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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Un nou obiectiv industrial

tineretului

ai tinerei
IOAN ICHIM

prim-secretar 
bl Comitetului regional Bacău 

al P.C.R.

GALAȚI (de la co
respondentul nostiu).

Sîmbătă, la Combi
natul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ ele la 
Galați, a avut loc o 
nouă avanpremieră 
industrială, intrarea 
în probe tehnologice 
a celui de al doilea 
obiectiv industrial — 
secția topitorie oțel.

Miinile de oțel ale șantierului.., (carte poștală de la Porțile de Fier),

Spiritul de 

responsabilitate socială

jocialismul creează tineretului 
e mai prielnice condiții pen- 

a-și forma și dezvolta 
îltilateral personalitatea. Nu
li în orinduirea socialistă 
eretul își poate pune pe 
plin în valoare talentele și ca- 
citățile, își poate realiza 
oirațiile cele mai cutezătoare, 
este mari posibilități repre- 
)tă totodată pentru tînăra ge- 
rație și înalte îndatoriri.
Sintetizînd trăsăturile ce ca
uterizează tineretul nostru, 
. arășul Nicolae Ceaușescu spu- 
a în cuvîntarea sa la cel de-al 
II-lea Congres al U.T.C. : „In 
iașa operă de transformare re- 
luționară a societății, a crescut 
tineret riguros, talentat, devo- 
patriei. poporului și parlidu- 

, cu o concepție înaintata 
spre lume și viața, hotărit 
și consacre întreaga putere de 
încă progresului țării, riitoru- 

ei luminos".
-a înfăptuirea marilor succese 

poporului nostru. tineretul 
încadrat ca participant entu- 

st, activ, cu o contribuție crea-

PRIMA PECETE

l PRINCIPATELOR

ROMÂNE DESCOPERITA

LA IAȘI

IAȘI — în timpul 
unor săpături pe un 
șantier din 
orașului Iași, a fost gă
sită prima 
Principatelor

sud-vestul

pecete a 
Române, 

care se aplica pe actele 
oficiale de stat. Pecetea 
este din bronz, are ca 
simbol stema țării cu 
vulturul și capul de 
bour, poartă data 1859 
și inscripția „Iubire, 
pace și unitate“.

Pecetea va fi expusă 
în Muzeul Unirii din 
Iași.

(Agerpres)

toare. în felul acesta dobîndind 
încrederea și aprecierea întregu
lui popor.

Maturitatea și înaltul simț de 
răspundere al tineretului se re
flectă în contribuția sa la înde
plinirea sarcinilor ce stau în fața 
întregului nostru popor, în 
opera de desăvîrșire pe o treaptă 
superioară a construcției socia
liste.

Această contribuție se concre
tizează și în participarea largă 
a tineretului regiunii Bacău la 
înfăptuirea obiectivelor care au 
transformat această parte a țării 
într-o regiune cu o industrie 
dezvoltată. Pe șantierele combina
telor chimice de la Borzești și 
Săvinești, pe cele nle hidrocen
tralelor de pe Bistrița și a termo
centralelor de la Borzești și Co- 
mănești, mii de tineri construc
tori și-au dăruit eforturile lor 
creatoare operei de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Responsabilitatea socială a ti
nerei generații își găsește cel 
mai propice teren de manifestare 
în strădania de a înfăptui hotă- 
rîrile partidului, de a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea eco
nomică și înflorirea patriei so
cialiste. Documentele celui de 
al IX-lea Congres al P.C.R., 
precum și hotărîrile plenarelor 
C.C. al P.C.R., care au urmat, 
constituie și pentru tineret ade
vărate programe ale activității 
lui.

în prezent, aproape o treime 
din totalul populației active din 
regiunea Bacău o constituie ti
neretul. In întreprinderile și pe 
ogoarele regiunii, alături de 
vîrstnici, tinerii își aduc contri
buția la realizarea sarcinilor eco
nomice, participă creator la în
făptuirea acțiunilor ce se desfă
șoară pentru sporirea eficienței 
economice a activității unităților 
industriale și agricole prin îmbu
nătățirea organizării producției 
și a muncii.

Semnificativ în ilustrarea, mo
dului în care tinerii regiunii 
noastre se încadrează, alături de 
cei mai vîrstnici, în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor economi
ce trasate de partid, este faptul 
că peste 6 000 tineri muncitori, 
tehnicieni, ingineri, au fost de
clarați fruntași în întrecerea so
cialistă pe anul 1966. mulți ob- 
ținînd acest titlu pentru a doua 
sau a treia oară.

