
din producția netă. Prin creș
terea producției nete, față de 
cea planificată, cu 1 000 000 
lei, partea ce revenea fondului 
de acumulare, păstrîndu-se 
proporția inițială de 20 la 
sută, sporește cu 200 000 lei.

Cooperatorii discutau, în 
preajma adunării generale, po
sibilitatea de a mări partea 
din producția netă pentru fon
dul de acumulare, deoarece 
și-au dat seama că făcînd in

vestiții economice pot obține 
venituri importante. Dacă am 
presupune că pentru fondul 
de acumulare partea din pro
ducția netă s-ar mări doar cu 
1 la sută, aceasta ar constitui 
o sumă de 106 000 lei. Această 
sumă pare mică, dar cu ea s-ar 
rezolva anumite probleme cu
rente ale producției care ar 
asigura obținerea de venituri 
suplimentare. Astfel, coope
ratorii se gîndesc să constru
iască o magazie pentru mate
riale și îngrășăminte oare co
stă 120 000 lei, deoarece păs
trarea necorespunzătoare a 
acestora a dus în anul trecut 
la folosirea lor nerațională. De 
asemenea, fiind o cooperativă 
care își axează în bună parte 
activitatea economică pe pro
ducerea legumelor, cu această 
sumă ea ar putea mări răsad
nița existentă cu circa 1 200 
m.p. ceea ce ar asigura ră
sad pentru o suprafață de a- 
proximativ 30 hectare. Dacă 
ne gîndim că în anul 1966 de 
pe un hectar cultivat cu ro
șii țăranii cooperatori din co
muna Ion Roată au încasat 
33 000 lei. de pe această nouă 
suprafață ei ar putea obține

Pregâtirea 
însâmînțârilor
în gospodăriile agricole de 

stat se fac pregătiri 
pentru 
măvară.
meroase 
tre care 
lăți, Timișoara, Iași și Mara
mureș au terminat repararea 
semănătorilor de porumb, a 
celor de păioase și a altor ma
șini agricole. Buna organi
zare a muncii în ateliere s-a 
concretizat în executarea re
parațiilor mașinilor agricole 
în procent de peste 85 la sută 
și a tractoarelor de aproape 
60 la sută. Deși aceste lu
crări sînt mai avansate decît 
in aceeași perioadă a anului 
trecut, în unele trusturi, prin
tre care cele din Mureș Au- 
tonomă-Maghiară, Cluj, Su
ceava, Alexandria și Bucu
rești ele nu se desfășoară la 
nivelul posibilităților. Cu 
toate că s-au luat din vreme 
măsuri pentru asigurarea pie
selor de schimb, există încă 
unele greutăți în această pri
vință.

intense 
însămînțările de pri- 
Mecanizatorii din nu- 
trusturi Gostat, prin- 
cele din Brașov, Ga-

li vastems,
/t» SLMIFimOll

Pasionanta întrecere a intrat în 
faza finală. Febra înfruntărilor de
cisive a crescut considerabil. Agi
tația nervoasă mai mult ca gri cînd 
stăruie atit la jucători cît ți la 
antrenorii lor. Acum această con
centrație nervoasă nu mai este 
dispersată în mai multe orașe sue
deze și este condensată aici la 
Văsteras, al cincilea oraș al țării 
ca număr de locuitori (aproape 
100 000).

. Pentru cîteva zile, Vaster asul a 
devenit „metropola" C.M. Și ma
rea competiție și-a pus amprenta 
pe întreaga lui existență. Aceasta 
cu atit mai mult cu cît aici nu
mărul iubitorilor handbalului este 
foarte mare. Acest sport este la 
fel de popular și îndrăgit ca și 
hocheiul. Pasiunea pentru el a 
localnicilor o trădează și nume
roasele terenuri, săli de sport și 
patinoare, dar mai ales comple
xul sportiv „Rocklundahallen" cu 
o sală avînd o capacitate de 8 000 
de locuri, adaptabil cu ușurință 
pentru jocul cu mingea și cel pe 
gheață. Sala prezintă, cel puțin 
pentru handbal, un oarecare grad 
de dificultate : pardoseala sălii 
este dintr-un 
elastic. Părerea aceasta 
tășesc toți specialiștii 
echipe calificate în 
(România, Cehoslovacia, 
ca și U.R.S.S.) instalate 
Traficul cu acest prilej a sporit 
considerabil. Din Danemarca so
sesc avioane cu turiști susținători 
ai echipei care a făcut senzație. 
Mulți localnici, iubitori ai acestui 
sport, pun la dispoziție jucătorilor 
și oficialilor propriile mașini, pe 
noi ne-au primit la gară 20 de li
muzine.

Orașul cunoaște o afluență fan
tastică. O frecvență impresionantă 
pe străzi, în hoteluri și magazine 
are această propoziție : Cine va 
cîștiga C.M. ? Prezența acestei în
trebări, firesc, e consemnată în 
loturile sportivilor, dar mai cu sea
mă la conferința de presă cu în
trebări încuietoare, speculative, 
adresate antrenorilor și conducă
torilor de delegații. Dar cine s-ar 
încumeta, după atîtea surprize 
neașteptate, să facă vreun pronos
tic ? Conducătorul delegației so
vietice N. Suslov și antrenorul 
G. Saharasidze, după ce au mulțu
mit presei pentru obiectivitatea de 
pînâ acum, s-au limitat să arate 
că echipa lor a fost pregătită de 
timp îndelungat și că este cea mai 
bună formație pe care au prezen
tat-o vreodată. în ultima vreme 
au susținut 20 de jocuri interna
ționale de verificare avînd parte-

pardoseala
fel de ciment mai 

o împăr- 
celor 4 

semifinale 
Danemar- 
deja aici.

