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WO/ TIPURI

DE OTELURI

SUPERIOARE

Combinatele siderurgice 
de Ia Hunedoara și Reși
ța au Introdus în produc
ție de la începutul anului 
13 tipuri noi de oțeluri 
superioare pentru o gamă 
variată de mașini și uti
laje. Unul dintre acestea, 
realizat de curind, la Re
șița, este destinat pieselor 
componente ale motoare
lor de la locomotivele 
Diesel electrice. Hunedo- 
renll fac acum Intense 
cercetări în vederea ob
ținerii unor oțeluri cu re
zistență mare la tempe
raturi foarte Înalte. Aces
te oțeluri vor putea fi 
folosite cu succes la in
stalațiile pentru industria 
chimică. Siderurgiștii hu- 
nedorenl și-au propus, de 
asemenea, să realizeze 
mărci noi superioare de 
oțeluri necesare Instalații
lor de foraj de mare adîn- 
cime.

Și laminoriștii din aces
te mari combinate pregă
tesc sortimente noi de la
minate pentru fabricarea 
coloanelor și sapelor de 
foraj. Ei acordă o mare a- 
tențle realizării unor sor
timente Ia dimensiuni cit 
mai apropiate de cerințe
le constructorilor de ma
șini In vederea economi
sirii metalului.

(Agerpres)
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pentru producerea de xileni
La Rafinăria Brazi 

a Început construcția 
unui complex de in
stalații pentru pro
ducerea de xileni. 
Prevăzut a intra în 
funcțiune la sfîrșitul 
anului 1969, complex
ul va produce anual 
420 000 de tone tolu- 
en, etil-benzen, pa-

raxilen, meta-xilen 
și alte produse cu 
întrebuințări în in
dustria chimică (în
deosebi la fabricarea 
cauciucului și a fi
brelor sintetice). Ma
teria primă o va 
constitui benzina re
zultată de 
țiile de

la lnstala- 
reformare

catalitică din rafină
rie, iar utilajele, care 
vor asigura un înalt 
grad de automatiza
re a producției vor 
fi produse în cea 
mai mare parte de 
industria noastră 
constructoare de ma- 
șlnL

(Agerpres)
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DE 5 MARTIE

MARELE ACT
AL CONȘTIINȚEI

O albină însetată s-a oprit din 
zbor și suge pămîntul. Și-a ales 
un bulgăre și îl soarbe ca pe o 
floare de lut simțind cum i se 
înzdrăvenesc picioarele și aripile, 
ieșite din iarnă cît de cit veștede. 
E prin urmare primăvară și aici 
pe Valea Coșuștei (raionul Tr. 
Severin). Sus la Firizu, Ilie Sta- 
mate întîmpină cea de a 139-a 
primăvară a vieții lui. Este sin
gurul care are o asemenea feri
cire în țară. Vremurile nu nu
mai că nu l-au doborît, ci l-au 
oțelit și l-au cioplit ca pe un fel 
de coloană a infinitului. Ajun- 
gînd pînă în pridvorul casei lui 
am avut pur și simplu, sărutîn- 
du-i mina, senzația că fagii și 
paltinii pădurilor împrejmuitoare 
l-au ales anume ferindu-1 de 
moarte pentru a fi reprezentantul 
a trei rînduri de vieți omenești. 
Și aici în sensul acestei generoa
se alegeri ne-am explicat și 
ne-am lămurit pentru prima dată 
cum nu se poate mai bine înțe

BRIGADA

„SClNTEII

TINERETULUI"

TRANSMITE

lesul apropiatei zile de martie, 
cînd conștiința satului dp mii de 
oameni prezenți în fața urnelor 
de vot au înzestrat cu putere de 
viață pe reprezentanții viitoare
lor realizări.

Pregătirile pentru această zi se 
simt pretutindeni: la Șisești, la 
Cărămidaru, la Noapteasa, la Ilo- 
văț, la Firizu... 5 martie este o 
zi de consolidare a perspective
lor și un izvor al încrederii. Des-

Unul atîtor acțiuni viitoare va fi 
încredințat la modul cel mai 
concret posibil unor mîini, unor 
oameni. De aici ți un aer de 
sărbătorească solemnitate. In co
muna Șisești, vatră de peste 
3 219 suflete, am făcut cunoștință 
cu această atmosferă mai pe în
delete. In satul acesta, clădit 
în scobiturile cîtorva amfiteatre 
de dealuri, întărite cri plantații 
de salcîmi, încredințarea celor 
mai importante treburi unor 
mîini bune și minți pricepute a 
fost tot timpul un gest de stric
tă necesitate. Natura nu a fost 
prea darnică cu oamenii de pe 
aici. O luncă acoperită destul de 
frecvent de nămoluri și cîteva 
dealuri cu lut de ulcioare bun și 
scump ca aurul, dar în continuă 
prăbușire, iată singurul dar. Lup
ta a început prin urmare în foar
te adîncă vechime, dar s-a con
cretizat într-o victorie deplină 
abia acum sub stema Republicii 
noastre Socialiste. 2 263 de cetă
țeni ai acestei comune alcătuiesc

Tinărul Berde Pavel de la secția rodaj a Uzinei „Steagul
Roșu“-Brașov, are numai 20 de ani. Redlizindu-și exemplar 

sarcinile de plan, el a fost declarat fruntaș pe 1966 
Foto : O. PLEC AN

Un tren al întreprinderii 
miniere Harghita, secția mi- 
nieră-băi unde se extrage 

caolină

I. ARSENIE 
I. CHIRIAC 

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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OE STAT
Lumea universitară a 

celor din ultimul contin
gent 
miine 
febrilă 
toare : 
pentru 
plomă.

al licențiațllor de 
trăiește astăzi o 

efervescență crea- 
pregătlrea tezelor 
examenul de di- 

,____ Diversitatea tema
tică, nenumăratele titluri 
de lucrări propuse de 
candidați! la examenul 
de stat și aprobate de ca
tedrele de specialitate, 
dovedesc — a cita oară ? 
— că vîrsta tinereții se 
împacă de minune cu cău
tarea neobosită, cu febra 
explorării unor noi dome
nii, cu investigația pe noi 
piste a atîtor șl atîtor 
probleme ce-și află răs
punsuri.

Vizitatorul din aceste 
zile al sălilor de lectură 
ale Bibliotecii Academiei 
este surprins de tinerețea 
clocotitoare, prinsă în 
dialog cu tomurile alcă
tuite cu decenii și veacuri 
în urmă, cu publicistica, 
pe care numai neavizații 
o cred efemeră, strînsă 
in cartoanele colecțiilor, 
cu volume, dintre ultime
le apărute, intr-o specia
litate sau în alta, cuprin- 
zînd adevăruri noi desco
perite, sau fecunde ipote
ze științifice. Dar tinere
țea are gustul nealterat 
a! comunicării. Al comu
nicării adevărurilor asi
milate, al comunicării 
probabilităților de cer-

V. ARACHELIAN
(Continuare 

în pag. a Il-a)

La Constanța se construiește
o

In centrul orașului Constanța 
a început construirea noii clă
diri a oficiului P.T.T.R. — 
cea mai mare construcție de 
acest fel din Dobrogea. Proiec
tul, realizat de D.S.A.P.C. Con
stanța, prevede construirea 
unui corp principal cu 7 nivele 
care va adăposti birourile fi 
serviciile de poștă, telefoane,

nouă poștă
telegrafie, C.E.C., agenția de 
voiaj. Deasupra ultimului nivel 
al corpului principal se va 
înălța un turn înalt de 26 m 
pentru transmiterea programe
lor de televiziune, precum și 
instalații pentru efectuarea 
convorbirilor telefonice la 
mare distanță.

Construcția noului obiectiv

— executată de Trustul de 
construcții edilitare fi hidro
tehnice din localitate — va fi 
realizată intr-un stil arhitecto
nic care se va încadra armo
nios in ansamblul celorlalte 
clădiri ridicate aici In ultimii 
ani.

(Agerpres)

RĂSPUNS LA REPORTAJUL MARMURA

AL PATRULEA
IN MUNȚII

FĂGĂRAȘ

DE CE NU POATE
IEȘI LA SUPRAFAȚĂ"

UZINA
DE

DE PREPARARE
LA TELIUC

Acum vreo cinci ani apărea 
unul din primele volume de re
portaje ale scriitorului Pop Si
mion. Recitesc prima frază (care 
explică de altfel titlul volumului): 
„Să ne întrebăm asemeni oțela- 
rului, cite... ore calde realizăm 
în fiecare zi ?"... Fiecare repor
taj al cărții încearcă să ofere cîte 
un răspuns. Al patrulea, cronolo
gic, este „Răspunsul celui care 
face pantofi". Parcurg numele 
personajelor : unul se numește, 
simbolic : „Calitatea", celelalte 
poartă nume adevărate: Juga, 
Csănyi, Angelescu. Lipsește nu
mele lui Pop Simion. Nu al au
torului, firește, el e scris pe co
pertă, ci al lui Pop Simion panto
farul. El se află de vreo doi ani 
în întreprinderea „Clujana", adi-

Ionel Hristea

că chiar la locul acțiunii reporta
jului. Făcea seralul. învăța bine. 
Să fi tot absolvit vreo două cla
se cînd a primit, ca premiu de 
la școală, volumul „Ore calde“. 
Fără îndoială, profesoara se gîn- 
dise la analogia de nume. Cele
lalte analogii avea să le facă Pop 
Simion însuși. Avea un vis: să 
studieze chimia. Nimeni, în fa
milia lui, nu făcuse studii supe
rioare. Tatăl, țăran cooperator, 
bătrin (azi are 70 de ani), un 
frate pantofar, altul croitor, o 
soră făcea școala profesională 
pentru industria alimentară (toa
tă familia în industria ușoară, re
marcă Simion). Dar, cînd vrei să

devii chimist și ești pantofar se 
cheamă că ai făcut un sacrificiu. 
Băiatul nu o ascunde: da, era 
un sacrificiu, aș fi preferat să-mi 
continui școala „la zi", apoi „di
rect la facultate, pe „drumul cel 
mai scurt" către ideal. In loc de 
asta, trecuse prin școala profe
sională și acum lucra la banda 
rulantă care scotea ritmic cîte 
un pantof tocmai bun de încăl
țat.

Dar ce fel de pantof ? Cînd 
l-am întîlnit, se lucra la un.mo- 
del comandat de Italia. In alte 
zile execută comenzi din Anglia, 
Republica Federală a Germaniei 
și din alte țări cu înaltă tradiție

în industria încălțămintei. Pan
tofi cu „greutate", cum se spune 
pe aici (deși sînt foarte ușori), 
care se bucură de aprecieri și so
licitări în Europa, sau care, în 
propriile noastre magazine, fac 
tot mai căutată „marca fabricii". 
Insă nu despre asta e vorba. Sau 
mai bine zis nu numai despre 
asta. Uimitoarea descoperire pe 
care o făcuse Pop Simion-panto- 
farul, era că, în drumul spre vis 
te poți dărui cu întreaga forță ac
tivității de fiecare zi. Mai mult 
chiar, că visul însuși poate fi in
fluențat, schimbat, completat...

S-o luăm la rînd. Mai întîi, 
deci, a fost „necesitatea": tre
buie să intri deocamdată în pro-

(Continuare în pag. a lîl-a)

BRAȘOV 2. — Pe Cul
mea Pietrei, din Munții 
Făgăraș, geologii au des
coperit existența unor mar
more de culoare cenușie, 
cu striații vineții, foarte 
rar întîlnită. Lucrările de 
foraje, miniere și de labo
rator au confirmat presu
punerea că zona respecti
vă conține mari resurse 
din acest prețios material 
de construcție.

întreprinderea geologică 
și explorări București a 
preluat sarcina explorării 
yî valorificării acestei bo
gății naturale, unice în 
țară.

(Agerpres)
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Din mai 1965, minereul de fier 
extras la Teliuc nu mai ajunge 
direct în furnalele Hunedoarei ci 
face mai întîi un popas la 
de preparare Teliuc unde 
nutul său în fier sporește 
28 la 51 la sută.

Ceea ce 
activitatea 
după doi ani de funcționare, 
este nerealizarea sistematică a 
sarcinilor de plan, stabilite, de alt
fel, cu mult sub nivelul capacită
ții instalate. In anul trecut, de 
pildă, planul producției globale 
a fost realizat doar în proporție 
de 85,6 la sută iar în ianuarie 
a.c. — 90 la sută.

Am căutat să depistăm cîteva 
din cauze. Primul cu care am 
discutat a fost tovarășul inginer 
Ion Pozinărie, șeful exploatării.