în biblioteca complexului 
studențesc Cluj

j. (Continuare in pag. a Il-a) 

Evenimentul mult aș
teptat a avut loc cu 
peste două luni mai 
devreme decît se pre
văzuse inițial. Colec
tivul de muncă al a- 
cestei importante sec
ții din cadrul turnă
toriei mixte, cea mai 
modernă din țară, a 
elaborat două șarje, 
una de oțel și alta de 
fontă.

< ■ ■ ■ '

j Dacă ar exista o conștiință a 
| rutinei nu ne-am simți in ea ca 

acasă. Dar pericolul acesta e 
observabil abia dinafară, de- 
plingem pe alții deși, uneori, 
noi înșine, sîntem de mult, tri
butari plafonării.

Lăuntric te simți bine. Nu 
se întimplă nimic, desigur, 
nu se întimplă nimic dincolo 
de ritmul acestui „nu se în
timplă nimic", și care bate ca 
un metronom : un ritm de 
autoliniștire și lingă care 
adormi fulgerător. Și dlntr-o 
dată profesiunea nu te mai 
apără. Ești vulnerabil și nu 
știi, cind s-a produs dezechili
brul, cînd au început nemulțu-

Măsurați în tone timpul campaniei agricole
"A

DOB1NDA 
UNUI KILOGRAM 

DEiNGRĂȘĂMINTE
• Raidul nostru în regiunea Oltenia

„FIECARE MINUT
FRUCTIFICAT

CU VALOARE MAXIMĂ
PENTRU PRODUCȚIE“

SCRISORI ALE UNOR

COLECTIVE DE

ÎNTREPRINDERI ȘI

INSTITUȚII ADRESATE

COMITETULUI

CENTRAL AL P.C.R.,

TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Uzinele „Steagul roșu"-

— 'Am o jucărie nouă! -,

ETICA
PROFESIUNII

Sînziana Pop

mirile, însingurarea. Și cauți 
răul aiurea și el e în tine, e un 
rău de început, pe care l-a 
cotropit somnul, ritmul acela 
de existență calmă, durabilă. 
Și dintr-o dată profesiunea te 
dezminte. Pentru că dacă exis
tă o șansă, dacă există o sin
gură șansă de disciplină spiri
tuală concretă, de durată în 
timp, conștientă și perpetuu 
perfectibilă, aceea e disciplina 
muncii.

Ne alegem singuri meseriile. 
Nu există factori obiectivi care 
să te oblige la compromis, așa 

cred. Familia socialistă ne-o 
reprezentăm elevat, stimulind, 
către alegere și nu punind fri- 
ne. E anacronică astăzi imagi
nea cutărui părinte fabricînd 
cu tot dinadinsul un inginer, o 
balerină, un tehnician de elec
tricitate. Abia dincolo de accep
tarea firească a liberului arbi
tru se poate discuta temeinic 
despre ceea ce trebuie în mod 
firesc să alegi. Pentru că ale
gerea meseriei e maturizare, 
gindire lucidă, posibilă, intuirea 
șansei de a te realiza armonios.

La optsprezece ani convie
țuim pașnic cu entuziasmul, și

(Continuare in pag. a Ill-a)

Cu fiecare an parcurs, chi
mia își găsește tot mai mult 
aplicare în agricultură ; cum 
des se afirmă, devine factorul 
cheie în stabilirea producțiilor 
record. Investițiile excepțio
nale făcute în combinate mo
derne, de mare capacitate ca 
cele de la Craiova, Turnu-Mă- 
gurele, Tîrgu-Mureș, Făgăraș, 
Govora, Năvodari, Piatra 
Neamț, au permis fabricarea 
în cantități din ce în ce mai 
mari a „hranei artificiale“ a 
ogoarelor — îngrâșămintele 
chimice. Cum sînt folosite a- 
ceste adevărate tonice ? Peste 
tot, fiecare kilogram de îngră- 
șămînt chimic a fost pus în 
condițiile influenței maxime 
asupra producției ?

Am urmărit aceste proble
me în regiunea Oltenia.