Corespondență 
telefonică 

trimisulde la 
nostru special, 
Vasile Căbulea

n©ri de joc, echipe de primă mă
rime : România, Cehoslovacia,
R.D. Germană, Iugoslavia, Și .clte- 
va amănunte istorice : primul meci 
de campionat în U.R.S.S. în 1961 : 
numărul actual al jucătorilor de 
handbal 700 000 (răspuns unui zia
rist danez care știa doar de 
100 000). Jocul cu R. D. Germană 
îl consideră cel mai bun. Repre
zentantul ceh Knotek, a răspuns 
doar la întrebări. Arătînd că toa
te jocurile echipei sale au fost 
grele (noi n-am zice că întîlnirile 
cu echipele din Tunis, Franța, 
Suedia, Danemarca în comparație 
cu alte grupe au fost chiar așa 
de grele), a răspuns apoi la între
barea unui ziarist — dacă ar fi 
vrut un alt adversar în semifinală 
decît pe jucătorii români. „Nici o 
echipă nu trebuie tratată cu indi
ferență". Antrenorul echipei Dane
marcei — revelația C.M. — •

afirmat că el au prezentat o echi
pă mai slabă ca alte dăți. ,,Pentru 
echipa mea ioarte tinără (media 
de vîrstă a lotului este de 25 de 
ani, a României tot de 25, a Ceho
slovaciei de 28, iar a U.R.S.S. de 
271/g) — spunea antrenorul — a 
fost o foarte grea încercare a ner
vilor, Ne bucurăm că i-am învins 
pe iugoslavi, cărora toți le dădeau 
șansa finalei ți că vom juca îm
potriva Uniunii Sovietice, echipă 
pe care o cunoaștem. Dacă am 
ajuns aici vom lupta pînă la ulji- 
ma picătură de energie în meciu
rile care urmează".

Termometrul campionatului in
dică in tabăra românilor „vreme 
bună*. In timpul călătoriei de 3 
ore de Ia Linkoping la Văsteras, 
am răsfoit ziarele suedeze împreu
nă cu Mozer, Iacob, Redl și cu 
ceilalți jucători și antrenori. A- 
proape toate Ii văd în finală pe cehi 
și sovietici. Aceasta nu i-a deran
jat de loc pe băieții noștri. La 
nici un campionat, noi nu am fost 
văzuți 
titlul' 
vorba 
vacia, 
într-adevăr este o partidă deosebit 
de grea care se adaugă la cele
lalte de pînă acum, aproape la fel 
de grele si ele. Totuși ei sint ho- 
tărîți să nu-și precupețească for
țele.

In finali, dar am cîștigat 
— spunea Oțelea. Venind 
despre meciul cu Cehoslo- 
jucătorii noștri recunosc că

Văsteras 19 ianuarie

SCURTE ȘTIRI
• La Leningrad a început construirea unui stadion pentru 

fotbal. Lungimea arenei este de 124 m, iar lățimea de 88 m. 
Tribunele vor avea o capacitate de 25 000 locuri. In afară de 
fotbal, aici se vor putea desfășura competiții de handbal, 
baschet, volei, hochei și concursuri de atletism și patinaj 
artistic. Complexul sportiv va mai dispune și de două bazine 
olimpice de înot. Terenul de fotbal va fi acoperit cu un 
covor de material plastic, care va ține loc de gazon.

• Pe stadionul Bislet din Oslo s-a încheiat întîlnirea 
internațională de patinaj viteză dintre selecționatele mascu
line ale U.R.S.S. și Norvegiei. Victoria a revenit echipei 
sovietice, care a totalizat 299 puncte, față de 245 ale sporti
vilor norvegieni.

• Turneul zonal de șah de la Vrnjacka Banja a continuat 
cu desfășurarea partidelor întrerupte. Boboțov a remizat cu 
Ivkov, în timp ce Jansa a cîștigat în 66 mutări la Byliap.

Aceste rezultate nu au adus schimbări importante în 
clasament și, astfel, lider este în continuare vest-germanul 
Mohrlock cu 4 puncte. 11 urmează un pluton de opt șahiști, 
printre care și marele maestru român Florin Gheorghiu, cu 
cite 3,5 puncte.

(orele
20.30) ,
20.30) .

CU-
16.30,

filmul

CINEMATOGRAFE

11,30, 
Popu-

(orele
18,45,

LA SAN MICHELE 
(orele 9, 12, 15,15, 
Feroviar (orele 8,30, 
16; 18,30; 21), Flo-

(orele 9,
Miorița

16,45,

„Maica
.«

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
MINTE

rulează Ia Republica 
9,30; 11,45; 14; 16,30;
21,15).

la Victoria 
18; 20,45),

9: 11,15, 13,30,

MAICA IOANA A ÎNGERILOR 
rulează la Patria (orele 10: 
12,45; 15,30, 18,15, 21).

CARTEA DE
Festival 
18,30; 21), 
11; 13,30;

reasca (orele 8,30; 11,13.30; 16; 
18,30; 21).

Cadru
Ioana a îngerilor'

cenl (orele 14; 16;
20,45).