— La noi nu prea găsiți as
pecte pozitive — ne-a spus 
dînsul. Merg treburile mai mult 
pe dos. Asta-i situația. Ce să-i 
faci ?

Ne-a enumerat apoi pe larg 
greutățile cărora a trebuit să le 
facă față uzina (provenite - se 
înțelege — din afară I) neuitînd 
să adauge și că „mai avem și noi 
lipsurile noastre" pe care le-a 
expediat apoi în cîteva cuvinte.

Uzina 
conți- 
de la

însăcaracterizează
Uzinei din Teliuc,

Văzînd că la conducerea uzi
nei nu prea funcționează auto
critica, am căutat să aflăm răs
puns de la tovarășul inginer 
Mircea Drăgan, director tehnic 
în Ministerul Minelor, care se afla 
la Teliuc. Surpriză însă 1 Și dînsul. 
nu a făcut decît să arunce răs
punderea pentru situația actuală 
a uzinei, pe rînd, asupra tuturor 
celor care au colaborat la reali
zarea ei, încercîhd să scoată bas
ma curată pe cei din a căror ne
glijență uzina a lucrat anul tre
cut cu pierderi de peste 12 mili
oane do lei.

Am continuat investigația, dis- 
cutînd cu un număr mare de 
muncitori, ingineri, tehnicieni.

Interlocutorii noștri dintru în
ceput au afirmat cu toată tăria 
că de nerealizarea planului pe 
anul trecut este vinovat Trustul de 
construcții și montaj minier 
(T.C.M.M.) care nu a predat la 
timp cuptoarele 4, 5 și 6. Cifrele 
sînt concludente : nepunerea lor 
în funcțiune la termen a dus la 
pierderea a 317 zile-linie, timp în 
care se puteau prăji aproape 
270 000 tone de minereu...

Constructorul (T.C.M.M.) a- 
parține tot de Ministerul Minelor 
așa că cine altul dacă nu acest

minister trebuia să-și pună la 
ordine pe împrăștiatul și risipi
torul său... fiu ?

Așadar, iată o primă cauză. Ea 
nu este însă singura.

Ne-a mai fost prezentată și o 
altă justificare : autocamioanele 
I.R.T.A. — se plîngea mai ales to
varășul director tehnic din mi
nister— nu reușesc să transporte 
la timp, spre Hunedoara, întreaga 
cantitate de concentrat: cînd ma
gazia de 11 000 de tone a uzinei 
se umple, producția stagnează. 
Dar nu numai atît; din cauza 
transportării lui cu autocamioa
nele, prin manipulare, anual se 
pierde pe drum o mare canti
tate de concentrat. Numai în a- 
nul trecut valoarea pierderilor de 
această natura a fost de aproape 
două* milioane lei. Bani aruncați 
pe gîrlă. Dacă mai adăugăm și 
diferența de preț care există între 
transportul cu I.R.T.A. și cel cu 
funicularul — de peste două mi
lioane și jumătate — ajungem

AL. BĂLGRĂDEAN 
corespondentul „Scînteii 

tineretului pentru regiunea 
Hunedoara

(Continuare in pag. a IlI-a)



MEMORIA
CULORII

NAUM GORGESCU 1907

SCHWEITZER CUMPĂNĂ 1907

Importanța evenimentului din 
1907 depășește evident cadrul is
toric, social sau economic, îm- 
plîntîndu-se adînc, cu implicații 
nebănuite, în conștiința epocii, 
în creația ei spirituală. Istoria 
momentului e complexă, cu în
toarceri neașteptate și sinuoase 
în timp, cu un sîmbure de vii
torime conținut și prevestit („Așa, 
pe neștiute pe la miez de noap
te, / Răspunde din bordeie alt 
nouă sute șapte, / Mai chibzuit, 
mai crîncen...". T. Arghezi, 
„1907“), e corelată cu aproape tot 
ce respiră umanitate, interes pen
tru existența și scurgerea ei. De 
aceea, rezonanța lui în literatură 
și artă conține mai mult decît 
o indignare de moment, intensă, 
dar trecătoare și fără consecințe, 
ci e un prilej de delimitări, de op
țiune pentru o atitudine artistică 
și de viață, un prilej de a sfîșia 
mituri, de a privi realitatea cu lu
ciditate. Ceea ce adusese o litera
tură semănătoristă timp de cîteva 
decenii, s-a năruit brutal ca un 
joc arbitrar de idei, în confrun

tarea cu viața. După acel an, 
ciobănașii și țărăncuțele cu cofa, 
toată aură de mitică bună stare, 
de veșnică veselie a plugarului 
român, pe care i-au hărăzit-o 
epigonii lui Grigorescu și Mirea, 
încetează practic să mai existe. 
Omul satului devine o realitate 
obiectivă, sondabilă (așa cum o 
dovedesc pînzele lui C. Ressu, de 
pildă).

Anul 1907, amplu reprezentat 
în arta plastică, sparge cadrele 
unui motiv oarecare implicînd 
viziuni, concepții, modalități de 
exprimare artistică. „Conac in
cendiat, 1907“ realizat de Șt. Lu- 
chian chiar în acel an, „1907“, 
„Episod din răscoalele din 1907“ 
explică legăturile subterane, 
structurale, cu lucrări ca „La îm
părțitul porumbului", un adevă
rat prolog al evenimentelor care 
vor urma, în general cu realismul 
figurilor sale, al Situațiilor zugră
vite. Această viziune demistifica- 
toare în care intră o gamă varia
tă de simțăminte, pornind de Ja 
compasiune și mergînd pînă la

SIMBĂTĂ SEARA - LA REUNIUNILE STUDENȚEȘTI DIN CAPITALĂ

INIȚIATIVA Șl FANTEZIA
ÎN UMBRA COMODITĂȚII

revoltă, devine aproape generală 
pentru artiștii plastici ai decenii
lor care au urmat începutului de 
secol, ce au urmat răscoalei. In
tensitatea evenimentului a mai 
marcat, poate pentru prima oară 
în plastica românească, și situa
rea tranșantă pe poziții, o afir
mare a artei de ținută socială, 
directă, cu ecouri imediate. 
Cunoscutul tablou „1907" al 
lui Octav Băncilă, expus pen
tru prima oară în 1907 în 
vitrina librăriei „Moldova* dm 
Iași, apoi în 1909 în sala Ateneu
lui din București, în fața căruia 
se povestește că un țăran a în- 
genunchiat ca în fața unei icoa
ne, a stârnit vii comentarii de 
presă, demonstrînd și prin aceas
ta că arta în anumite condiții 
devine o armă eficientă, ascuți
tă. Alături de pînzele pictorilor, 
străbătute de un puternic suflu 
dramatic și evocator, alături de 
desenele lor (dintre cele mai re
prezentative cităm pe cele ale 
lui Octav Băncilă, C. Ressu, N. 
Tonitza, Gabriel Popescu, N. Ver
mont ș.a.), adevărate documente 
de epocă prin caracterul lor de 
reportaj plastic, s-au afirmat și 
alte lucrări deosebite ca struc
tură și destinație de acestea și 
anume acelea de grafică, îndeo
sebi de grafică publicitară. Ele 
au precedat, cel mai adesea, în- 
tîmplările ca un adevărat hiper
sensibil barometru social, ori au 
perpetuat mulți ani după răscoa
lă, ca un refren, tragismul unei 
condiții, au demascat lumii simi
litudini de situații, cauze și efec
te nocive comune. Remarcabile 
prin incisivitatea lor, ele au fost 
acea picătură statornică de sub
minare a unei orinduiri. Desenele 
lui Șirato („Făclia adevărului, 
1907") la fel de caustice și re- 
verențioase la adresa monarhiei 
și camarilei, ca și cele ale lui 
Tonitza și îser („Carol I = 
1907“, realizat în 1913 și „Ho
lera", realizat în 1911) se alătură 
celor lui Ary Mumii („Ultima 
defilare", 1906, cu subtitlul „Ave 
rex, murituri (de foame) te salu- 
tant", „Contribuabilul român", 
1905, „Rezolvarea chestiunii ță
rănești", 1907) sau Nicolaie Man- 
tu („Solicitudine pentru țărăni
me", 1901, „Adevăratul jubileu", 
1907, lucrare realizată în străină
tate la Miinchen, unde plecase să 
se specializeze), care intuiesc și 
urmăresc zguduirile sociale, ce 
vor culmina în acea epocă cu 
cele consacrate anului 1907. Cu 
scurgerea anilor în condiții isto
rice noi, momentul a căpătat 
sensuri și străluciri noi, a impus 
într-un fir firesc, logic, eforturile 
dintotdeauna ale progresului so-, 
cial, eforturile dintotdeauna ale 
omului de a fi liber, a pus și mai 
mult în valoare corolarul lor, 
care a fost revoluția socialistă.

Artiștii plastici contemporani 
au consacrat cicluri întregi aces
tui eveniment (A. Jiquidi „Ciclul 
1907", 1956, A. Demian „Ciclul 
1907", 1958), l-au abordat în tra
tări picturale ample (Al. Ciucu- 
rencu, „Epilogul răscoalelor" ; 
R. Schweiter-Cumpănă, „1907“ ; 
N. Mantu, „Din Ordin", ș.a.), ori 
l-au comemorat în opere de 
sculptură monumentale (C. Me- 
drea, Irimescu, N. Corcescu ș.a.).

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

„DOMNII GLEMBAY"
la Teatrul de M. Krleza

Național

„I. L. Caraqiale”

Lucrările 
de stat

(Urmare din pag. I) 
cetare, al comunicării 
obișnuite, pur și simplu. 
E caracteristica reîntâlni
rii, după solitudinea lec
turii, în pauzele vizitelor 
îndelungi din sălile bi
bliotecilor. E o gravitate 
a viratei înțeleasă și prin 
gustul pentru succes, adi
că pentru reușita perso
nală (căci activitatea in
telectuală fără spirit 
competitiv, ar fi aproape 
sau de tot anulată) șl 
prin a face dovada virtu
ților individuale. La vîrs- 
ta aceasta, fiecare dintre 
ei consideră că are ceva 
de spus, ceva magnific, 
ceva încă neafirmat, ceva 
care trebuie comunicat 
pentru ca viata să fie 
mai frumoasă și mai bo
gată. Și este bine, de zece 
ori bine, ca să fie așa, că 
acest fel de a-și înțelege 
existența socială prin 
profesia lor de intelec
tuali să fie întotdeauna 
păstrat, niciodată alterat 
de obseala blazării sau de 
gustul amar al scepticis
mului. Fiecare dintre ei 
poate urca culmi, poate 
să-și facă din nume re
nume. Fiecăruia dintre ei 
i se cere aceasta. Și în 
numele condițiilor mate
riale care le-au fost puse 
la dispoziție, șl în nume
le speranțelor ce trebuie 
onorate prin fapte mîine, 
și în numele tinereții ge
neroase. Privindu-i în să
lile bibliotecilor, sau în 
laboratoarele unde uceni
cia științifică atinge pra
gul de sus, vei avea con
vingerea că lucrările de 
stat pe care le pregătesc 
astăzi vor fi, Ia cei mai 
mulți dintre ei, dovada că 
n-au fost creditați în van, 
dovada că mîine vor fi 
iluștri cercetători, sau de
votați profesori, neobosiți 
cultivatori al pămîntului 
șl febrili Ingineri de uzi
nă. Și vei avea încă o 
dovadă, o dovadă supre
mă. că tinerețea ie e sor
tită împlinirii.