„încorporarea îngrășăminte
lor este o treabă de campanie 
în sensul cel mai" propriu al 
cuvîntului — ne preciza tova
rășul inginer Emil Alexandru

Brașov
Constructorii de autocamioa

ne de la Uzinele „Steagul 
roșu“ din Brașov au pășit in 
cel de-al doilea an al cincina
lului cu hotărîrea fermă de a 
ridica pe o treaptă superioară 
activitatea economică a între
prinderii. Congresul al IX-lea 
al partidului a pus în fața co
lectivului nostru sarcina de a 
ridica, pînă în 1970, producția 
de autocamioane pînă la 
35 000—40 000 bucăți anual. 
Pentru îndeplinirea exemplară 
a acestei sarcini acordăm o a- 
tenție deosebită organizării 
științifice a producției și

Combinatul de cauciuc
sintetic și produse 

petrochimice din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

In întreprinderea noastră — 
Combinatul de cauciuc sinte- 
tio și produse petrochimice 
din Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — se desfășoară, în 
lumina sarcinilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1966, o largă ac
țiune privind organizarea 
științifică a producției și a 
muncii. Cu prilejul acestei 
acțiuni, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la toate secțiile 
și instalațiile au analizat și 
dezbătut cu spirit de răspun
dere și exigență problema în
tăririi disciplinei în producție 
și în muncă, folosirii raționale 
a timpului de lucru. Analiza 
a arătat că majoritatea covîr- 
șitoare a salariaților desfă
șoară o rodnică activitate pen
tru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. In primul 
trimestru al acestui an, pla
nul producției globale a fost 
depășit cu 2,2 la sută, cel al 
producției marfă vîndută și 
încasată cu 7,8 la sută, iar 
prin reducerea prețului de 
cost s-au realizat importante 
economii suplimentare.

Dezbaterile care au avut loo 
recent au scos, în același timp,

din cadrul Uniunii regionale a 
cooperativelor agricole. „Epo
ca optimă" are valoarea a cel 
puțin a cincizeci, șaizeci la 
sută din sporul producției. 
Iată de ce fertilizarea a fost 
și este urmărită la noi cu cea 
mai mare atenție. La nivelul 
regiunii a fost creat un co
mandament pentru repartiza
rea cît mai obiectivă cu putință 
a cantităților de îngrășăminte 
livrate de fabrici ; au fost 
stabilite gările de descărcare, 
pe centre de comune, făcîndu- 
se amenajări speciale pentru 
împiedicarea risipei ; coopera
tivele agricole au fost îndru
mate să asigure adăposturi 
pentru îngrășăminte“. Și, în 
general, efectul îndrumărilor, 
al controalelor repetate și a- 
tente se observă în înseși rea-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Ill-a) 

muncii, descoperirii și valori
ficării rezervelor interne exis
tente în fiecare secție și ate
lier, la fiecare loc- de muncă. 
In primul trimestru al aces
tui an. planul a fost depășit 
cu 3,1 la sută la producția glo
bală, cu 8,5 la sută la produc
ția marfă, cu 0.8 la sută la 
productivitatea muncii.

Un factor de mare însemnă» 
täte pentru punerea în valoa
re a rezervelor de care dispu
nem îl constituie întărirea dis
ciplinei în muncă, folosirea

(Continuare in pag. a Ill-a) 

în evidentă însemnate rezerve 
în folosirea timpului de 
muncă, a cărui valorificare 
va determina utilizarea mai 
bună a capacității de produc
ție a combinatului, a tehnicii 
moderne cu care este înzes
trat. In 1966 și în primul tri
mestru al anului în curs, un 
fond important de timp de 
lucru a fost irosit din cauza 
nerezolvării operative a unor 
probleme tehnice, întreruperi
lor accidentale în funcționa
rea unor instalații, întârzieri
lor, absențelor nemotivate, 
învoirilor și concediilor fără 
plată, folosirii unor salariati 
în locuri de muncă și în ac
tivități care nu corespund gra
dului lor de calificare, ocu
pării personalului tehnico-ad- 
ministrativ cu lucrări fără 
eficiență etc.

Pentru înlăturarea acestor 
deficiențe, în toate secțiile și 
la toate instalațiile combina
tului au fost stabilite măsuri 
tehnice și organizatorice. Ele 
privesc ridicarea gradului de 
mecanizare și automatizare 
ale unor fluxuri tehnologice,

(Continuare în pag.-a Ill-a)

La G.A.S. Sabarul, suprafețele 
cărora li se acoperă deficitul 
de apă au crescut, in 1967, la 

420 de hectare.
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Un salon de primăvară
trecute 
bucure

tru Culturi
au deschis aici o expoziție cu 
mos: „Salonul de primăvară al 
din București", tith

gen aflate din presa

ieșirii

, așa cum
Iteva luni 

portante — paoi- 
ircul Herăstrău, 
și Comitetul pen- 

București 
titlu fru- 
prctorilor

numai

•.tistului și

Felicitări I 
minulante.

lipsă de 
întreba

rea unde este inimosul cure să
spună la toți — mergeți în Parcul He
răstrău lucru interesant vâ

rfiș pilit între 
ece „Salonul“, 
rie nici măcar

NOTES ÎNSEMNĂRI

la ce ore. poate fi vizitată expoziția (ci
neva, nemulțumii, a și scris pc el un re
proș la adresa organizatorilor).