BALADA DIN HEVSURSK
rulează la Excelsior
9,45; 12, 14-, 16; 18,15; 
Rahova (orele 15,30: 18;

ACEI OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 
cinemascop

rulează la Dacia (orele 8,30: 
13,30: în continuare, 16, 18,30, 
21).

18,30,

(orele
MONDO CANE

rulează la Luceafărul 
9,30; 13; 16,30; 20). București 
(orele 9; 12,30-, 16.30, 20). Fla
mura (orele 9, 12,30,
Grivița (orele 9,30,
20).

EL GRECO
rulează la Capitol
11, 13,15, 15,30,
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30,
16, 18,30; 21), Modern (orele
9, 11,15; 13,30, 16, 18,30, 21).

MOȘ GERILA
rulează la Lumina (orele 9, 
11,15, 13,30, 15,45, 18,15:

16; 19,30).
13i 16,30;

(orele 9,
18, 20,30),

20,30), Unirea (orele 15,30, 18, 
20,30), Moților (orele 15,30| 
18, 20,30).

FALSTAFF
rulează
12, 15, 
(orele 
18,15, 20,30).

PLAJA
rulează la Union (orele 
18, 20,30).

RlDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Doina (orele 
13,45, 16, 18,15, 20,30), 
Iar (orele 15,30: 18: 20,30).

CICLONI ANTICICLON1, FRON
TURI, DIN PÂMlNT Șl FOC, 
ORAȘUL INTERZIS, INELUL FER
MECAT șl UNIREA

rulează la
9—21 In

POVESTEA PROSTIEI MELE 
rulează Ia Buzești (orele 15,30, 
18, 20,30).

SANJURO

Timpuri Noi (orele 
continuare).

Giulești (orele 10,30,
20,30). Arta (orele 9,

BARBA ROȘIE 
rulează la Cosmos (orele 16, 
19,30).

13, 15,30, 18; 20,30), Ui» (orele 
15; 17,45, 20,30).

NEVESTE PERICULOASE 
rulează la Gloria (orele 9,15, 

18,15, 20,30), 
11, 13,15,

11,30; 13,45; 16.
Aurora (orele 8,45,
15,30, 18,15, 20,30).

rulează la 
15,30: 18:
11, 13: 16: 18.15, 20,30).

OMUL DIN RIO
rulează Ia înfrățirea (orele 
13,30, 15,45: 18; 20,30). Cotro-

DIPLOMATUL GOL
rulează la Crlngași (orele 
15.30: 18, 20,15), Cotroceni
(orele 15,15, 18; 20,45), Clubul 
uzinelor Republica (orele 15, 
17,30: 20).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează Ia Bucegi (orele 9, 11,

GOLGOTA 
rulează la 
11,15, 13,30; 
Drumul 
20,30).
NORD, 
rulează
18 : 20,30).

sării

Tomls
16; 18,15-, 20,30). 
(orele 15,30; 18i

!N

(orele 9:

ALASKA ISPRE
la Flacăra (orele 15,30;

aproape un milion de lei, adi
că de 10 ori mai mult decît 
suma investită în răsadnițe.

De asemenea, ar putea fo
losi acești bani pentru cumpă
rarea unui aspersor cu care 
s-ar putea iriga 40-50 ha. In 
anul 1966, la cultura lucemei 
irigate, aici s-a obținut o 
producție de 7 000 kg fin la 
hectar, față de 3 000 kg pe 
suprafețele neirigate. Prin 
plusul realizat, de 4 000 kg la 
hectar, volumul furajelor ar 
crește considerabil, structura 
lor s-ar îmbunătăți, ceea ce 
ar permite sporirea produc
ției de lapte și a efectivului 
de vaci.

Țăranii cooperatori din co
muna Ion Roată și-au propus 
ca în anul 1967 să-și comple
teze parcul auto cu 2 autoca
mioane, deoarece au un vo
lum mare de transport, iar 
brigăzile sînt dispersate. Față 
de autocamioanele planificate, 
prin mărirea cu 1 la sută a 
fondului de acumulare, coope
rativa și-ar putea procura 
încă un autocamion, precum 
și două tractoare mici de gră
dină, cu care ar ușura mull 
lucrările și ar micșora numă
rul de cabaline a căror între
ținere este costisitoare.

Aceste numai cîteva exem
ple ne ilustrează posibilitățile 
mari pe care le au cooperato
rii în direcția sporirii averii 
obștești prin alocarea unui 
procent mai mult, față de

plan, la fondul de acumulare. 
Important este ca aceste fon
duri să fie folosite în mod efi
cient, prin investirea lor în 
obiective necesare procesului 
de producție, care să aducă 
venituri mari cooperativelor.

Din nou propus: 
secretarul U.T.C.

„îl cunosc pe tov. Safta de 
mic copil, pentru că sîntem a- 
celași leat și stăm pe aceeași 
uliță, spunea tov. Petre Pă- 
truț, șeful brigăzii I de cîmp. 
In ’49 familiile noastre s-au 
înscris odată în cooperativa a- 
gricolă de producție. El a mai 
fost de două ori deputatul no
stru. Il știm mereu în fruntea 
noastră și ne amintim cu toții 
de amenajarea parcului comu
nal și împrejmuirea lui cu 
gard, de amenajarea fîntînilor. 
Și dacă circa noastră a cîști
gat întrecerea în ce privește 
înfrumusețarea comunei cu 
circumscripția 11 este desigur 
și un merit al lui".