Recenta premieră a Naționalu
lui bucureștean valorifică un text 
celebru de dramaturgie iugoslavă 
mai puțin cunoscut pînă acum 
publicului nostru. Krleia este o 
personalitate scriitoricească mul
tilaterală și s-a manifestat de-a 
lungul anilor atît în teatru cît si 
in roman, nuvelă, eseu, critică de 
artă. „Domnii Glembay" se în
scrie ca parte integrantă în tri
logia menită să investigheze uni
versul social și moral al burghe
ziei și aristocrației decăzute din 
Croația, la începutul secolului 
nostru. Pe bună dreptate, clanul 
Glembay devine reprezentativ 
pentru o întreagă faună devorată 
de vicii, asasinate și jafuri, care 
a abandonat definitiv orice urmă 
de virtute. Scrisul lui Krleia se 
înrudește, au susținut unii co
mentatori, cu opera lui Dosto- 
ievski sau Thomas Mann. Filia
țiile par judicioase mai ales în 
primul caz. Observația realistă se 
asociază cu un patos al adevăru
rilor crude. Onorabilitatea, pres
tanța Glembay-lot rămtn numai 
aparențe, întreaga existență a 
familiei colcăie de patimi și ab
jecție. Crima este o componentă 
firească a vieții dominate de 
meschinărie împinsă pînă la fero
citate. Singurul care se detașează 
într-un fel de această lume imun
dă este Leone, fiul cu veleități 
de pictor, autoexilat, cu o neli
niște ardentă pricinuită de cu
noașterea unor fapte inumane. 
Conflictul se declanșează firesc, 
intre tinărul revoltat și solitar și 
familia dornică să-și păstreze ar
monia bazată pe falsitate. In spe
cial tatăl și mama vitregă devin 
adversarii „furiosului" Leone. 
Piesa constituie o gradație mînui- 
tă cu abilitate. Primul act, deși 
păstrează o tentă expozitivă, as
cunde premizele izbucnirii furtu
nii. Leone se află deja în dispu
tă cu cei din jur, deși deocam
dată, nu s-a aprins nici o vîlvă- 
taie. Mărturisirile, mai bine zis 
izbucnirile lui referitoare la aven
tura mamei vitrege cu pastorul 
fariseu, anunță un nou capitol al 
conflictului. Și într-adevăr, ac
tul al doilea, susținut aproape în 
întregime de două personaje — 
tatăl și fiul — conține un mate
rial dramatic substanțial, punînd 
în lumină idei semnificative ale 
piesei. După moartea bătrînului 
Glembay, survenită în urma „ma
rilor explicații", episodul final 
așează față în față pe cei doi 
aprigi inamici — Leone și pre
tinsa baroană — mama sa vitre
gă. Rezolvarea este tragică, ră
mîne fidelă stilului familiei Glem
bay. Tonalitatea dramei este 
sumbră, apăsătoare. Dar din acest 
tabloul social și psihologic domi

nat de „negru", spectatorul con
temporan descifrează înțelesuri 
concludente : reiese limpede că 
o asemenea lume odioasă trebuie 
condamnată la pieire.

Astfel de sensuri, evidente în 
partitura literară a textului au 
călăuzit munca regizorului Moni 
Ghelerter și a colaboratorilor săi, 
pentru realizarea spectacolului. 
Regia dovedește o fidelitate de
plină față de piesă, aș spune, 
chiar, evită să-și manifeste pre
zența în vreun mod deosebit. 
Versiunea scenică este făurită de 
actori dirijați cu discreție de o 
baghetă regizorală ascunsă. Pu
țin monocord în primele momen
te, spectacolul dohîndește treptat 
ritm și culoare. Se cuvine men
ționată prezența revelatorie, tul
burătoare a lui Gh. Cozorici, in 
rolul protagonistului Leone. Ac
torul joacă — așa cum ar nota 
Camil Petrescu ca „un arc în
cordat", intr-o permanentă alter
nanță de stări sufletești, cu dez
lănțuiri și rețineri măsurate, um- 
plînd necontenit scena cu tumul
tul real, convingător al unei in
terpretări autentice și „moderne", 
(l-aș reproșa totuși, că, uneori, 
nu-și controlează anumite excese 
de voce, amănunt ușor retușabil 
la orice spectacol). Toma Dimi- 
triu acordă bătrînului Glembay 
atributele cuvenite, subliniind 
prăbușirea morală a personaju
lui. Cella Dima, în rolul mamei 
vitrege, n-a depășit în prea mare 
măsură o „cumințenie" a jocului, 
vecină cîteodată cu monotonia. 
L-am revăzut pe N. Brancomir 
într-o compoziție lucrată meticu
los. Silherhrandt, pastorul compli
ce și favorit al baroanei a fost 
întruchipat de Constantin Bărhu- 
lescu. La o privire mai puțin a- 
tentă, s-at părea că interpretul 
nu a reliefat suficiente nuanțe. 
Insă imobilismul lăuntric, afișat 
cu ostentație, detașarea voită de 
tot ce-l înconjoară, atestă tocmai 
urîțenia personajului, fariseismul 
de care vorbeam mai sus. Sora 
Angelika a trecut prin scenă fără 
să se remarce prea mult, datori
tă jocului cam fad al Simonei 
Bondoc. Mai contribuie la contu
rarea ambianțelor din casa Glem
bay Mihai Berechet (Puha) și 
Matei Alexandru (dr. Altmann). 
Decorurile executate după schițele 
unui scenograf prestigios, Ale
xandru Brătășanu, demonstrează 
o concepție „clasicistă", pretabi- 
lă desigur piesei. Interioarele sînt 
reconstituite minuțios cu toate 
detaliile presupuse în text. Cos
tumele semnate de Gabriela Na- 
zarie, beneficiază de o certă 
funcționalitate

MIHAI BOTEZ

1

...In căminele comple
xului „Regie" al Insti
tutului politehnic din 
București 3 000 de stu- 
denți și-au pus simbătă 
seara întrebarea: Unde 
mergem astă seară? Preo
cupat să disceamă din 
multitudinea manifestărilor 
cultural-artistice și dis
tractive ale Bucureștiului 
pe cele mai valoroase, 
care să corespundă prefe
rințelor și exigențelor uni
versitare, fiecare student 
încerca să se informeze 
unde ar putea să-și pe
treacă seara. Dar în nici 
unul din holurile celor 
opt blocuri ale complexu
lui nu se găseau afișe 
care să facă recomandări 
în legătură cu cele mai 
bune spectacole, concerts 
și expoziții, să anunțe &c- 
țiunile organizate în fa
cultăți și la cluburile stu
dențești. Cîteva discuții 
cu studenții ne-au certifi
cat utilitatea unei ase
menea activități de infor
mare pe care comisiile 
culturale ale asociației și 
comitetele de cămin ar 
trebui să o desfășoare. 
Așadar...

— Unde mergeți astă 
seară ?

— Nu știu dacă este 
ceva la club... Prefer să 
rămîn acasă și să citesc, 
decît să hat drumul de
geaba pînă acolo (Marius 
Nistor — Facultatea de

tehnologia construcțiilor 
de mașini).

— Colegii mi-au spus 
că la noi la club n-au în 
program nici o acțiune 
culturală. M-aș duce la 
Drept sau la Medicină, 
dar nu știu ce se organi
zează acolo, dacă am ac
ces... (Laurențiu Istrate — 
Facultatea de metalurgie).

— După-amiază am vă
zut spectacolul „O femeie 
cu bani". Diseară fac o 
plimbare pînă la Drept, 
cu un prieten. Se zice că 
acolo va fi dans (Vincen- 
țiu Constantinescu — Fa
cultatea de energetică).

Dialogul cu studenții a 
relevat necesitatea infor
mării culturale. Desigur 
—au spus ei — este o în
datorire a fiecăruia dintre 
noi să facem apel perma
nent la mijloacele cotidi
ene de informare. Dar a- 
sociațiile au posibilitatea 
să facă o informare mai 
aproape de profilul, pre
ferințele și exigențele co
lectivelor studențești.

împreună cu locatari ai 
complexului „Regie" por
nim — la întîmplare I — 
în Căutarea serilor cultu
rale. Cel dintîi popas : 
clubul Institutului poli
tehnic. O mare decepție. 
La intrare, un afiș ține 
loc de „Bun venit I Pof
tiți"...

Consfătuire cu creatorii populari
DEVA (de la cores

pondentul nostru),

Zilele trecute, la O- 
răștie a avut loc o con
sfătuire la care au par
ticipat cei mai buni cre
atori populari din re
giunea Hunedoara, pre- 
miați la expozițiile de 
artă populară din anii 
trecuți. Și-au dat în
tîlnire creatori in arta 
cioplitului în lemn, a 
cusutului, a brodatului 
și țesutului, a cojocări- 
tului și olăritului.

Participanților le-a 
fost prezentat un ma
terial privind valorifica

rea artei populare din 
regiunea Hunedoara în
tocmit de Casa regio
nală a creației popu
lare Deva și unul pri
vind specificul artei 
populare hunedorene, 
întocmit de Muzeul et
nografia din Orăștie, a- 
poi a fost prelucrat re
gulamentul celei de a 
patra expoziții bienale 
de artă populară care 
va avea loc în acest an.

Consfătuirea s-a în
cheiat cu o vizită la 
Muzeul etnografic, des
chis recent, unde mulți 
și-au revăzut creații 
de-ale lor expunse aici.

Pe unii, afișul care 
străjuia ca un sfinx în 
fața ușilor încuiate i-a 
îndemnat să se întoarcă 
acasă. Noi însă, alăturîn- 
du-ne celor perseverenți, 
am continuat investiga
țiile.

Ce înseamnă, de 
fapt, reuniune
Orele 21,30. In fața In- 

șțițjitului de științe eco- 
Bonuce ne adresăm unor

studenți care tocmai ie
șeau :

— Este reuniune ?
— E un fel... a fost 

răspunsul.
Urcînd la etajul IV, de 

unde se auzeau acordu
rile melodiilor de dans, 
le-am dat dreptate stu
denților. Ne așteptam să 
întîlnim aici un cadru de 
petrecere studențească. 
Credeam că vom pătrun
de în universul atrăgător 
cu care ne-au obișnuit u- 
nele reuniuni studențești...

glume desenate, carica
turi, ghirlande, jocuri de 
lumini. Nimic din toate 
acestea. Singurul element 
specific de decor îl ofe
reau paltoanele atîmate 
bizar pe ferestre, pe calo
rifere, pretutindeni (foto 
2).,. Ne așteptam să ve
dem studenții întîmpinați 
de gazde primitoare, »- 
tente, străduindu-se să 
facă totul pentru ca mu
safirii să se simtă cît mai 
bine. Să fie Invitați să 
participe la ingenioase 
concursuri de cultură ge
nerală, de perspicacitate, 
improvizații pantomimice, 
glume, șarade ; să asculte 
recitatori, soliști. Organi
zatorii au considerat însă 
că și-au făcut datoria o- 
ferind muzică de dans.

La cluburile Institutu
lui de medicină și fatma- 
cie și Institutului de pe
trol, gaze și geologie, a- 
ceeași atmosferă mono
tonă, nesărbătorească pe 
care o întîlnisem la Insti
tutul de științe economice. 
O singură deosebire : aici 
funcționau garderobele. 
La clubul Facultății de 
limbă și literatură ro
mână seara culturală s-a 
redus la... vizionarea unui 
nou episod din serialul 
„Sfîntul". A cîta oară ? 1 
Ne întoarcem cu aproape 
un an în urmă și cităm, 
dintr-un articol apărut în 
numărul din 7 aprilie al

ziarului nostru, răspunsul 
primit de un reporter la 
comitetul U.T.C. al Uni
versității : „Organizarea
reuniunilor la Facultatea 
de limbă și literatură ro
mână și programul cultu- 
ral-distractiv de simbătă 
sînt încredințate, prin ro
tație, anilor de studiu. 
Fină acum au cam lipsit 
seriozitatea și fantezia or
ganizatorică. Pentru viitor 
problema ne preocupă și 
pe noi, dar trebuie să 
stea mai ales în atenția 
organizației V.T.C. și a- 
sociației din această fa
cultate". La care viitor 
se referă ?1 ?

La clubul Universității, 
amatorii de dans s-au re
semnat la o partidă de 
tenis : jucători — cîțiva, 
suporteri — majoritatea. 
Lipseau fetele (reuniunea 
n-a fost pregătită și anun
țată), iar băieții nu s-au 
încumetat să danseze în
tre ei.

Și totuși, ce înseamnă, 
de fapt, reuniune ?

Un răspuns, în mare 
parte satisfăcător, l-am 
primit la seara cultural- 
distractivă organizată de 
studenții anului II — In
stitutul de arhitectură. 
Am fost prezenți aici la o 
„întîlnire a muzelor". Is
toricul și criticul literar 
Vasile Netea a vorbit stu
denților despre viața și

creația lui Liviu Rebrea- 
nu. In completarea aces
tei evocări literare, a ru
lat filmul „Răscoala" — 
ecranizare a romanului cu 
același nume. Apoi stu
denții și cadrele didactice 
— printre care l-am recu
noscut pe prof. arh. Tibe- 
riu Benedek, o prezență 
familiară la reuniunile 
studențești — au fost in
vitați în sala de dans, 
unde orchestra institutu
lui și soliștii au dat tonul 
veseliei și bunei dispoziții, 
(foto 3). Totuși, gîndim 
că studenții arhitecți — 
care au experiența organi
zării în luna mai a unui 
tradițional carnaval, des
pre care s-a dus vestea — 
și-au folosit numai în par
te ingeniozitatea și fante
zia creatoare în pregăti
rea reuniunii de sîmbătă.

Rămîne să completăm 
imaginea unei reuniuni- 
model prin sugestiile eta
late în discuțiile noastre 
cu studenții.