Am uitat, oare, ce este reclama ope
rei de artă ? rur și simplu nu mai înțe
legem de unde afîta „pudoare" I Despre 
o inițiativă așa bună se cerca sâ auzim > 
cu o lună înainte de deschidere pe 
toate canalele (radio, televiziune, presă, 
prin afișe plasate la intrările în parc, 
afișe neexistente nici azi, după ce au 
trecut deja 5 zile din cele 30 cit va 
râm inc deschisă expoziția). Se mai cerca 
sâ găsim, poate, un catalog, să aflăm la 
ce prețuri se oferă lucrările. Se cerea sâ 
fie trimiși in expoziție niște pricepufi sfă
tuitori ai cumpărătorului (și cînd vindem 
stambă „Floreta" se spune că trebuie să 
avem un om priceput, care s-o reco
mande), far nu cîteva tovarășe care stau 
la soare și-și fac pulovere pentru la 
iarnă

In sjirșit, un sfat : prețurile. După cri
ticii# noastre de acum cîteva luni, una 
nun acceptate, Uniunea a făcut ce a fă
cut |i... s-a făcut că n-a auzit. $i-a astu
pat inlratit urechile incit la Galeriile din 
Str. Onești tot nimic nu vinde. Ba. men- 

a | 
pe ta- 

-orie 3 000, 4 000, 5 000 etc., ta* 
•a iți spune că e un preț dai 
1", artistul vinde același tablou 

Pe o lucrare mare, un ar
ie cere sâ nu se pretindă
3 000 (eram de față), iar 

mult moi puțin cunoscuți, pentru 
care ne ferim să le calificăm, 

cu aprobarea „Fondului"

ținerea unor „încadrări" exacerbate 
devenit infrucitva caraghioasă 
blau « -----
funcționau 
de „Fond' 
și cu 1000. i 
tist cu renumi 
mai mult de 
alții 
lucrări pe 
pretindeau —
— 3 500, 4 000 Ici ele. etc Vorba aceea : 
hai sâ ne intrecem in preturi, să vedem 
cit de mari sintern, chit că nu vindem 
nimic I O boierie care ne cam costă...

Dar. asta ca o sugestie Cu toate sla
lomurile făcute de unii de a-l ocoli pe 
cumpărătorul de (îrtă, „Salonul" există 
>'i, promitem, nu vom înceta a demisti- 
fica niște anchilozări afișate drept prin- 

imuabile.

O scenă din spectacol

CRONICA

PRIMA VERSIUNE
SCENICA A PIESEI

Cea dintîi lucrare originală 
a lui Ion Budai Deleanu

CLUJ (de 
respondents

la co- 
nostru).

Profesorul 
sitar îosif 
de la 
din Cluj, a descope
rit recent cea dintîi 
lucrare originală a 
lui Ion Budai De
leanu. Prin această 
revelație științifică 
ia sfârșit teoria în
rădăcinată în cultu
ra noastră, că prima 
lucrare originală a 
scriitorului transil
vănean a fost poe
ma Tiganiada. Lu
crarea recent desco
perită a fost

univer- 
Pervain 

Universitatea

în anul 1791 și s-a 
intitulat : „Comba
terea notelor ocazio
nate de Supplex Li- 
bellus Valachorum". 
publicată la Sibiu în 
1791, Ion Budai De
leanu. reprezentant 
de frunte al Mișcării 
iluministe. Școala 
Ardeleană, unul din
tre autorii Supple- 
xului. polemizează 
pe parcursul întregii 
scrieri cu istoriogra
ful habsburgic. îosif 
Karl Eder. care con
sidera cererile ro
mânilor din Transil
vania. ca .fiind ne
întemeiate.

tablourilor, a căutat să dea 
o amprentă de naturalețâ 
situațiilor și a reușit. Spec
tacolul este remarcabil dai 
încă perfectibil

Eliminarea lungimilor 
din text nesupărâtoare la 
lectură, dar trenante în 
spectacol, erau de compe
tența regizorului. Petru 
Rareș e o piesă de mau 
resurse dramatice, aptă de 
a intra în marele repeito- 
riu național, dai mai ales 
în mina unui regizor care 
să aibă inițiativa unor tă
ieturi salutare. Cîteva sem
nalări ;