„Eu știu un proverb — în
cepe șoferul Apostol Răcărea- 
nu, consătean și „de același 
leat" cu Safta — cine iubește 
copiii, muzica și florile, nu 
poate să fie decît un om cu 
inima bună. El are doi copii, 
să-i trăiască, o să mai aibă și 
alții, că e tînăr. Dar eu vreau

să vorbesc aici despre dragos
tea lui pentru alți copii. Pen
tru tinerii din toată comuna 
noastră. E secretar al comite
tului U.T.C. de 6 ani. Toate ac
țiunile întreprinse i-au reușit 
pentru că a știut să se facă 
nu numai stimat, dar și îndră
git de tineri, fiindcă după pă
rerea mea și el îi îndrăgește. 
Că îi place muzica știm cu 
toții. Și el și soția fac parte 
din corul căminului cultural 
încă de cînd nu erau căsăto
riți. Iar de flori, ce să mai vor
bim, de cînd este el deputat, 
pe șoseaua noastră sint două 
șiruri de flori de ți-e mai ma
re dragul să stai seara la poar
tă în mirosul lor. Sîntem foarte 
bucuroși să-l avem din nou de
putatul nostru".

Au mai vorbit și alții des 
pre calitățile tînărului Ion 
Safta înscris cu aprobarea u- 
nanimă a cetățenilor din cir
cumscripția nr. 13 pe listele 
de candidați pentru deputați 
in sfatul popular comunal. Am 
înțeles atunci mai bine sensul 
mesajului transmis de tinerii 
din comună candidatului lor — 
acel buchet de flori de muș
cate roșii.

Portretul oamenilor— 
faptele

frumusețe aspectului urbanistic 
al localității.

Apreciind-o pentru meritele

ei în obținerea a peste 7 000 
kg porumb la hectar, pentru 
calitățile morale și priceperea 
în conducerea brigăzii Izvo- 
rani, precum și pentru activi
tatea desfășurată ca președin
tă a comisiei de femei, țăranii 
cooperatori din circumscripția 
36 au propus candidată pe to
varășa Filofteia Gavrilescu.

Criteriul cinstei și al corec
titudinii la locul de muncă 
și în viața de familie, sprijini
rea acțiunilor de înfrumusețare 
prin exemplul personal, a stat 
la baza propunerii candidatu
rii tovarășei Maria Crăciun, 
socotitoare la cooperativa agri
colă de producție, neobosită 
mobilizatoare ce se bucură de 
o frumoasă popularitate în 
rîndul cetățenilor din Ștefă- 
nești.

Tînărul profesor de mate
matică Nicolae Coman de la 
școala generală nr. 2, venit în 
școală de pe băncile facultății 
din Iași, abia de un an, a 
căpătat încrederea colectivu
lui didactic și a cetățenilor 
din circumscripție, pentru 
pregătirea sa temeinică și 
promptitudinea și dăruirea cu 
care participă la acțiunile cul
turale. prin trăsăturile carac
terului său de bun camarad. 
El a fost susținut cu căldură 
în propunerea de a candida 
in alegeri.



• Știri însem 
nări comentarii 

• Știri Înseninări com 
entarii 0 Știri însemnări

ZILNIC

Conflictul politic 
din Chile

Conflictul politic declanșat de refuzul Senatu
lui de a admite președintelui Eduardo Frei să 
întreprindă o călătorie in S.U.A. și de cererea de 
demisionare în bloc a cabinetului au pus in difi
cultate pe șeful statului chilian.

Ultimele telegrame de pre
să anunță că Frei a refuzat 
cererea de demisionare a ce
lor 14 membri ai cabinetului, 
convocîndu-i miercuri la o 
reuniune de cîteva ore, la care 
a participat și senatorul Pa
tricio Aylwin, președintele 
Partidului democrat-creștin, 
de guvemămînt. Acesta a de
clarat, după reuniune, că solu
ționarea definitivă a conflic
tului depinde în ultimă in
stanță de președintele țării, 
care a fost îndelung aclamat 
de numeroși partizani la ie
șirea sa din palatul prezi
dențial.

La Santiago de Chile se dis
cută despre posibilitatea ca 
dintr-un viitor guvern care 
ar succede celui care a depus 
demisia să facă parte un nu
măr de militari. Alte surse 
arată că toți parlamentarii de- 
mocrați-creștini s-ar fi decis 
să renunțe la locurile lor pen
tru a provoca noi alegeri ge
nerale.

___ a____

Greva stud nților 
dominicani

Greva studenților domini
cani, declarată în semn de 
protest împotriva controlului 
polițienesc în universități, a 
intrat miercuri în cea de-a 10-a 
zi. Autoritățile au procedat la 
noi represiuni împotriva gre
viștilor. Potrivit agenției 
Prensa Latina în localitatea 
Santiago de Los Caballeros 
poliția a arestat doi profesori 
și trei studenți pe motiv că 
provoacă „agitație". Incercînd 
să justifice represiunile, pre
ședintele dominican, Juaquin 
Balaguer, a declarat că greva 
studenților dominicani „are 
implicații politice".

Postul de radio din Santia
go de Chile a invitat miercuri 
după-amiază populația capita
lei să participe astăzi, la ora 
23,00 G.M.T., la o adunare în 
fața palatului guvernamental 
din Piața Constituției. Se cre
de că președintele Eduardo 
Frei se va adresa, de la bal
conul palatului, mulțimii și 
va anunța hotărîrea sa finală 
privind actuala criză politică. 
Intre timp, relatează agenția 
France Presse, președintele 
primește numeroase mesaje 
de solidaritate din toate col
țurile țării.