• Nicolae Năstase — 
anul IV al Facultății de 
medicină generală :

— Categoric, reuniuni
le care nu oferă altceva 
în afară de dans sînt mo
notone, plictisitoare. Eu 
personal, și mulți alți 
membri ai consiliilor aso
ciațiilor am participat, în 
tabăra de la Izvorul Mu
reșului, la reuniuni mo-

del. Te simțeai bine încă 
de la intrarea în sală, în
tâmpinat cu toate onoru
rile cuvenite musafirului. 
Reuniunea era o seară 
distractivi — cu focuri, 
concursuri, surprize, mi- 
crospectacole — nu doar 
o seară de dane. Mă în
treb, de ce se ignoră ou 
atîta nepăsare și ușurință 
asemenea modele.

• Ion Moga -— anul II 
al Facultății de mecanică:

— Mie îmi place să 
dansez. Sint necăjit tnsd 
că la reuniunile noastre 
studențești din ultima 
vreme se cîntă exclusiv 
melodii în ritm de 
„shake". Oare tango, vals, 
madlson, cha-cha etc. sînt 
dansuri de acum demoda
te ? Cred că doar organi
zatorii reuniunilor și 
membrii orchestrelor au 
această părere. Ei sînt a- 
ceia care susțin și impri
mă exclusiv moda shake- 
ului.

La „Ziua 
facultății"... nimic

în sfîrșit, un afiș : în 
aula Universității, pentru 
studenții biologi este a- 
nunțată o tradițională ma
nifestare universitară — 
„Ziua facultății". Data a- 
cestei tradiționale întîlniri 
cu colegii, profesorii, ie

cunoaștea încă de la în
ceputul anului universitar. 
Totuși, organizatorii —■ 
Consiliul asociației stu
denților din facultate —. 
n-au putut oferi decît,.. 
muzică de dans. Cu mult 
simț de răspundere tre
buie analizată, credem, 
seriozitatea celor care, 
cu atîta indiferență, au 
contribuit la ratarea aces
tei acțiuni, compromițând 
însăși ideea organizării 
sale. Ce putea fi această 
„zi a facultății* ? Ne-am 
adresat cu această între
bare prof. dr. docent 
Radu Codreanu, membru 
corespondent al Acade
miei :

— „Ziua facultății" tre
buie să fie, în primul 
rînd, un act de cultură, 
o manifestare cu un con
ținut complex și eficient. 
Asemenea ocazie trebuie 
să reflecte specificul de 
activitate și profilul facul
tății respective ; totodată, 
să prilejuiască întîlniri cu 
oameni de știință și cultu
ră, onorarea și cinstirea 
studenților care au repre
zentat cu succes faculta
tea în competiții științifi
ce, artistice și sportive, o 
trecere în revistă a talen
telor artistice din facul
tate. Să vă spun drept, 
eu am aflat întîmplător 
de organizarea acestei 
JZile a facultății". Aș fi

participat cu multă plăce
re, vorblndu-le studenți
lor despre personalitatea 
științifică a lui Dtmitrie 
Voinov — al cărui cen
tenar s-a sărbătorit în 
luna februarie. In prezent 
lucrez la un documentar 
solicitat de U.N.E.S.C.O. 
Cu atît mai mult, viața șî 
activitatea acestui mare 
om de știință erau de na
tură să trezească intere
sul studenților facultății 
noastre. Adaug că sărbă
toarea „Zilei facultății" o- 
feră cel mai potrivit ca
dru extra-universitar în 
care studenții să se întîl- 
nească în pasionante co
locvii despre profesie, 
despre viață, cu dascălii 
lor.

Este cazul să mențio
năm aici că la tribuna 
celei de-a Vl-a Conferin
țe a U.A.S.R. s-a vorbit 
cu multă căldură despre

utilitatea organizării pe
riodice a „Zilei facultății", 
care să ofere prilejul în
tâlnirii studenților eu oa
meni de seamă — așa

cum cu ani în urmă Ni
colae Iorga venea în mij
locul studenților din aso
ciația „Vasile Pîrvan* de 
la Facultatea de istorie.

In încheiere, adresăm asociațiilor din facultă
țile și institutele bucureștene cîteva întrebări ;

• Ce măsuri vor întreprinde — în facultăți șl 
la cămine — pentru a asigura o informare cul
turală complexă și operativă ; cum va fi orga
nizat sistemul de popularizare eficace a mani
festărilor cultural-artistice din Capitală, precum 
și a celor inițiate special pentru studenți ?

• Cum concep asociațiile din Institutul poli- 
tehnio, Universitate, Institutul de științe econo
mice, Institutul de medicină și farmacie. Insti
tutul de petrol, gaze și geologie, Institutul de 
arhitectură organizarea viitoarelor reuniuni stu
dențești ; ce măsuri organizatorice vor între
prinde în zilele următoare ?

• în ce mod consideră consiliile asociațiilor 
studenților din facultățile Universității că „Ziua 
facultății" poate deveni un act de cultură, o ma
nifestare complexă care să se afirme ca o va
loroasă tradiție universitară ?

ION TRONAG 
ADRIAN VASILE3CQ
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Noi imprimări
musicale

Constructorii
I'

blocului //>
„.Școala și întreprinderea de 

constracții-montaj nr. 2 din Ca
pitală au hotărît împreună: 
„Constructorii de mîine trebuie 
să fie la înălțimea viitorului". 
Așa a apărut, din octombrie 
1966, actul de naștere al unui 
viitor bloc cu 80 de apartamen
te, executat de elevii Centrului 
profesional-construcții. între
prinderea de construcții-montaj 
nr. 2, a numit în calitate de șef 
al lotului, pe tînărul inginer 
Constantin Hrib.

Inginerul Constantin Hrib are 
o statură de atlet. Pe șantier a 
venit abia de un an de zile. A 
primit cu multă încredere misi
unea de a ridica de la temelie 
un bloc cu cei mai tineri mun
citori constructori. Cînd se des- 
tăinuie, e un înflăcărat ireme
diabil. La 32 de ani are și drep
tul.

— Am terminat în ’65 Insti
tutul la seral. Lucram în proiec
tare, dar mă chema cu insisten
ță șantierul, visul meu de de
mult. Aici, printre elevii centru
lui școlar nici nu știu cînd treo 
orele de lucru ; observ acest a- 
mănunt cînd echipele de zidari 
și dulgheri coboară schelele, își 
schimbă salopetele cu uniforma 
școlii ; cînd rânduri, rânduri, 
constructorii de mîine, salută 
din mers zidurile înălțate de ei.

Hs e un amfiteatru niciodată 
gol. Construcția implică răspun
dere, ordine, respectarea proce
sului tehnologic. Inițiativa școlii 
și a conducerii întreprinderii 
este deosebit de utilă. Roadele 
ei se vor oglindi direct pe șan
tiere cînd elevii de azi se vor 
descurca imediat și cu bune re
zultate în echipele unde vor fi 
repartizați.

Inginerul Constantin Hrib s-a 
îndreptat spre ultimul tronson. 
Un grup de elevi „plimbau" din 
mînă în mînă cărămizile spre 
punctul de lucru. Printre ei l-am 
aflat pe șeful de echipă Florea 
Arcan, zidar cu experiență, care 
transmite cu drag din cunoștin
țele sale noii generații de con
structori. La întrebarea care 
sînt cei mai buni elevi în ale 
zidăriei, Florea Arcan, m-a pri
vit deschis, și cu fața-i toată în 
zâmbet, a răspuns :

— Toți I Deopotrivă. In e- 
chipă sînt douăzeci. Douăzeci 
de muncitori, adevărați zidari.

Și cum să fie altfel, cînd Nițu 
Tache, Ilie Piticu, Viorel Birjă, 
și, dacă aș continua, ar trebui 
să-i înșir pe toți, sînt notați la 
practică cu nota 10.

Directorul 
ing. Costin 
tează.

— Corpul 
direct această 
lor. Diriginții 
de multe ori 
de tinerii constructori. Această 
legătură ne ajută la creșterea și 
educarea unui detașament de 
muncitori de nădejde, pe mă
sura timpului și a marilor răs
punderi.

...Coborâm primele două-trei 
trepte ale schelei. Din urmă ne 
recheamă cineva. Urcăm din 
nou sus, și facem cunoștință cu 
șefii echipelor de dulgheri Vic
tor Cristea și Iacob Dulimov.

„Despre dulgheri, nimic ?“ Și 
Victor Cristea ne informează că, 
la ultimul tronson, elevul Dan 
Nițu și-a descifrat singur planul 
de trasare și că lucrul executat 
de el nu poate fi notat decît cu 
10. Alături de Dan a mai adău
gat numele elevilor : Petre Pro- 
topopescu, Nicolae Zidarul, 
Gheorghe Savu și Petre S. 
Petre.

La plecare ne întîlnim din 
nou cu inginerul Constantin 
Hrib. Vorbim despre filmul „Di
minețile unui băiat cuminte". 
Surîde. Ii explic că nu caut nici 
un personaj asemănător, cît de 
cît, cu Vive.

— Elevii au văzut filmul ?
Directorul Costin Pelinescu 

răspunde prompt •
— Cinematograful „Gloria" ne 

cunoaște ca pe niște spectatori 
frecvenți. Vive e de-acum un 
erou îndrăgit și comentat.

...Am abandonat discuția des
pre Vive. Notez în carnet anga
jamentul școlii : în iunie blocul 
Hs va fi 
din acest 
veniment 
cut pe ei 
adevărați.

Și aici se încheie geneza blo
cului Hs, cu zeci de eroi care, 
după orele teoretice, pornesc cu 
cîntecul pe buze, încolonați în 
rânduri compacte, spre șantierul 
lor drag.

centrului școlar, 
Pelinescu comple-

didactic sprijină 
practică a elevi- 
claselor zăbovesc 
pe șantier alături

gata. Vacanta elevilor 
an va însemna un e- 
deosebit ; s-au între- 
înșiși, sînt constructori

0 temă de actualitate în dezbatere la cooperativa agricolă din comuna Găciulați, raionul 
Urziceni l începerea unor noi lucrări pentru extinderea irigațiilor
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O glumă bună!

PETRU GHEORGHIU

„JSîțiva elevi zidari din anul II al școlii, sub îndrumarea 
șefului de echipă Florea Avram

Studenții de la Po
litehnica București 
au administrat o bă
taie de zile mari, ti
tularilor naționalei 
de fotbal. Se mai în
tâmplă și la alte... Nu 
nu sc-ntîmplă la alte 
echipe.

Lăsînd gluma 
parte, să vedem 
devine cazul.

Așa cum se 
naționala noastră de 
fotbal se pregătește 
pentru noile asalturi 
ce le are de făcut în 
cadrul campionatu
lui european de fot
bal. în pofida aces
tui lucru sînt prevă
zute întâlniri amicale 
inter-țări. Cea mai 
apropiată, la 22 mar
tie, cu Franța la Pa
ris. Campionatul, în
că după prima etapă, 
s-a întrernpt (Boală 
veche la noi !). în 
răgazul acesta selec- 
ționabilii 
mâți la 
miercuri 
lumina 
lor de pe Republicii, 
sub privirile radiind 
încredere, iar mai 
apoi transformate în 
încruntări dramatice, 
ale antrenorilor și 
specialiștilor Federa
ției de fotbal, a avut 
loc (organizat „în se
cret") primul meci de 

• verificare.
României a întîlnit 
formația de catego
ria B (și nu e printre 
primele clasate) Po
litehnica București. 
Pentru jocul făcut, 
studenții ar fi meri
tat să-l cităm primii. 
Ei au învins cu 4—1 
(4—1) prin golurile 
marcate, în ordine, 
de Păiș, Unguroiu,

la o 
cum

știe,

au fost che- 
lot. Și- 

seara, la 
refiectoare-

Echfpa

Sîrbu și Cicu. Pentru 
„lotul național1* a 
înscris Frățilă, sin
gurul care a mai fă
cut ceva. Departe de 
noi de a face o cro
nică a acestui meci. 
Deși maniera de joc 
a învingătorilor, reu
șita acțiunilor, fan
tezia și puterea de 
reacție a acestora, 
mingile pasate prin
tre picioarele lui 
Pircălab și Gher- 
gheli, buimăceala, 
deruta „naționalilor" 
care au stîrnit nu 
numai hazul dar și 
compătimirea celor 
care i-au văzut, ar 
fi meritat o cronică, 
un film ai meciului. 
Studenții au făcut cu 
„senatorii de drept 
ai reprezentativei" 
ce-au vrut. Si in ce 
condiții ? Lucescu. 
cel mai bun om al 
Politehnicii, a jucat 
in națională, iar ar
bitrul Lulu Mihăiles- 
cu, de-abia ar fi aș
teptat o replică Ia 
intrările lui Nunwei- 
ller și Dan et. comp, 
doar, doar, s-ar fi 
schimbat situația de 
pe tabela de marcaj.