Dialogul Inițial dintre 
Roșea și Rareș se poate 
mărgini doar la atît, re
nunțând la pasajele în care 
se încearcă și un portret 
al domnitorului. (Apari
țiile Măriei aici sînt de 
prisos). Asta cu atît mai 
mult cu cît portretului lui 
Rareș i se pun excelent în 
lumină trăsăturile în tablo
ul următor : primirea vă
rului Bogdan. în scena 
Ștefăneștilor aparițiile lui 
Peresvetov pot lipsi fără 
să dăuneze cu nimic între
gului. Unele lungi pasaje 
pot fi eliminate, spre lini
ștea autorului, atunci cînd 
teatrul nu crede a găsi 
actorii capabili să le sus
țină. E cazul lungului și 
excelentului monolog a) lui 
Rareș în munți, care e 
sigur că nu va găsi peste 
tot un George Constantin. 
Apoi, ritmul spectacolului 
devine greu de susținut 
prin venirea unul după 
altul a trei momente 
de mare tensiune : călușa
rii, formula masonică a 
breslei pescarilor, întîlni- 
rea cu Soliman. Momen
tul călușarilor pare a fi 
introdus de altfel numai 
pentru spectaculozitatea 
lui. Excluderea unuia din 
aceste momente, toate ini- 
țiatice, ar relaxa spectatorul 
pentru primirea celui de al 
patrulea : bocet pentru 
bărbat mort de tînăr, care 
are un rol hotărîtor în 
semnificația întregului 
spectacol. Regia a sesizat 
importanța pe care o a- 
cordă autorul momentelor 
inițiatice și este evident că 
acestea sînt și cele mai lu
crate din spectacol, poate

Piesa Petru Rareș nu 
este remarcabilă numai la 
lectură. Spectacolul Tea
trului „C. I. Nottara" i-a 
dovedit vitalitatea scenică 
dar și inconsecvențele dia- 
maturgice. Horia Lovi- 
iiescu a compus un ev me
diu românesc neaservit i- 
maginilor uzate, excesului 
de policromie pitoreasca 
și culoare locală, înțeleasă 
ca aglomerare de fote, o- 
pinci sau motive decora
tive naționale. El a încer
cat să realizeze un specific 
interior al evenimentelor 
și mai puțin unul exterior. 
Petru va fi deci un perso
naj complex, cu o psiholo
gie de o complicație ne
obișnuită dramelor noastre 
istorice. Rareș alternează 
momentele de euharistie 
sufletească cu cele ale 
măscăriciului, bufoneria cu 
drama. Domnitorul nu e 
ferit de situațiile grotești și 
măreția lui nu se realizează 
prin suma de trăsături lu
minoase, ci prin subordo
narea unei alcătuiri ome
nești, mărginite în forțele 
ei, unui scop absolut. Ho
ria Lovinescu a căutat să-și 
portretizeze apăsat perso
najul și să ilustreze prin 
trista lui carieră voievodală 
destinul unei țări. Dacă 
piesei i se poate imputa 
ceva — și observațiile au 
devenit posibile la verifi
carea piesei în spectacol 
— este tocmai mixtura sco
purilor. Două demonstrații 
sînt prea mult pentru o 
singură piesă. Portretul lui 
Rareș nu exclude urmări
rea carierei domnitorului 
dar își putea permite s-o 
decupeze. Decupajul lui 
Horia Lovinescu este încă 
indulgent, de unde și dis
cursivitatea de care amin
team. Succesul spectacolu
lui obligă cu atît mai mult 
la epurarea — cuvînt dure
ros pentru autor, dar ne
cesar piesei — unor pasaje 
nu pentru inferioritatea lor 
artistică, ci pentru gradația 
ritmică. Sorana Coroamă 
a considerat textul intangi
bil și în cadrul acestei pre
cauții a rezolvat cu succes 
multele dificultăți ale spec
tacolului. Regizoarea a dat 
cît mai mare fluență mișcă
rii în scenă și succesiunii

de aici și neglijența, pentru 
ritm, din rest. De mențio
nat că scenele cu boieri nu 
se mal desfășoară stereotip, 
desigui și prin resursele 
textului care scot din sche
me și aceste inevitabile 
prezențe ale unei piese Is
torice. (Cîteva observații de 
detaliu. Scena călușarilor 
conține cîteva stridențe . 
chiuiturile neaoșist-opti- 
iniste din finalul jocului 
care nu fac corp comun 
cu tonalitatea spectacolu
lui. Mai notăm un gest 
pe care ritul populai 
nu-l permite pcdcpsindu-l 
cu moartea — dar pe care 
icgia i-1 permite lui G. 
Constantin : nimeni n-are 
voie să smulgă, ori să scoa
tă, masca călușarului șef, 
interdicție- cu semnificație 
magică, semnificație avută 
în vedere de autor la in
serarea momentului. Poate 
că neintuirea de ansamblu 
a semnificației magice, ri
tuale, solemne a dus și la 
ratarea episodului în spec
tacol printr-o tratare ope- 
retistică. Momentul ime
diat următor, rostirea pa
rolei de breaslă nu este 
bine delimitat de celălalt 
și jucat „realist" cînd era 
nevoie de hieratism și so
lemnitate. Finalul tablou
lui de la Galați se prelun
gește pe un - spectaculos 
inutil I (Călăul intr-adevăr 
șterge securea, condamna
tul îșl potrivește gîtul pen
tru tăiere etc.) făcînd con
cesie decorativului în sine.