Naționalizarea 
industriei siderurgice 
în dezbaterea Camerei 

Comunelor
Camera Comunelor a examinat miercuri seara proiectul 

final al legii asupra naționalizării industriei siderurgice.
Din cercurile guvernamentale s-a aflat că guvernul englez 

intenționează ca legea să intre în vigoare la 1 octombrie 1967.
De ani de zile, atît între partidele politice cît și în interi

orul acestora, există o vie dispută în jurul problemei națio
nalizării industriei siderurgice, discuții care au dat naștere 
la diferite proiecte, pînă acum nereaîizate. Actuala lege, 
care urmează să fie adoptată, prezentată anul trecut în 
parlament, prevede constituirea unei corporații naționale a 
oțelului prin transferarea în proprietatea ei a acțiunilor a 
14 companii care asigură 90 la sută din producția de oțel a 
țării. Companiile particulare naționalizate vor fi răscumpă
rate de stat.

Exodul producători
lor americani de fil
me spre meleaguri 
străine, unde mina de 
lucru este mai ieftină, 
tntîmpină dificultăți. 
Penetrația americană 
nu este acceptată în 
acest domeniu — ca și 
în atîlea altele — cu 
Inimă ușoară de gaz
de. „OUTLOOK 1967", 
raportul anual al Insti
tutului britanic al fil
mului, a scos un strigai 
de alarmă : 80 Ia sută 
dintre filmele turnate 
anul trecut în Anglia 
,,s-au bucurat" de par
ticipare financiară a- 
mericană, ceea ce con
stituie o primejdie di
rectă pentru cinema
tografia britanică. în 
consecință, raportul 
recomandă consolida
rea instituției compe
tente să dirijeze fon
durile destinate indus
triei respective. Ar ur
ma ca această institu
ție „NAȚIONAL FILM 
FINANCE CORPORA
TION" să țină piept 
Influentei americane și 
să negocieze cu com
paniile străine condi
țiile coproducțiilor, 
astfel, îneît calitatea 
artistică să nu fie su
bordonată exclusiv 
considerentelor de or
din comercial.

împotrivirea în fata 
„asaltului" producăto
rilor americani are în 
vedere în primul rînd 
folosirea posibilităților 
de care dispune Cor
porația britanică în do
meniul financiar ; ea 
nu trebuie să admită 
o participare america
nă atît de masivă, în
eît să dicteze condiții
le realizării filmului- 
în felul acesta Institu
tul britanic al filmu
lui tiutește să mențină 
neatîmarpa producăto
rilor englezi. Se știe 
doar că cine plătește, 
comandă ; iar dacă pe 
vlitoi companiile ame
ricane vor fl împiedi 
cate să aibă controlul 
financiar al filmelor.

atunci producătorii en
glezi nu vor fi depen
dent nici de gustul 
artistic al celor de 
peste Ocean. Mîndri 
că multe filme engle
ze s-au bucurat de a- 
precierf unanime din 
partea publicului din 
atîtea țări, și au cuce
rit recompense bine
meritate la diferite 
festivaluri internațio
nale. autorii raportului 
Outlook 1967 pledea
ză pentru păstrarea 
bunului renume cîști- 
gat, îndeosebi atunci 
cînd producătorii au 
refuzat să facă „mici 
concesii" criteriului

atac aerian al bombardierelorLuptători ai forțelor patriotice laoțiene răgpunzind unui 
americane

R. P. POLONĂ Clădirea 
Băncii de Stat din Varșo
via, fotografiată din avion

conferă acestora o po
ziție de stabilitate de
osebită. Sumele Fon
dului Eady", creat ini
tial pentru a înlesni 
supraviețuirea și dez
voltarea filmului en
glez, sînt distribuite 
după criterii contesta
bile. Subvențiile sînl 
calculate după cheltu
ielile globale ale fie
cărui film și, în conse
cință, superproducții
lor le revine partea 
leului. Două filme de 
senzație — „Goldfin- 
ger" și „Thunderball" 
— au înghițit aproape 
un milion de lire ster
line, ceea ce reprezin-

comercial. Se pare că 
această atitudine este 
întărită de convinge
rea că în ultima In
stanță și succesul co
mercial poate fi trai
nic tot prin producții 
artistice de calitate...

Pe de altă parte, 
„OUTLOOK 1967“ răs
punde indirect aceloi 
producători de filme 
din Occident invidioși 
pe soarta colegilor lor 
englezi, pentru că au 
dreptul prin lege la 
subvenții din partea 
statului. Invidia se do
vedește șl în acest 
'yaz un sentiment (le- 
șart. Privilegiul produ
cătorilor englezi nu le

tă dintr-o dată o șesl- 
me din întregul fond. 
Or, Institutul britanic 
al filmului solicită ca 
guvernul să elaboreze 
un sistem de subvenții 
îndreptat spre încura
jarea filmelor cu cali
tăți artistice deosebite 
și chiar înființarea u- 
nui premiu, care să 
fie rîvnit de toți pro
ducătorii.

Inițiativa apărării 
prestigiului filmului 
britanic în fața asaltu
lui american, reflectă 
pregnant cum funcțio
nează „relațiile spe
ciale anglo-americane" 
șl în acest domeniu.

Z. F.

Misiunea

unor 
„misiuni"
Revista americană U. S. 