Făcînd abstracție 
de faptul că a fost 
un meci de antrena
ment. rezultatul nu 
poate lăsa indiferent 
pe nici un om de 
bună credință: o în- 
frîngere a reprezen
tativei 
către o 
tegorie 
spune 
deamnă la 
serioase, suscită zeci 
de întrebări. Pentru 
că in schema echipei 
au jucat toți titula
rii : lonescu (Haidn),

Popa (Sătmăreanu), 
Nunweiller III. C. 
Dan, Deleanu (Moca- 
nu), Ghergheli, D. 
Popescu, Pircălab, 
Frățilă, Iancu, Lu
cescu. N-am auzit ca 
o echipă națională să 
mănince o așa bătaie 
de la o formație de 
categorie inferioară. 
Te întrebi de ce mai 
e nevoie să verifi
căm echipa naționa
lă, în meciuri cu al
te țări, să 
bani inutil, 
că avem 
foarte buni 
divizia B sau 
în C ? Acum îmi ex
plic oarecum teama, 
ezitarea fată de ce
rerea exprimată în 
presă, ca să se orga
nizeze meciuri între 
selecționata divizio
nară și echipa olim
pică sau de tineret. 
Care sînt cauzele ? 
Cei care au în răs
punderea lor aseme
nea probleme sînt 
datori, cind se Iscă 
întrebări în opinia 
publică, să răspundă 
sincer și curajos. E 
absolut necesar. Alt
fel unde ajungem ? 
Se întîmplă... se-n- 
timplă, dar. vorba 
lui Caragiale, să știm 
și noi ce șl de ce ?

V. CĂBULEA

cheltuim 
cînd uite 
parteneri 
de joc în 

chiar

CONTINUĂRI

De ce nu poate
li„ieși la suprafață1

Uzina de preparare

de la Teliuc

la o întrebare firească : de ce nu 
este folosit în acest caz funicu
larul ?

Intrînd 
aflat însă 
o poveste a lui destul de lungă 
și întortocheată. Un studiu teh- 
nico-economic pentru transport 
a fost predat la Comitetul de 
Stat al Planificării încă din 1964 
dar din cauză că proiectantul și 
beneficiarul au tot oscilat în a- 
doptarea unei soluții (funicular, 
bandă, transportor hidraulic, 
transport auto) problema a fost 
îndosariată și înmormîntată în- 
tr-un sertar. Abia la darea în 
funcțiune a uzinei s-a constatat 
dm nou că problema transportu-

mai în amănunte, am 
că are și funicularul

cu 4—1. de 
echipă de ca- 

inferioară, 
multe, în- 

reflecțil

P.S. Transcriem 
cu majuscule, nume
le jucătorilor echipei 
învingătoare : RĂ- 
MUREANU (MAN
TA). ANTON, CICU, 
URSEANU, RADU
LESCU. ANGELES- 
CU, SÎRBU, PIGU- 
LEA, UNGUROIU, 
PAIȘ, CIORNOAVA, 
(VASILESCU). Sin
cere felicitări, băieți!

• CONTINUĂRI
lui nu este rezolvată. A fost în
tocmit urgent un nou studiu teb- 
nico-economic care prevedea 
construcția unui funicular. In 
scripte s-a prevăzut și un termen 
de dare a lui în folosință : martie 
1966. Zilele s-au scurs, a sosit 
termenul... dar construcția funi- 
cularului nici nu a început. 
Și-au propus apoi un nou termen: 
martie 1967. In prezent se lu
crează la funicular dar termenul 
de dare în funcțiune este încă 
neprecizat. Se poate vedea deci 
și numai din acest exemplu cu 
cîtă „seriozitate" și „preocu
pare" a privit ministerul această 
problemă a transportului, mai 
ales că funicularul este construit 
tot de către T.C.M.M.

Mai există și alți factori care 
au concurat la nerealizarea pla
nului. în principal este vorba de 
desele defecțiuni tehnologice și 
neasigurarea mîinii de lucru ca
lificate, a asistenței tehnice ne
cesare. Din această cauză anul 
trecut s-au produs opriri nepla
nificate care depășesc cifra de 
11000 ore-utilaj. Urmărind cum 
se prezintă situația pe trimestie. 
se observă un lucru curios : în 
dreptul trimestrului IV al anului 
1966 sînt înscrise mai mult de ju
mătate din numărul de ore-utilaj 
pierdute în întreg anul. In ianua
rie a.c. cifra este și mai mare. 
Care este explicația ? In loc de 
răspuns, un muncitor ne-a dus la 
secția „sfărîmare" și ne-a arătat

un om care stătea cocoțat pe 
marginea benzii transportoare și 
cu un par îndrepta banda. Din 
cauza ploilor, a zăpezii banda 
patinează dereglîndu-se și defec- 
tîndu-se foarte des, fiind apoi ne
cesar mult timp pentru repararea 
ei. Dacă banda ar fi acoperită, a- 
ceste inconveniente nu ar avea 
cum să apară. Rezolvarea acestui 
„amănunt" este amînată însă de 
minister de la un an la altul, de- 
reglînd astfel activitatea întregii 
uzine.

Dar la secția „sfărîmare" se 
mai înregistrează și alte defec
țiuni tehnologice : la treapta 3 
în loc de granulatoare au £ost 
montate concasoare. Benzii de 
sub aceste concasoare nu i se 
poate face curățirea zilnică pen
tru Că este amplasată într-un cu
loar atît de strimt îneît în el de- 
abia încape un copil. Tovarășul 
inginer Drăgan ne spune că va 
fi .schimbată în întregime acea
stă treaptă. Foarte bine. Schim
barea ei cere însă alți bani, altă 
muncă investită. Cine suportă a- 
ceste cheltuieli ? Proiectantul care 
a greșit — sau ministerul care... 
n-a „văzut" greșeala ?

Exemple de nepăsare, de lip
să de interes pot fi date în con
tinuare. Ne rezumăm însă la două. 
Automatizarea sfărâmării nu este 
âncă nici acum rezolvată pentru 
că întreprinderea minieră Hu
nedoara a pus la dispoziția

T.C.M.M. utilaje care nu s-au 
pretat la proiectul de automati
zare întocmit de Institutul de 
proiectări pentru automatizare 
(I.P.A.) De asemenea, n-a fost re
zolvat de către proiectant 
(IPROMIN) procesul tehnolo
gic de prăjire, întrucît cele 12 
arzătoare periferice de la cup
toare au fost abandonate ca ne
corespunzătoare rămînînd în 
funcțiune doar unul singur — cel 
central — care nu poate asigura 
prăjirea a 42 tone de minereu 
pe oră, cît se prevede în proiect.

Ar fi însă nereal să se creadă 
că toate greutățile provin numai 
din partea utilajelor. Nu. Multe 
se datoresc faptului că muncito
rii nu le știu mînui și întreține.

Conducerea uzinei nu s-a în
grijit de asigurarea la timp a 
muncitorilor necesari, de califi
carea lor, încadrând pe toți cei 
cărora alte întreprinderi (în spe
cial Combinatul siderurgic Hu
nedoara) le-au desfăcut contrac
tele de muncă fiind indisciplinațl 
în producție. Din această cauză 
în unele luni fluctuația munci
torilor a ajuns să fie de sută la 
sută. Ce randament pot da în 
producție astfel de oameni ? Fluc
tuația mare a muncitorilor mai 
are și alte cauze de loc neglija
bile : nerealizarea la timp a lo
cuințelor planificate, transportul 
greoi al muncitorilor pe ruta Hu- 
nedoara-Teliuc și retur, lipsa a- 
pei potabile din uzină, numărul 
cu totul insuficient de vestiare 
și dusuri.

Cele relatate pînă acum duc la 
convingerea — împărtășită și de 
alții — că Ministerul Minîlor nu 
a acordat atentia cuvenită acestei 
mari uzine. Abia în ultimul timp

• La New York, s-a desfășu
rat meciul de tenis pe teren aco
perit între o selecționată a Eu
ropei și o combinată Australia — 
America 
Australia 
cîștigat

Combinata 
de Sud a

2—1. Campionul 
României Ion Țiriac a obținut 
un frumos succes, învingîndu-1 
cu 6—1, 6—2 pe brazilianul Ro
nald Bames.

• In meciul desfășurat miercuri 
la lumina reflectoarelor stadio
nului „Bernabeau" din Madrid, 
în prezența a aproape 120 000 de 
spectatori, Internazionale Milano 
a învins cu 2—0 (1—0) pe Real 
Madrid, calificîndu-se în semifi
nalele

• In 
finală 
fotbal, la Milano echipa locală 
AC Milano a învins cu scorul de 
4—2 (2—0) echipa FC Torino.

de Sud.
— America 
cu

„C.C.E.".
cadrul sferturilor de 

ale „Cupei Italiei" la

Din multitudinea imprimărilor 
muzicale pe care „Electrecord-ul" 
le-a pus în ultimul timp la 
dispoziția iubitorilor de muzică 
am aminti, înainte de toate, dis
cul cuprinzînd două dintre cele 
mai semnificative lucrări scrise 
în ultimul timp de Wilhelm Ber
ger : — „Sonata pentru vioară 
solo" (distinsă în 1964 cu Pre
miul de compoziție „Prince Rai
nier III de Monaco") și Cvarte
tul de coarde nr. 6 (distins în 
1965 cu Premiul I la Concursul 
internațional de la Liege).

Ascultând cele două lucrări, Iu
bitorul de muzică dobîndește ele
mentele esențiale pentru înțele
gerea întregii creații a lui Ber
ger, încercărilor sale de sinteti
zare a unor diverse modalități de 
expresie a muzicii contemporane.

Piesele se bucură de o exce
lentă tălmăcire aparținând (în 
cazul sonatei) compozitorului și 
cvartetului clujean, condus de 
Ștefan Ruha.

★

Nu am date „matematice" la 
îndemînă, dar am certitudinea că 
o mică statistică ar demonstra că 
pe „cap de locuitor" România a 
dat lumii muzicale, un impună
tor procent de mari cîntăreți care 
au ilustrat arta lirică a ultimelor 
două veacuri.

într-adevăr, de la Hariclea 
Darclăe la Elena Teodorini și de 
Ia D. Popovici-Bayreuth la Nico
lae Herlea, zed de artiști români 
au dus în cele mai mari centre

Joi dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd în R. D. Germană, o 
delegație guvernamentală română 
condusă de Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, care 
va participa la deschiderea edi
ției din primăvara acestui an a 
Tîrgului internațional de la 
Leipzig.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației au 
fost salutați de Aurel Vijoli, 
ministrul fihanțelor, Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de 
Comerț, adjuncți ai ministrului 
industriei 
superiori din 
rilor Externe.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și membri ai ambasa
dei.

chimice, funcționari 
Ministerul Aface-

fată Ewald Moldt, 
R.D. Germane la

Cadrele didactice de la Institu
tul „Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești întrunite în sesiune știin
țifică dezbat peste 150 comu
nicări. Acestea se vor referi, la 
experimentările necesare unui tip 
corespunzător de freză pentru 
regenerarea diferitelor pășuni din

Răspuns la reportajul al patrulea
(Urmare din pag. I)

familia. Laducție, l-a sfătuit 
rîndul lui, fratele cel mai mare, 
care este „corp didactic" (mais
tru pantofar la Școala profesio
nală M.I.U.), i-a vorbit despre 
satisfacțiile acestei meserii. Ca 
bun pedagog „l-a pus în temă" 
lăsîndu-l apoi, să le descopere 
singur. L-a specializat „în călca
rea marginii tălpii"... A așteptai 
să vadă ce simte cînd ia în mină 
un obiect, care încă nu se nu
mește pantof, îl supune unei 
scurte Operații la mașină și îl 
lasă să alunece mai departe, spre 
desăvârșirea artistică : (ce bine ar 
fi dacă toți profesioniștii artei ar 
rosti aceste cuvinte cu aceeași 
evlavie ca buni meseriași!...). 
Emoția s-a produs repede. Și re
petarea gesturilor, ani și ani la 
rînd nu numai că n-a stins-o, ci 
chiar a amplificat-o, dîndu-i re
zonanțe noi. Tînărul Pop Simion

a făcut cunoștință cu personajul 
numit „calitatea" și a stat înde
lung de vorbă cu el, aflînd cam 
aceleași lucruri ca în amintitul 
reportaj. „Dacă Afrodita, zice-se 
că-i născută din spuma mărilor, 
eu, calitatea, pot spune că m-am 
ivit în mijlocul a trei elemente: 
tehnica nouă, mîinile de aur ale 
muncitorului și înalta lui con
știință de producător al tuturor 
bunurilor acestui pămînt". Dacă 
vi se pare că acesta e un dialog 
mai mult de scriitor decît de 
pantofar, să precizăm: Pop Si
mion, absolvent de „seral", a 
descoperit între timp bucuria li
teraturii (Caragiale, Gorki, prin
tre autorii preferați), a lecturilor 
geografice, a spectacolelor de 
teatru și film, a muzicii.■ A aflat 
cîte ceva și despre „cavalerismul 
medieval", drept care, la un con
curs „Cine știe meserie, cîștigă", 
a făcut ce a făcut ca să obțină 
doar locul al 3-lea dat fiind, că

lucrurile s-au schimbat, uzina în- 
cepînd să fie mai des vizitată. 
A fost formată și o comisie (din 
reprezentanți ai ministerului, de 
la IPROMIN și ICEMIN), 
care pe baza unui plan de măsuri 
urmează să pună treburile la 
punct. Dar asemenea planuri au 
mai fost întocmite ele și înainte, 
însă pînă acum nu au fost traduse 
în fapt întrucît comisiile au venit, 
le-au scris și apoi au plecat...