Ritul mortuar a impre
sionat. Și aici însă accen- 
■ul merge încă pe spectacu
los: bocitoarele se aliniază 
prea coregrafic, se depla
sează tot la fel, vocile 
sînt foarte disciplinate, de 
bune coriste. Un buciuma; 
se așează foarte decora
tiv în chiar centrul sce
nei I Un pic de dezordine, 
de asimetrie a dispunerii 
și vocilor — regizată desi
gur — ar aduce o notă de 
acut dramatism necesară 
momentului. Executarea 
bocetului ar trebui să as
pire ori la monotonia exe
cuțiilor autentice, ori la 
interpretarea solist sfîșie- 
toare.

Plastica spectacolului. 
este excepțională și aici |

calitate. Florin 
în Huru a «im
un text mar bo- 
sensuri rh-cit îl 

interpretarea sa.

meritele regizorului se a- 
mestecă cu ale scenogra
fiei (Mlrcea Marosin) și 
costurnierel (Mona Florica 
Ghcorghiu). Refuzul vese
liei policrome, care în mod 
obișnuit e dată drept cu
loare locală, e înlocuit cu 
o monotonie apăsătoare a 
cîtorva culori. Scenograful, 
receptiv la intențiile auto
rului de a recrea un ev 
mediu românesc sub zodia 
apăsătoare a nesiguranței, a 
conceput un cadru general 
care traduce această idee 
fundamentală a piesei, pro
venită la rîndu-i din isto
rie. Spectacolul e sumbru 
pentru că este exact. Au
torul și scenograful său 
fost fideli faptului istoric 
a cărui dominantă au re
creat-o.

Din întinsa distribuție 
trebuie să ne ocupăm mai 
întîi de George Constantin 
care, deși inegal, a înțeles 
complexitatea rolului și 
bogăția de registre pe care 
i-o oferea. Puțini s-ar fi 
descurcat la fel în mara
tonul actoricesc care e ro
lul lui Rareș numai că, de 
cîteva ori, în loc de a-l 
vedea pe Rareș l-am văzut 
doar pe George Constantin 
din alte roluri. Sîntem exi- 
genți în această acuză pen
tru că George Constantin 
avea capacitatea de a de
păși suficiența de pe a- 
locuri a interpretării. Pro
logul și epilogul, unde e 
constrîns la compoziție, 
sînt jucate magistral. La 
fel lungul monolog din 
munți.

După ol Ion Punea care 
a abordat un caz mai 
complicat de boier trădă
tor decît stereotipul hainit 
al scenariilor noastre isto
rice.

Demn de atenție e că 
evoluează mulți actori ti
neri, majoritatea foarte 
buni, deși în roluri perife
rice tValeriu Arnăutu în 
Domșa, Ștefan Radof în 
ostaș I, Mihai Pruteanti în 
Diacu, Ion Siminie în 
Vodă Cornea, Cristina 
Tacoi în Rafila.

Dramaturgul a creat 
personaje interesante, ante 
unor ipoteze interpretative 
diverse și vitalitatea pie- 

e susținută și de

această 
Straie 
pllficat 
gal In 
arăta
Huru poate fi un filo
zof al istoriei, și el un 
„misionar" ca și domnul 
țării, un om ce trăiește 
doar pentru investitura sa. 
Și Radu Dunăreanu și-a 
simplificat rolul spre o 
linie de conspirator car- 
bonaro. Aceste două roluri 
nu sînt nereușite dar mai 
sărace decît promitea tex
tul. Alți interpreți ce 
nu și-au înțeles rolurile, 
de data asta cu consecințe 
asupra întregului spectacol, 
sînt Dorin Varga și F r I 
Hossu. Specializați în june 
prim au fost puși în fața 
unor partituri care le-au 
depășit și obișnuințele și 
înțelegerea. Emil Hossu a 
jucat convențional un rol 
care cerea multe nuanțe 
făcînd din rolul său doar o 
zburdatică exhibiție a- 
natornică. Nedumeritoare e 
distribuirea lui Dorin Var
ga In rolul Roșea căci ni
mic nu-l recomanda pentru 
dificultățile rolului pe ca
re l-a servit plăpînd. A 
doua partitură a spectaco
lului după cea a lui Ge
orge Constantin s-a exe
cutat din această cauză 
monoton. Roșea trebuia să 
fie marele sacerdot, purtă
torul electrizant și el al 
unei Investituri dominatoa
re. Rolul solicita un actor 
de fascinantă mișcare sce
nică și de efect vocal im
presionant. (Să ni-1 închi
puim pe Ch. Dincă — care 
să nu uităm : nu e în pri
mul rînd actor de 
die — în acest rol).
Varga n-a întrunit 
una din condiții.