NEWS AND WORLD RE
PORT a publicat un amplu 
reportaj intitulat după re
gulile clasice ale genului 
„Uniforme albe pe conti
nentul negru*. Plini de în- 
cintare și dulce satisfacție 
autorii exclamă : „Prezența 
militară americană în A- 
frica este, la drept vorbind, 
mult mai vastă și mai in
fluentă decit s-ar putea 
presupune*. Aflăm astfel 
că, pe continentul african 
activează astăzi nu mai pu
țin de 4 500 ofițeri ai for
țelor armate ale Statelor 
Unite. Numărul misiunilor 
militare americane „cu o- 
bicctive speciale* se ridică 
la 100. Obiectul declarat al 
activității acestui uriaș stat 
major cu ramificații pe sca
ră continentală este de a-i 
„instrui pe africani in arta 
militară*. Dar, așa cum se 
exprimă cu remarcabilă 
sinceritate revista america
nă, misiunea esențială a 
„misiunilor* militare amin
tite este „de a sprijini re
giunile politice liberale și 
a asigura o cit mai bună 
protejare a capitalurilor a- 
mericane*.

Nu e lipsit de interes să 
confruntăm aceste infor
mații cu unele date statisti
ce publicate în revista JEU
NE AFRIQUE. Potrivit cal
culelor unor experți-eco- 
nomiști algerieni, companii
le americane au investit in 
Africa în perioada 1963 — 
1965 un miliard de dolari. 
In aceeași perioadă ele au 
realizat beneficii de un mi
liard și jumătate dolari vl- 
rînd toți acești bani in 
S.U.A. „Mulți dintre oamenii 
politici africani — conchi
de Jeune Afrique — încep 
să considere o asemenea 
activitate de investiții mai 
mult o variantă de jaf se- 
mi-colonial“.

Sau, ca să folosim limba
jul lui U. S. News and 
World Report africanii au 
motive să se preocupe nu 
de protejarea capitalurilor 
americane ci de felul în 
care ar putea proteja țări
le lor de monopolurile hră
părețe.

P. NICOARĂ

bombardamente 
asupra

R. D. Vietnam
La 17 ianuarie, avioane a- 

mericane au bombardat loca
lități situate în partea de 
nord a zonei demilitarizate, 
precum și zone populate și 
obiective economice din regiu
nea Vinh Linh și din provin
ciile Ha Tinh, Nghe An, 
Thanh Hoa, Ninh Binh, Nam 
Ha, Thai Binh și altele. în 
aceeași zi a fost bombardat 
de patru ori orașul Thai Ngu
yen, important centru indus
trial al R.D. Vietnam. Aceste 
bombardamente s-au soldat cu 
numeroase victime omenești 
și avarierea multor case de 
locuit.

Misiunea de legătură a înal
tului Comandament al Arma
tei Populare Vietnameze a 
adresat un mesaj de protest 
în legătură cu aceste acte de 
război Comisiei Internaționa
le de supraveghere și control 
în Vietnam, arătînd că bom
bardarea orașului Thai Ngu
yen, ca și a orașului Viet Tri 
atacat de aviația americană 
la 15 ianuarie, constituie un 
act flagrant de escaldare a 
războiului, o crimă inumană

„ADIO G r

La primăvară, sau mai precis o dată cu începerea ei 
calendaristică, ultimul soldat american — „G’I.* — va 
părăsi definitiv pămîntul Franței. Guvernul francez a 
declarat, după cum se știe, la sfîrșitul lui martie anul 
trecut, că prezența trupelor și a instalațiilor militare 
străine nu va mai fi tolerată pe teritoriul său începînd 
de la 1 aprilie 1967 — termen imperativ categoric.
Existența bazelor militare 

străine din Franța începe o da
tă cu debarcarea de la 6 iunie 
1944, cînd pe teritoriul francez 
s-au plasat numeroase depo
zite și instalații militare ame
ricane. După încheierea răz
boiului multe dintre aceste 
baze, considerate de co
mandamentul S.U.A. absolut 
necesare pentru păstrarea le

p © scurt
ARESTĂRI ÎN BOLIVIA

• UN NUMĂR de 20 de perso
nalități politice boliviene, a părți- 
nîud unor grupări și partide de 
stingă, au fost arestate sub pre
textul participării lor la manifes
tațiile organizate în semn de pro
test împotriva adoptării de parla
ment a legii cu privire Ia îngrădi
rea libertăților politice în univer
sități. Autoritățile au anunțat că 
persoanelor arestate li se vor sta
bili domiciliu forțat în diferite re
giuni ale țării.

• PARTIDUL Congresului din 
Lesotho (fostul Basutoland), prin
cipala grupare politică de opoziție 
din Lesotho, a dat miercuri publi
cității o declarație în care condam
nă recenta întrevedere dintre pri
mul ministru Leabua Jonathan și 
premierul sud-african, Balthazar 
Vorster. în declarație se arată că 
întîlnirea cu premierul sud-african a 
constituit o manevră menită să 
ducă la împiedicarea stabilirii de 
relații diplomatice între Lesotho și 
țări ce critică regimul rasist de 
la Pretoria. Acordul Ia care a 
ajuns Leabua Jonathan cu premie
rul rasist african — se spune în 
declarație — a stîrnit nemulțumi
rea populației din Lesotho, care 
vede în acest act un nou pas pe 
calea subordonării statului Leso
tho, Republicii Sud-Africane.