Au trecut două luni de cînd 
comisia își desfășoară activitatea. 
Este prematur să se formeze pă
reri în legătură cu eficiența ac
tivității ei. Nu trebuie uitat însă 
că sarcinile de producție ale a- 
cestui an sînt mai mari cu 50 la 
sută decît cele ale anului tre
cut. Vor fi ele realizate ? Pri
mul indiciu ni-1 oferă tot ministe
rul, planificînd uzinei pentru 
1967 pierderi de 26 000 000 lei, 
de peste 5 ori mai mari decît 
cele planificate anul trecut.

Și atunci, cînd va ajunge totuși 
Uzina de preparare de la Teliuc 
să meargă pe propriile picioare ?

al conștiinței

marea familie a cooperatorilor în 
posesia cărora se află astăzi în
treaga natură, vitregă altădată.

Pentru a se intra în această po
sesie, a fost necesară chibzuință, 
hărnicia și visarea, încredințarea 
dorințelor colective unor oameni 
demni de încredere. Așa se face 
că necesitatea de a alege a de
venit un act de conștiință, sudat 
în natura sufletească a îi______
Vorbind despre alegeri oamenii 
de aici se gîndesc 
aproape 200 hectare __ __
luri altădată în continuă pră
bușire, fixate acum lîngă fîn- 
tînile rodului prin meri, pruni, 
peri și gutui, sînt încîntați de 
frumusețea întîilor miei care ves
tesc primăvara, urmăresc murmu
rul celor 60 de familii de albine, 
trezite de lumina brusc încălzită 
a soarelui. îsi imaginează rîul de 
lapte de 233 600 litri care va iz
vorî anul acesta din sectoarele 
lor zootehnice și încă multe rea
lizări și eforturi, împlinind, de 
pildă, o producție globală în va
loare de 2 934 005 lei. Sînt niște 
realizări și niște visuri pentru ca
re merită să-ți exprimi încă o dată 
prin vot, încrederea în puterea 
anilor noștri socialiști. Cei aleși 
prin voturile exprimate cu ani în 
urmă au respectat dorințele în
tregii comune și le-au prefăcut 
în mare parte în realizări. Se visa 
de multe ori aici la Șisești un 
liceu și acum iată-1 cuprinzînd 
392 de elevi, polarizînd în jurul 
său setea de carte a tinerilor din 
comunele învecinate Șiseștiului : 
Severinești, Crăguești, Căzănești, 
Uovăt. Sovarna și Balta. Lucră
rile do construcție au început în 
1964 și din dorința de a se crea

fiecăruia.

la cele 
de dea-

lumii, faima 
arte interpretative, 
aceea, sînt pe de- 
încercările Casei 

de discuri ca, paralel cu impri
marea și difuzarea celor mai noi 
interpretări muzicale românești, 
să readucă în memoria publicu
lui imprimările unor vechi repre
zentanți ai scenelor românești.

Dintre toate încercările anto
logice, discul închinat în exclu
sivitate basului George Folescu 
— este cel mai complet, cuprin
zînd aproape în întregime întrea
ga sa moștenire discografică.

Excepționala tehnică vocală, și 
chiar minunatul său timbru cati
felat, adînca expresivitate cu care 
rostește fiecare cuvînt, calități ce 
i-au asigurat decenii în șir un 
loc de frunte în opera româ
nească, s-au păstrat și pe vechile 
imprimări realizate în urmă cu 
4—5 decenii, recuperate acum 
de „Electrecord".

In sfârșit, din atît de variatul 
catalog de imprimări de muzică 
populară am aminti discul dedi
cat unor lucrări ardelenești.

Protagoniștii sînt de astădată, 
Interpreții orchestrei de muzică 
populară din Cluj, sub conduce
rea dirijorilor Paul Stoica și Ilie 
Tetrade. Avînd drept solist pe 
Ion Farcaș la fluier, interpreții 
clujeni ne oferă 5 piese populare 
românești ce vin să sublinieze 
încă o dată fecundele izvoare de 
optimism și încredere în viață ale 
nestematelor folclorului transil
vănean.

muzicale ale 
excepționale

Tocmai de 
plin meritorii

unei
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irigarea fînețelor I 
luturile Făgărașu- |

I. s.

DACII — cinemascop
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
București (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21), Festival
(orele 8,15; 10.30; 12.45; 15;
17.15; 20).

INSPECTORUL DE POLITIE 
rulează la Republica (orele 
9,45 : 12 ; 14.15 ; 16,30 ; 18.45 ; 
21). Grlvița (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 : 18.15 : 20.30).

FANTOMA DIN MORRISVILLE 
rulează la Capitol (orele 9; 
11.15 ; 13.30 : 15.45 : 18.15 ;
20.45).

PRIMUL AN DE CĂSNICIE 
rulează la Union (orele 15.30 : 
18; 20,30),
15.30; 18;

DIMINEȚILE 
CUMINTE

rulează la Doina (orele 11,30 ; 
13.45: 16; 18.15; 20.30. Pro
gram pentru copii dimineața 
ora 9)

MOSHI, MOSHI — ALO, 
JAPONIA

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

UN MARTOR ÎN ORAȘ 
rulează la Glulești (orele 
15,30; 18; 20.30). Lira (orele 
15.30: 18; 20.30).

NIMENI NU VOIA 8A MOARA 
rulează la Excelsior (orele
9.30 : 12.15 : 15.15 : 18 : 20.30). 
Miorița (orele 9.30 : 12.15 ; 
15 ; 17,45 ; 20.30) Melodia (o- 
rele 8.45 : 11 : 13.30 : 16 : 18.30; 
21)

ÎN GENUNCHI MA ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Dacia (orele 8,45;
13.30 în continuare; 16;
18.30: 21).

VIZITA — cinemascop
rulează la Buzești (orele 
15,30; 20.30).

țara noastră, i „ 
naturale din ținuturile 
lui, influența îngrășămintelor - 
azotate aplicate la culturile de I 
soia. Vor fi susținute, de aseme- | 
nea, comunicări privind stabilirea _ 
epocilor și fazelor de diferen- I 
țiere a mugurilor florali la unele | 
soiuri de pomi fructiferi, studiul „ 
geobotanic și agrobiologic al I 
buruienilor din orezarii, rentabi- ■ 
litatea producției de legume în 
gospodăriile agricole de stat din 
apropierea Capitalei.

universitară 
o expoziție 

privitoare

Biblioteca centrală 
din Cluj a organizat 
cu caracter didactic 
la evoluția culturii în țara noas
tră. Intre documentele expuse 
se află originalele unor acte ce 
poartă sigiliul lui Ștefan cel 
Mare, tipărituri rare ca tetra- 
evangheliarul lui Coresi, Pravila 
mică de la Govora, Cartea de în
vățătură a lui Varlaam, Psalti
rea în versuri a lui Dosoftei, 
portretul lui Mihai Viteazul, rea
lizat în 1301 de Aegidius Sa- 
deler.

(Agerpres)

Viitorul (orele 
20,30).

UNUI BAIAT

Marie Jose Nat (Meda) 
în „Dacii"

vezi bine, primii doi concwenți 
erau „tovarășe femei".

Iar acum tată-l călcînd mereu 
marginile tălpilor, dar pornit 
spre bătălia cea mare. La toamnă 
intenționează să dea admiterea la 
„chimie industrială". Dar nu 
pentru a studia acest domeniu, 
în general, ci pentru a se specia
liza în direcția prelucrării pieilor 
și a produselor tanante. Anii de 
„ocol" pe calea visului i-au deș
teptat respectul pentru meseria 
însușită, și acum nu mai concepe 
un alt studiu decît acela care l-ar 
putea întoarce tot aici.

Cîte „ore calde" au determinat 
atîtea lucruri și transformări ?... 
Cît de fierbinți au fost clipele în 
care a înțeles că, pe orice drum, 
oricît de lung, secretul împlinirii 
constă in pasiunea cu care te dă
ruiești muncii tale și în voința 
de a-ți lărgi mereu orizontul ? 
După cinci ani, Pop Simion-pan- 
tofarul, oferă tizului său scriitor, 
încă un răspuns la întrebarea pu
să în fruntea volumului de re
portaj.

toate condițiile liceului abia în
ființat au și fost terminate ... 
toamna anului 1965. Temelia în
tregii clădiri a fost executată în 
întregime prin muncă patriotică. 
Este desigur o temelie cu pu
tere de simbol pe care prima 
promoție a acestui liceu — 1966 
—- a pus-o la temelia viitoarelor 
promoții.

Pentru dinamizarea ritmului 
în care se vor înfăptui viitoarele 
realizări, cetățenii Șiseștiului s-au 
gîndit și la tineri. Țaneta Burghe- 
șin, secretara comitetului U.T.C. 
pe comună, în vîrstă de numai 
23 de ani, și-a pus candidatura 
în circumscripția 27. Vrea pur și 
simplu să răsplătească astfel în
crederea satului natal în care s-a 
reîntors ca intelectual. Gînduri 
și desigur și fapte care se vor 
asemăna cu cele ale tinerilor can
didați Ton Rovența și Aurel Bîr- 
san. Despre zilele acestea pre
mergătoare alegerilor și despre 
febrilitatea lor se poate scrie 
încă mult. Vizitele făcute cetățe
nilor din Șisești ne-au convins, 
încheiem, amintindu-ne de chinul 
și cuvintele lui Dumitra I. Ră- 
ducanu, om în vîrstă de 75 de 
ani și pomicultor pasionat care 
consideră pe viitorii aleși în ur
ma votului de la 5 martie drept 
niște tulpini pe care se altoiește 
un imens rămuriș de dorințe ale 
întregului sat. Și, la urma ur
mei asa e. Și nu ne îndoim că o 
să se arate și fructele, de vreme 
ce zecile de alegători cu care 
ne-am întîlnit trăiesc sentimentul 
că votîndu-și candidații, altoiesc 
de fant, sub înalta cupolă a nă
zuințelor, însăși coloana infini
tului.

în
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NU STNT DEMN DE TINE 
rulează la Bucegi (orele 9
11.15 ; 13,30 : 15.45 ;
20.45) Rahova (orele 
18 ; 20.30)

OMUL DIN RIO 
rulează la Unirea
15.30 : 18 : 20.30).

CERUL SI IADUL 
rulează la Vitan (orele
18 ; 20.15).

OGLINDA CU DOUA FETE 
rulează la Arta (orele 8.45; 
11 ; 13,15 : 15.45 : 18,15 : 20,45). 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30: 16.45; 18.15; 20,30).
Drumul Sării (orele 15,30 ; 18 ;
20.30)

EVADARE IN TĂCERE
rulează
11.30 ;
20.30) .

TUNELUL 
rulează
18.15 : 20.30).

GOLGOTA — cinemascop 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20.30 ; duminică 
matineu 11.30).

FIDELITATE
rulează la Flacăra (orele 
15 30 ; 18 ; 20.30).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop — 

ruleazi. la Moșilor (orele 15 ; 
17,45; 20.30), Pacea (orele 
15.30: 18; 20,30).

SANJURO — cinemascop 
rulează la Colentina (orele
15.30 : 17,45 ; 20)

MONDO CANE (ambele serii) 
rulează la Volga (orele 9,30 ; 
12.45; 16,15; 18,45), Ferentari 
(orele 15,30; 19), Crîngași (o- 
rele 15,30; 19).

DOUA FILME PE ZI 
INSPECTORUL DE POLITIE 
dimineața
OLANDEZUL ZBURĂTOR — 
după amiază

rulează la Tomls (orele 9 ; 
11.15: 13.30: 16: 18.15; 20.45).