O mențiune specială 
pentru Eugenia Bădulescu 
și Gilda Marinescu.

Spectacolul Soranei Co
roamă e prima versiune 
scenică â 'lui Petru Rareș 
dar o versiune care auten
tifică în 
țiunilor 
textului.

• Cum stăm cu autocritica,
raionului

tovarășe președinte ?

Din cauza timpuluie

nefavorabil
UNGI! EA NU

ciuda imperfec- 
parțiale valoarea

un lucru mă- 
care putea fi 
rezolvat. Un 

nondent volun- 
lin satul Plăeșu,

nu organizeze 
nimic, prac-

numite altfel) sînt departe de a fi niște 
analize concrete a neajunsurilor vizate, 
iar măsurile fie că lipsesc cu desăvîr- 
șire. sau sînt luate... ca sâ fie.

Unele din scrisorile pe care Ie vom 
răsfoi astăzi sînt... cu și fără răspuns. 
Ce-i drept organele vizate au dat răs
puns la sesizările trimise de redacție, 
dar aceste foi de hîrtie (nu pot fi

e-
. -orin

nici

arătăm
l-I.ORESCU

Pe lacul Herăstrău

Mai întii o preci
zare : comuna Moldo
va Veche se află lo 
cîțiva kilometri de 
Moldova Nouă (cen
tru de raion.). Mai tîr- 
ziu vom vedea de ce 
e necesar să reținem 
acest amănunt.

Un tînăr din Mol
dova Veche ne scria, 
in urmă cu cîteva luni, 
că Asociația sportivă 
„Ancora“ nu organi
zează nici o compe
tiție, tinerii nu au 
posibilitatea să prac
tice disciplinele spor
tive îndrăgite. Atît și 
nimic mai mult. De 
altfel dacă nu se face 
nimic nici nu ai ce 
spune mai mult. Răs
punsul Consiliului 
raional pentru cultură 
fizică și sport, a sosit 
— de ce să nu recu
noaștem la timp. în 
el se spune ca 
„cele sesizate sini 
iuste". Ni se dau și ex
plicații : „...consiliul 
de conducere al aces-

tei asociații, nu a a- 
vut nici un fel de ac
tivitate cu tot spriji
nul dat de consiliul 
raional U.C.F.S. (re
țineți, cu tot spriji
nul)...“ Baza sportivă, 
a fost folosită în 
timpul anului in cu 
totul alte scopuri. Se 
dă răspuns și in legă
tură cu materialele și 
echipamentul sportiv. 
Această lipsă se dato- 
rește tot consiliului 
de conducere al aso
ciației care nu a 
strîns la vreme coti
zația de la membrii 
U.C.F.S. Și acum ur
mează măsurile : ,,A- 
dunarea generală de 
alegeri a criticat as
pru pe membrii con
siliului asociației și 
i-a schimbat pe toți.

Această schimbare 
— se apreciază în 
răspuns — va duce la 
îmbunătățirea activi
tății sportive“.

Am amintit tova
rășului președinte al

consiliului raional 
U.C.F.S. că și la adu
narea generală prece
dentă problemele au 
fost asemănătoare . se 
sconta pe o activi
tate sportivă fructu
oasă in viitor $i ,e‘ 
zultatul ? Să revenim 
și la afirmația făcuta 
în răspuns, din care 
rezultă că activiștii 
consiliului raional 

au dat toi 
necesar a-

U.C.F.S. 
sprijinul 
cestet asociații. Cum 
e posibil ca după ce 
acorzi toi sprijinul ne
cesar, asociația spor
tivă să 
absolut