DEMONSTRAȚII LA HAGA
• ORGANIZAȚIILE de tineret 

din Olanda, au inițiat o demons
trație de protest Împotriva sosirii 
la Brussum, noul cartier general 
al Comandamentului suprem al 
forțelor N.A.T.O. din Europa cen
trali, a unui grup de ofițeri ai 
acestui comandament. Se știe ci 
hotărtrea privind transferarea car
tierului general din Franța In 
Olanda, in urma retragerii Franței 
din organismele integrate ale 
N.A.T.O., a tntlmpinat o opoziție 
puternică in rindul populației 
Olandei.

După cum informează agenția 
Associated Press, Intre tinerii par
ticipant la demonstrație șl poliție 
au avut loc ciocniri tn urma căro
ra mai multe persoane au fost 
arestate.

• PREȘEDINTELE Consiliului 
Național al Revoluției, Houari 
Boumedienne, a semnat miercuri 
o lege care fixează primele ale
geri municipale din Algeria, după 
obținerea independenței. Legea 
prevede că atlt bărbații cît și fe
meile pot să-și depună candidatu
ra pentru consiliile municipale.

Semnarea legii de către primul 
ministru, a avut loc după o cam
panie amplă de explicare a rolu
lui și competenței consiliilor mu
nicipale in problemele economice, 
politice și sociale locale.

MINUS 15-46 GRADE

ÎN S.U.A.
• UN PUTERNIC val de frig s-a 

abătut asupra Statelor Unite, tem
peraturile în numeroase orașe a- 
mericane variind între minus 15 
grade și minus 46 de grade C. S-au 
înregistrat temperaturi de minus 
44 și minus 46 de grade în statul 
Wisconsin, minus 44 de grade în 
Dakota de nord și minus 40 de gra
de în statul Iowa. în statul Tenne- 
sse toate școlile au fost închise. 
Mii de persoane din orașul Chica
go au fost lipsite de căldură dato
rită întreruperii curentului electric. 
Autoritățile statului Michigan au 
declarat că în iarna aceasta con
dițiile sînt mai grele ca cele din 
cursul anului 1961—1962, cînd da
torită valului de frig au fost înre
gistrate numeroase victime.

• LA MADRID a fost creată o 
nouă comisie a tinerilor muncitori 
(comisiile muncitorești sînt orga
nizații sindicale opoziționiste din 
Spania), care va conduce acțiunile 
tinerilor muncitori în vederea sa
tisfacerii revendicărilor lor. Prin
tre aceste revendicări sînt citate 
crearea unor școli gratuite pentru 
învățămtntul profesional, acorda
rea dreptului tinerilor de a parti
cipa la alegeri și de a fi aleși în 
cadrul campaniei electorale sindi
cale, acordarea posibilității de a 
studia în instituțiile superioare de 
învățămînt.

FRUCTE Șl LEGUME... PRAF
• INSTITUTUL pentru prelucra

rea legumelor și fructelor de la 
Magdeburg, care în acest an a săr
bătorit un deceniu de existență, a 
elaborat un procedeu original de 
obținere a fructelor și legumelor 
conservate sub formă de prafuri. 
Aceste prafuri se realizează prin 
transformarea în aerosoli a fruc
telor lichefiate. Aerosolii se ames
tecă cu aerul fierbinte, extrem de 
uscat, introdus concomitent In 
turnul de ușoare. Substanța uscată 
rezultată este un praf foarte fin.

Pînă in prezent s-au supus a- 
cestui procedeu ceapa, roșiile, țe- 
lina, sfecla roșie, merele, căpșuni
le, zmeura ș.a.

• REVISTA americană „Look*, 
care a obținut dreptul de a publi
ca cartea lui William Manchester, 
„Moartea unui președinte", a dat 
în judecată ziarul „The Chicago 
Dally News* și revista vest-ger- 
mană „Stern". „Look" acuză cele 

• două publicații de nerespectarea 
embargoului pus asupra anumitor 
pasaje din carte, scoase Ia cererea 
soției defunctului președinte, pre
cum șl de „competiție nepriete
nească', încălclndu-se contractul 
prin care acestea au obținut drep
tul de a publica capitole după re
vista „Look". Se relatează că „The 
Chicago Daily News" apare pe 
piață cu rezumate ale capitolelor 
din manuscris sau relatind aceste 
capitole în întregime, înainte de a 
ajunge la chioșcuri revista „Look".

găturii cu trupele americane 
din Germania, au căpătat un 
caracter permanent. Și astfel, 
cartierul general al forțelor 
americane din Europa s-a sta
bilit la Loges, lingă Saint- 
Germain, iar instalațiile lor 
militare au fost regrupate în 
cadrul unei zone de comuni
cații (COM.Z), care începea Ia 
porțile Atlanticului și se în

cheia la frontiera cu Germa
nia. Ea cuprindea depozite ge
nerale, antrepozite de muniții, 
state majore, o pipe-line de 
700 km, 9 baze aeriene, baze 
maritime. După 1950, acestor 
instalații li s-au adăugat ba
zele N.A.T.O., instalate și do
tate tot de S.U.A. care au chel
tuit în total, atît pentru ame
najarea în timp atît a primelor 
cit și a celor ulterioare, atlan
tice, fabuloasa sumă de 963 mi
lioane dolari.