UN MARTOR TN ORAȘ — di
mineața
ZORBA GRECUL 
miază

rulează la Floreasca (orele 9 ; 
11 ; 13.30 ; — 15,15 ; 18 ; 21).

NU SÎNT DEMN DE TINE —■ 
dimineața
DIMINEȚILE UNUI BAIAT 
CUMINTE — după amiaza 

rulează la Aurora (orele 
8,45 ; 11 ; 13.15 ; 15,45 ; —
18.15 : 20,30).

NU SÎNT 
dimineața 
EVADARE 
amiaza

rulează
9.30 ; :
20.30) .

18,15 ;
15,30 ;

(orele

15,30 ;

la Gloria (orele 9.15;
13,45 : 16 ; 18,15 ;

— cinemascop 
la Munca (orele 16;

dnpă a-

DEMN DE TINE —
ÎN TĂCERE - după

i ia Victoria (orele 
12.30 ; 15.30 - 18,15 ;

VINERI 3 MARTIEIa
!
!
I
I

18,00 : Pentru cei mici A.B.C... 
De ce ? ; 18,25 : Pentru tineretul 
școlar ; România pitorească 1967 ; 
18,50 : Publicitate ; 18,58 : Ora 
exactă ; 19,00 : Telejurnalul de 
seară ; 19,20 : Buletinul circula
ției rutiere ; 19,30 ; Săptămîna ;
20.30 : Reflector : 20,45 : Avan
premieră ; 21,00 : Emisiune de 
călătorii geografice Tanganica ;
21.30 : Premieră la Teatrul de 
Operă și Balet : opera ..Lohen
grin" de Wagner ; 22,00 : Telejur
nalul de noapte ; 22.10 : Camnio- 
natul mondial de patinaj artistic.



• Știri insem 
nări comentarii 

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Lucrările reuniunii
ministeriale O.U.A

ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). 
— Consiliul Ministerial al Or
ganizației Unității Africane, a 
cărui sesiune se desfășoară în 
capitala etiopiană, și-a conti
nuat activitatea prin dezbateri 
in cadrul comitetelor speciali
zate. Referindu-se la discuțiile 
din Comitetul Politic pe mar
ginea raportului „celor 5“ în 
legătură cu problema rhode- 
siană, Mohamed Sahnoun, se
cretarul general-adjunct al 
O.U.A., a relevat reprezentan
ților presei prezenți la Africa 
Hali că delegații africani „gă
sesc guvernul englez vinovat 
de perpetuarea regimului ra
sist de la Salisbury". Sahnoun 
a adăugat, totodată, că partici- 
panții la actualele lucrări cer 
Marii Britanii să întreprindă 
pași eficienți, inclusiv folosi
rea forței, împotriva regimului 
lui Smith.

In cursul ședințelor de 
miercuri după-amiază, delega
ții au examinat situația colo
niilor portugheze și poziția gu
vernului de la Pretoria în con
textul relațiilor interafricane. 
Membrii Comitetului Politic au 
relevat că guvernul Republicii 
Sud-Africane condus de Vor- 
ster adăpostește și instruiește 
pe teritoriul acestei țări deta
șamente de mercenari pe care 
intenționează să-i folosească

omului de oțel
Slăbiciunile

trecut la repre-

împotriva mișcării de eliberare 
națională, precum ți în alte 
părți ale Africii, în sprijinul 
colonialiștilor. Referitor la si
tuația din coloniile portugheze, 
delegații africani au arătat 
că în ultimul timp trupele co
lonialiste au 
siuni masive împotriva forțe
lor patriotice.

Astăzi, în Comitetul Politic 
vor continua dezbaterile pri
vind situația din teritoriile 
spaniole și din Somalia Fran
ceză, iar Comitetul financiar 
va relua dezbaterile asupra 
proiectului de buget al O.U.A. 
pe anul 1967-1968.

ITALIA. Demonstrația stu
denților din Roma care 
și-au exprimat solidarita
tea cu lupta colegilor lor 

spanioli

Cît timp va mai rezista oare Ian Smith, considerat 
pînă odinioară „omul de oțel" de la Salisbury? Zvonu
rile despre înlăturarea lui din fruntea guvernului rho- 
desian sînt reluate cu tot mai multă insistență în presa 
occidentală. Se amintește că trei predecesori — Gar
field Todd, sir Edgar Whitehead și Winston Field — 
au fost răsturnați pentru că au fost prea puțin... ra
siști. Și pentru a preveni o soartă identică, Ian Smith 
își face cunoscut cît mai zgomotos „meritele" de apă
rător al intereselor exploatatorilor albi.

Sesiunea
Consiliului
A. E. L. Sie W»

Ministrul britanic al economiei, 
Michael Stewart, și ministrul co
merțului, Douglas Jay, au părăsit 
la 1 martie Londra, plecînd spre 
Stockholm, pentru a lua parte la 
lucrările Consiliului Ministerial al 
Asociației Europene a Liberului 
Schimb. Cu același prilej minis
trul afacerilor externe al Angliei, 
George Brown, va informa pe re
prezentanții țărilor membre ale 
A.E.L.S. asupra rezultatelor vizi
telor făcute în compania primului 
ministru Harold Wilson, în capi
talele unor țări membre ale Co
munității Economice Europene, în 
scopul sondării șanselor aderării 
Marii Britanii la Piața comună. 
De altfel, principalul obiectiv al 
lucrărilor Consiliului Ministerial 
al A.E.L.S. este examinarea bilan
țului, sondajului întreprins de Ma
rea Britanie. Printre problemele 
care se mai află pe agenda reu
niunii de la Stockholm a Consi
liului Ministerial se numără și a- 
naliza evoluției negocierilor tarifa
re ale Rundei Kennedy.

• MINISTRUL comerțului ex
terior al R. P. Polone, Witold 
Trampczynskl, a comunicat zia
riștilor din Varșovia rezultatele 
vizitei, pe care a făcut-o în Ja
ponia. El a relevat că delegația 
poloneză a manifestat interes 
față de instalații pentru indus
tria chimică și electronică, față 
de diferite instalații industriale 
cu un înalt grad de tehnicitate, 
precum și față de o serie de 
produse laminate. în același 
timp, Polonia exportă în Japo
nia, cărbune cocsificabil și pro
duse agricole. Schimbul de măr
furi dintre Polonia și Japonia, a 
spus el, are perspective foarte 
bune. într-un viitor apropiat în 
Polonia va sosi o delegație de 
reprezentanți ai industriei $1 co
merțului japonez, pentru a cu
noaște baza noastră industrială 
și de materii prime.

• POTRIVIT datelor furniza
te de oficiul japonez de statis
tică, populația orașului Tokio a 
depășit cifra de 11 milioane : la 
1 ianuarie a.c. capitala Japoniei 
număra 11 025 013 locuitori.

• JOI la Teheran a fost sem
nat noul acord comercial pe 
termen lung între U.R.S.S. și 
Iran. Potrivit agenției TASS. 
acordul prevede sporirea de 2,5 
ori a schimbului de mărfuri 
dintre cele două țări.

Conform noului acord. Uniu
nea Sovietică va livra Iranului 
mașini și instalații, materiale 
industriale și unele mărfnri de 
consum. Iranul va spori expor
tul de bumbac, piei brute, fruc
te și de alte mărfuri tradițio
nale, precum și a unor mărfnri 
ale industriei ușoare.

Declarațiile

premierului irakian
Guvernul Irakian Intenționea

ză să adopte o serie de măsuri 
pentru a spori producția indus
trială, animalieră și agro-ali- 
mentară a țării, ceea ce ar mic
șora considerabil dependența sa 
față de veniturile realizate în 
urma comercializării petrolului, 
a declarat luni seara primnl mi
nistru Naji Taleb, într-un inter
viu acordat ziarului „Saout al 
Arab". In momentul de față, a 
precizat el, blocarea conductei 
siriene în urma disputei dintre 
aceasta și I.P.C. are serioase

repercusiuni asupra economiei 
Irakului, dependentă tn mare 
măsură, de veniturile pe care le 
aduce petrolul. Irakul însă, a 
spus Naji Taleb, dispune de bo
gate resurse naturale și dacă 
acestea ar fi mai bine exploa
tate, „întreruperea traficului 
petrolier n-ar mai constitui o 
problemă**. Totodată, premierul 
irakian a adăugat că guvernul a 
hotărit crearea unui înalt Con
siliu care va controla activita
tea de valorificare a altor re
surse irakiene.

• PRINȚUL Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, a so
sit într-o vizită neoficială la 
Praga. anunță agenția C.T.K.

• MIERCURI a fost deschisă 
la Pekin o expoziție industrială 
daneză. Aceasta este una dintre 
cele mai mari expoziții indus
triale organizate în străinătate 
de Danemarca. Printre expona
tele ei care ocupă o suprafață 
de aproximativ 3 600 metri pă- 
trați se află mașini electrice și 
produse ale industriei electro
nice.

• PRIMUL ministru al So
maliei, Abdul-Razak Hadji Hus-

sein, a fost reales secretar ge
neral al Partidului Liga Tinere
tului din Somalia. Alegerea sa 
în această funcție s-a făcut în 
cadrul lucrărilor celui de-al 24- 
lea Congres al partidului, care 
se desfășoară la Mogadiscio.

• SENATUL S.U.A. a aprobat 
miercuri după-amiază cu 72 de 
voturi contra 19, proiectul de 
lege privind alocarea sumei de 
4,5 miliarde dolari pentru ope
rațiunile militare americane în 
Vietnam și construirea de insta
lații militare în această țară, 
cerută de președintele Johnson. 
De asemenea, a fost aprobat cu 
89 voturi contra 2 un amenda
ment la proiectul de lege pro-

pus de senatorul democrat Mike 
Mansfield, prin care Senatul 
sprijină acțiunile forțelor ame
ricane în Vietnam.

Ahram", 
urmează 
reuniune

• COTIDIANUL „Al 
anunță că la 3 aprilie, 
să aibă loc Ia Cairo o 
a șefilor statelor R.A.U., Alge
ria, Guineea, Mali, Tanzania, 
Congo — Brazzaville și Mauri
tania, țări care au rupt relațiile 
diplomatice cu Marea Britanie 
în anul 1965.

Potrivit aceluiași ziar, cei 7 
șefi de state vor lua In discuție 
eventualitatea reluării relațiilor 
diplomatice cu Anglia.

După uciderea lui 
Ironsi, în iulie 1966, 
colonelul Odumegwu 
Ojukwu a putut fi 
scos din Enugu, capi
tala provinciei Orien
tale a Nigeriei, o sin
gură dată, la începutul 
lui ianuarie 1967. A- 
tund, după cum se 
știe, au avut loc pe 
teritoriul Ghanei (la 
Accra și Aburi), con
vorbiri intre liderii ni
gerieni cu privire la 
viitorul politic al țării 
și cu privire la alte 
chestiuni dificile. Gu
vernatorul militar al 
provinciei Orientale, 
Ojukwu, condiționase 
participarea sa de ți
nerea întrunirii în afa
ra granițelor Nigeriei 
întrucît, arăta el, în 
Lagos viața sa ar fi 
fost în primejdie.

Deși dezbaterile au 
avut un caracter se
cret, iar publicitatea 
în jurul rezultatelor 
s-a făcut cu multă 
zgîrcenie, astăzi se
știe cu siguranță că
cele hotărîte atunci au 
fost interpretate în
chip diferit de con
ducătorii de la Lagos, 
pe de o parte, ți de 
guvernatorul de la E- 
nugu, pe de alta. In 
concepția lui Gowon 
ți a echipei sale, pre

vederile acordului de 
la Aburi — cum ar fi: 
reorganizarea armatei, 
reîntoarcerea soldați- 
lor din nordul țării în 
provinciile lor de ori
gine, retragerea tru
pelor nordiste din ce
lelalte regiuni ți din 
zona Lagosului, despă
gubirea persoanelor 
care și-au pierdut a- 
vutul în timpul masa
crelor din nord ș. a. — 
trebuiau să însemne 
doar indicii ale dorin
ței de conciliere; în
deplinirea acestor pre
vederi nu era conside
rată ca urgentă, ba, 
mai mult, se preconi
zau noi întîlniri care 
puteau lua măsuri în 
contradicție cu cele 
stipulate în documen
tul din ianuarie. în 
concepția lui Ojukwu 
prevederile respective 
apăreau, dimpotrivă, 
drept condiții prelimi
nare oricărei conti
nuări a dialogului La
gos — Enugu, drept 
hotărîri ferme, imua
bile.