Acum, Washingtonul repro
șează partenerului francez a- 
ceste gigantice investiții (ne
cerute și nedorite în fapt de 
nimeni), invocă mari dificul
tăți de transferare, apelează 
la „sentimentele* atlantice. 
Zadarnic. Hotârirea guvernu
lui francez rămine absolut de
finitivă, atît ca prevederi cit 
și ca termen.

începutul a fost făcut cu 
mutarea Consiliului atlantic 
din palatul de la Porte Dau
phine și a Comandamentului. 
N.A.T.O. (S.H.A.P.E.) pe cîm- 
pia de la Casteau unde vor fi 
construite (in trei-patru ani !) 
clădirile necesare. Apoi, sau 
mai exact concomitent, s-a în
ceput și efectuarea evacuării 
bazelor și trupelor străine de 
pe teritoriul francez. Pînă la 
sfîrșitul anului trecut, fusese
ră transferați în R.F.G. 26 000
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soldați și ofițeri americani 
din totalul de 70 000 cîți se a- 
flau în Franța; cartierul ge
neral al diviziei americane 322 
ca și 32 avioane de transport, 
au fost evacuate in Anglia ; 
s-au transferat de asemenea 
90 avioane de recunoaștere, 
în plus, au fost retrase 400 000 
tone echipament din totalul 
de 770 000 tone evaluat la sute 
de mii de dolari.

Totuși, procesul evacuării 
trupelor americane din Fran
ța evoluează destul de lent. 
S. U. A. pretind că terme
nul acordat nu e satisfă. 
câtor și în consecință... se 
grăbesc încet. Motivul real 
constă în lezarea strategiei at
lantice prin punerea în apli
care a hotărîrii franceze. 
„Costisitorul sistem militar al 
N.A.T.O. — scrie LE FIGARO, 
riscă să devină total inope
rant. Căci, geografic, Franța 
se situează în însăși inima 
lui, ea asigură continuitatea 
liniilor de comunicare între 
sectoarele nordic, central și 
sudic ale Europei. Neutralita
tea Franței, adăugată celei el
vețiene și austriece, ridică o 
barieră între nord și sud, taie 
în două forțele atlantice...*

In afara acestui motiv 
care ține în primul rînd de 
insatisfacția strategilor, S.U.A. 
urmăresc temporizarea retra

gerii, in speranța că pînă la 
urmă vor reuși să determine o 
revizuire a poziției franceze, 
cel puțin pentru viitor. In a„ 
cest sens, la negocierile franco- 
americane de luna trecută, 
ambasadorul Bohlen a încer
cat să obțină asentimentul 
Franței pentru o formulă po
trivit căreia S.U.A. să poată 
recupera automat bazele lor 
din Franța, „în caz de urgen
ță*, fapt care ar implica menți
nerea lor in rezervă și după 
evacuare. Guvernul francez se 
opune însă categoric reactivi- 
zării bazelor militare de pe 
teritoriul său Ia inițiativa 
N.A.T.O. — recte a S.U.A., — 
considerind aceasta o proble
mă exclusiv de competența sa. 
De altfel, ca și acordarea lu
nară a autorizației de zbor 
deasupra teritoriului francez 
pentru avioanele N.A.T.O. 
Căci Franța a spus cu glas 
tare și a transpus pe planul 
acțiunii ceea ce de fapt gîn- 
desc și alți parteneri ai săi, cu 
privire la orientarea generală 
a N.A.T.O., la încălcările de 
suveranitate și, desigur, în a- 
ceeași ordine de idei, la hege
monia S.U.A. in alianța atlan
tică cu toate implicațiile ce 
decurg din politica agresivă a 
Washingtonului.

VIORICA TANASESCU

Inițiativa
începutul noului an l-a găsit pe Ian Smith într-o rară 

dispoziție de dinamism și inițiativă. Intr-o singură săptă- 
mînă a rostit cincisprezece discursuri despre eternitatea re
gimului rasist de la Salisbury, a inaugurat cu titlu demon
strativ o fabrică de arme ușoare automate și a înființat o 
„direcție specială pentru reprimarea subversiunii", mai pre
cis pentru reprimarea luptei populației de culoare, majori
tare.

Cea mai spectaculoasă inițiativă a lui Smith a fost însă, fără 
îndoială, „acțiunea Breaks". Premierul a încredințat uneia 
din colaboratoarele sale apropiate, doamna Liz May Breaks 
misiunea de a forma „brigăzi feminine voluntare" care să 
ajute armata la înăbușirea „dezordinelor". Sufocată de emo
ție, Liz May s-a grăbit să declare ziarului SUNDAY TIMES 
din capitala sud-rhodesiană: „Voi aduna sub drapel toate 
rhodesienele între 17 și 70 de ani ' La rîndul lui, neobositul 
inițiator jubila: „Va fi o impresionantă demonstrație de 
forță".

Demonstrație a fost. A fost și forță. La numai două zile de 
la începerea campaniei de mobilizare, comandanta visatelor 
brigăzi a avut de suferit, de pe urma întîlnirii cu un grup 
de femei din Salisbury. Argumentele cu care interlocutoa
rele au răspuns îndemnurilor doamnei Breaks trebuie să 
fi fost contondente de vreme ce proaspăta conducătoare a 
fost internată în spital.

Nu știm ce măsuri va mai lua Smith în legătură cu „miș
carea brigăzilor feminine". Deocamdată, armata n-a primit 
nici un pluton de voluntari. In schimb e nevoie, pare-se, de 
o companie de polițiști ca s-o apere pe Liz Breaks de „en
tuziasmul" populației feminine.
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