Și întrucît fiecare își 
avea punctul său de 
vedere, diferit de al 
celuilalt, ei au ți ac
ționat în chip diferit. 
Guvernul colonelului 
Gowon a încercat în 
permanență — și con-
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tinuă ți în prezent — 
să organizeze o nouă 
întîlnire a șefilor mili
tari din toate cele pa
tru provincii, pentru a 
se face în cele din 
urmă recunoscut în 
chip unanim și a pu
tea să vorbească in 
numele întregii țări. 
Conducătorii din pro
vincia Orientală ripos
tează însă: O nouă 
întîlnire ? Cu ce scop? 
S-au respectat mai în- 
tîi hotărîrile de la 
reuniunea precedentă 
pentru a se simți ne
voia altor tratative ? 
Și, bineînțeles, res
ping tentativele Lago
sului. Mai mult chiar, 
Ojukwu a declarat nu 
de mult că „trebuie să 
fie desemnat succeso
rul generalului Ironsi", 
confirmînd în acest 
fel că nu recunoaște 
autoritatea lui Gowon.

Cu cîteva zile în 
urmă s-a produs ți 
„ultimatumul". După 
ce a constatat că „gu
vernul federal de la 
Lagos n-a pus în apli
care hotărîrile luate 
de șefii militari în 
timpul conferinței din 
Ghana" Ojukwu a de
clarat că dacă pînă la 
31 martie guvernul 
central nu va îndeplini 
aceste hotărîri, el se 
va simți liber să le 
'pună singur în practi
că în provincia sa.

Ce urmări poate a- 
i vea somația de la 
i Enugu ? Va determina 

ea oare guvernul lui 
Gowon să pună în 
practică măsurile pre
conizate ? Posibil. Dar 
va însemna aceasta 
sfîrșttul crizei din Ni
geria ? Nu, firește. 
Conformarea lui Go
won nu va face, deo
camdată, decît să-l 
determine pe Ojukwu

să trateze în continu
are. Dar greutățile se 
pare că vor începe 
de-abia de-atunci în
colo, întrucît chestiu
nea esențială, aceea a 
determinării viitorului 
constituțional, a struc
turii politice a statului 
nigerian, se află astăzi 
în aceeași fază incipi
entă, ca și cu jumăta- 
tete de an în urmă. Se 
știe că lucrările așa 
numitei conferințe con
stituționale, amînate ți 
răsamînate în toamna 
trecută, n-au înregis
trat nici un progres, 
întreaga dispută va 
trebui luată de la ca
păt. Și aceasta e mult 
mai greu de făcut 
după măcelurile nor- 
diștilor — care de fapt 
stau la baza atît a e- 
șecului conferinței con
stituționale cît și a 
împotrivirii guverna
torului Nigeriei de est, 
provincie care a dat 
atunci cel mai greu 
tribut de singe.

Nigerienii îți dau 
seama că problema de 
căpetenie a prezentu
lui este menținerea u- 
nității țării. De aceea 
populația respinge 
ideea unui confedera- 
lism sau chiar federa
lism instaurat pe cri
terii tribale și, în ge
neral, orice sistem care 
ar da posibilitatea u- 
neia dintre provincii 
de a exercita o influ
ență politică prepon
derentă. In aceste con
diții neluarea în con
siderație a ultimatu- 
(mului dat de Ojukwu 
— fie chiar și din mo
tive de prestigiu — ar 
putea degrada serios 
singura posibilitate de 
reluare a unui dialog 
spinos dar obligatoriu.

ION D. GOIA

R. P. D. COREEANA. Tinere muncitoare de la fabrica de 
mătase Chullima din Phenian

I. T. T.

COLECȚIONEAZĂ...
Marea companie americană de electronică și telecomunicații „In

ternational Telephone and Telegraph" își extinde tot mai mult acti
vitatea în afara hotarelor Statelor Unite și mai ales în Europa occi
dentală. La ora actuală „I.T.T." posedă nu mai puțin de 80 de filiale 
în 31 de țări, de pe urma cărora își crește cifra de afaceri cu cca. 
9 miliarde franci francezi. Pentru ca aceste prospere afaceri să fie și 
mai„. prospere, „I.T.T." aclimatizează în Europa occidentală o me
todă care în S.U.A, s-a dovedit foarte rodnică : numirea în posturi 
reprezentative a unor personalități politice altă dată de prim rang, 
astăzi aflate în retragere. Foști miniștri, foști guvernatori, foști amba
sadori, foști senatori sau generali în retragere sînt numiți în posturi 
a căror titulatură are multă rezonanță. Lor nu li se cere pricepere 
în afacerile firmei, nici un fel de competență, ci doar să-și pună în 
slujba acesteia numele lor.

întrucît din manifestările „rebele" de independență ale unor 
cercuri din Franța, Anglia, etc., oamenii de afaceri americani au în
vățat că „vechiul continent" nu poate fi cucerit (ca piață economică) 
cu numele unor generali în retragere, proveniți din forțele armate ale 
S.U.A., iată-i că în ultima vreme recurg în acest scop la nume pres
tigioase europene. Din „colecția" realizată de „I.T.T." pe această 
linie vom aminti cîteva asemenea personalități. Trygvelie, fost secre
tar general al O.N.U. între 1946—1953, astăzi în etate de 70 de ani, 
a fost numit director general al filialei norvegiene a „I.T.T." ; la 
Londra, numirea s-a oprit asupra Lordului Caccia, fost ambasador al 
Marii Britanii la Washington.

Colecționarea continuă...

• DOISPREZECE membri ai 
organizației teroriste americane 
Ku Klux Klan, au fost arestați 
miercuri de autoritățile federa
le, pentru că au organizat asa
sinarea 
Vernon 
însă în 
de cîte 
Printre 
Bowers,
glugilor albe, care se face vino
vat și de moartea celor trei mi
litant! integraționiști dispăruți 
în urmă cu doi ani în împreju
rimile Philadelphiei (statul 
ssissippi).

militantului de culoare 
Dahmer. El au fost puși 
libertate pe o cauțiune 
5 000 de dolari fiecare, 
aceștia se afla și Sam 

„marele vrăjitor" al

Mi-

Presiunile exercitate asupra 
lui Smith, nu exprimă, desigur, 
temeri reale că el nu ar mai fi, 
într-adevăr, dispus să aplice po
litica de pînă acum, ci au meni
rea să creeze, iutre diferiți! pre
tendent! Ia șefia guvernului o 
atmosferă de supralicitare a po
liticii rasiste.

Printre invinuirile provenite 
din rîndurile propriului său 
partid — Frontul Rhodesiei — 
se numără și aceea că în convor
birile cu primul ministru englez 
Wilson, de pc crucișătorul „Ti
ger", premierul sud-rhodesian a 
„trădat" interesele albilor din 
Rhodesia ; față de această acu
zație. el se apără cu argumentul 
că s-a grăbit să denunțe a- 
cordul cu guvernul englez, ime
diat după ce s-a înapoiat la Sa
lisbury.

Mizînd pe cartea menținerii 
frineior puterii. Smith și-a făcut 
cunoscută „intenția fermă" de 
a proclama in Rhodesia o așa- 
zisă republică. Dar ezitările, 
faptul că nu s-a grăbit să-și a- 
plice planul pînă la capăt, adică 
să tăgăduiască formal reginei 
Angliei calitatea nominală de 
șef al statului rhodesian și să-I 
alunge pe guvernatorul englez, 
au fost folosite din plin de con- 
curenții săi. „Omul de oțel" s-a 
apărat cu înverșunare, susținind 
că ieșirea din Commonwealth 
este ținută ca „rezervă" deoa
rece, in cazul proclamării repu
blicii, autoritățile de la Salis
bury nu vor izbuti să stabileas
că relații diplomatice proprii 
decît cu un număr infim de 
state.

Cel mai redutabil argument 
al lui Ian Smith în fața celor ce 
țintesc să-i ia locul, este că pînă 
acum „sancțiunile selective" nu 
au stinjenit afacerile colonilor 
rhodesieni. El caută să demons
treze că sancțiunile selective 
impuse in urma rezoluției adop
tată la O.N.U. sînt ineficiente

datorită politicii sale de colabo
rare cu Republica Sud-Africană 
si cu colonialiștii portughezi. 
Intr-adevăr, un cititor al revis
tei „Economist" semnala că li
vrările de petrol din Mozambie 
(unde se află porturile de acces) 
în Rhodesia s-au dublat de cînd 
„sancțiunile selective" an devenit 
mandatorii. S-a anunțat că au
toritățile sud-africane stochează 
rezerve de produse petroliere 
pe doi ani : pe de o parte, ele 
se pregătesc să înfrunte un 
eventnal boicot la care ar putea 
fi supuse din pricina aplicării 
sfidătoare a apartheidului, iar 
pe de altă parte — după cum 
nota revista „NEWSWEEK" — 
s-ar putea să fie nevoie să apro
vizioneze cu petrol guvernul 
vecin al Rhodesiei. Evident, ine
ficienta „sancțiunilor selective" 
impuse regimului sud-rhodesian 
se datorește, în primul rînd, 
sprijinului primit la Salisbury 
din Republica Sud-Africană și 
din coloniile portugheze 
Africa.

De altfel, rasiștilor de la 
toria nici nu le vine peste 
sură de greu să înlesnească le
găturile indirecte cu Rhodesia 
de sud, de vreme ce schimburile 
anglo-sud-africane prosperă. Iar 
pe lingă firnțele engleze care 
și-au sporit comerțul cu Preto
ria și alte companii occidentale, 
folosesc intermediari pentru co
merțul cu Salisbury.

„Omul de oțel" a izbutit deo
camdată să respingă atacurile 
concurenților săi doritori să-i ia 
locul, prezentîndu-se ca ultra
ultra rasist. Dar săgețile conti
nuă să se abată asupra sa cu 
nemiluita. In alegerile dintr-o 
circumscripție, fermierul Harry 
Moresby și-a prezentat candida
tura împotriva reprezentantului 
oficial al Frontului Rhodesiei, 
ceea ce reprezintă o înfruntare 
directă a partidului primului 
ministru...

Frămîntările din Frontul Rho
desiei reflectă impasul actualei 
orientări potrivnice intereselor 
majorității populației rhodesie- 
ne, de origină africană. Se con
turează, pe de altă parte, o ari
pă moderată chiar în rîndurile 
majorității albe. Lordul Mal
vern a strins 4 000 de semnături 
pe o petiție care cere reluarea 
dialogului cu Anglia și accep
tarea acordului realizat In tra
tativele de pe Tiger.

Așadar, slăbiciunile „omului 
de oțel" se manifestă pe cele 
mai diferite planuri.
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Alegerile din Salvador

Aproximativ 1 200 000 de 
gători din Salvador vor fi 
mâți duminică în fața urnelor 
pentru a alege pe noul președinte 
al țării. Ei vor trebui să se pro
nunțe asupra unuia din cei 4 can
didați la succesiunea actualului 
președinte, Julio Adalberto Ri
vera. Din partea partidului „Coa
liția națională" de guvemămînt 
candidează ministrul de interne, 
colonelul Fidel Sanchez Hernan
dez, cunoscut pentru orientarea 
sa de dreapta. Partidul demo
crat creștin susține candidatura 
lui Abraham Rodriguez care a 
declarat într-un program televizat 
că, în cazul în care va obține

ale- 
che-

victoria, primul său act politic va 
fi de a declara „persona non 
grata" pe ambasadorul S.U.A. în 
Salvador pe care l-a acuzat de 
intervenție în treburile interne 
ale țării. Din partea forțelor de 
stînga, grupate în partidul „Ac
țiunea renovatoare", candidează 
dr. Fabio Castillo, fost rector al 
Universității din Salvador. Cel 
de-al patrulea candidat este Al
varo Martinez, susținut de „Parti
dul popular Salvadorian". Aces
ta din urmă, remarcă agenția 
France Presse, a fost directorul 
unei companii comerciale și nu 
evită să-și afirme deschis opiniile 
sale de extremă-dreaptă.

de la Rabat
I
I
I
I
I
I
I
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Ieri au avut loc în Maroc fes
tivități organizate cu prilejul ani
versării a 11 ani de la cucerirea 
independenței. In întreaga țară 
s-au desfășurat adunări și mitin
guri în memoria celor care au că
zut pentru eliberarea Marocului. 
La Rabat a avut loc o paradă mi
litară. Statutul de protectorat al 
Marocului a fost anulat la 2 mar
tie 1956 sub presiunea mișcării 
de eliberare națională. După pro
clamarea independenței, de pe te
ritoriul Marocului au fost evacua
te toate trupele militare străine și 
au fost desființate bazele militare 
ale acestora.

R. P. BULGARIA, Combinatul chimic din Vrața
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