Se poate întîmpla 
ca din cauza timpu
lui nefavorabil sâ nu 
circule autobuzele, să 
mai întîrzie un tren 
dar nici decum un 
matineu cinematogra
fic care în loc de o- 
rele 9,00 a început la 
13,00. Motivul? Să 
povestim mai bine

tic, să existe doar în 
scriptele de la raion. 
Din răspuns ar fi tre
buit sâ aflam cum o 
fost ajutată asociațio 
de activiștii U.C.F.S., 
cum au de gînd s-o 
ajute în continuare, 
mai ales că se află lo 
cîțiva kilometri de 
centrul de raion. E u- 
$01 sâ spui că vino
vății sînt cei care de 
fapt nu mai răspund 
de munca asociației 
sportive, ci nu și aceio 
care se ocupă de mai 
multă vreme de în
drumarea, controlul 
și ajutorarea acestor 
organizații.

cazul, in ultimă ins
tanță 
runt, 
lesne
corespi 
tar aii 
comuna Timișești, ra
ionul Tg. Neamț, ne 
sesiza faptul că intr-o 
zi matineul la cine
matograful din comu-

nă a început cu 4 ore 
mai tîrziu decît era a- 
nunțot (șl acesta nu 
era singurul caz). 
Răspunsul Sfatului 
popular al 
Tg. Neamț confirmă 
cele semnalate de co
respondent. Dintr-o 
frază destul de lungă 
rezultă că și operato
rul Gh. Cioată a re
cunoscut întirzierea, 
dar a și motivat-o: 
..„din cauza timpului 
nefavorabil" Greu de 
înțeles ce legătură ti
vea timpul nefavora
bil cu cinematogra
ful : filmul rula in sa
lă, nu în cîmp. Inte
resant de văzut care-i 
concluzia. O redăm 
în întregime: „...s-o
discutat cu acest to
varăș și i s-a pus în 
vedere să evite ase
menea situații“. Pe 
bună dreptate ne pu
nem întrebarea ce sâ 
evite operatorul ? 
Timpul nefavorabil ?

Sesizarea era destul 
de clară: operatorul 
cinematografic sfidea
ză spectatorii, nu-și 
face datoria. Aceasta 
trebuia să fie conclu
zia, bineînțeles, înso
țită de măsurile ce se 
impuneau.

GH. NEAGU

Discuții despre „Viața 
animalelor In anotimpul 
rece" la cercul „Micii 
crescători de animale" de 

Palatul pionierilor.

Spiritul de responsabilitate 
socială al tinerei generații

(Urmare din pag. 1^

Dînd viață hotârîrilor partidului cu pri
vire la sporirea continuă a eficienței acti
vității economice a întreprinderilor, tinerii 
ce fac parte din colectivele unităților in
dustriale se străduiesc să asigure folosirea 
deplină a capacității utilajelor cu care lu
crează, să economisească materiile prime, 
să sporească nivelul calității produselor pe 
care le realizează.

Succesele pe care le înscriu tinerii în 
activitatea economică și social-culturală, 
constituie premisele încrederii cu care 
acestora li se dau spre îndeplinire sarcini 
de mare importanță. In unitățile in
dustriale din regiunea Bacău, tineri
lor le sînt încredințate utilaje de mare 
capacitate și de înalt nivel tehnic, precum 
și conducerea unor procese tehnologice 
complicate, ce impun temeinice cunoștințe 
profesionale și răspunderi mari față de 
buna funcționare a secțiilor și întreprinde
rilor. Instalații ale marilor combinate din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Piatra 
Neamț, Comănești și Bacău sînt conduse 
pa competență de numeroși tineri munci
tori, maiștri și ingineri care depun eforturi

susținute pentru sporirea eficienței econo
mice, a activității unităților în care lu
crează. De asemenea, multor tineri le sînt 
încredințate munci de răspundere în con
ducerea unor secții și întreprinderi. Folo
sind cu pricepere tehnica nouă, tinerii își 
aduo totodată o prețioasă contribuție la 
perfecționarea ei. Numai în anul 1966, în 
unitățile industriale din regiune au fost 
aplicate peste 200 de inovații, concepute 
și realizate de tinerii muncitori, maiștri, in
gineri.

Tendința de continuă creștere pro
fesională și spirituală este caracteris
tică și tineretului din regiunea noa
stră. Remarcabil în acest sens este 
faptul că din rîndurile tinerilor din între
prinderile regiunii au pornit valoroase ini
țiative privind noi forme de îmbogățire 
a cunoștințelor profesionale, necesare stă- 
pînirii tehnicii modeme, conducerii cît mai 
competente a proceselor tehnologice, care 
se adaugă obișnuitelor cursuri de calificare 
și ridicare a calificării, de îmbogățire a cu
noștințelor în care sînt cuprinși cîteva zeci 
de mii de tineri din regiune. La chemarea 
organizațiilor U.T.C., tinerii de la Combi
natul chimio din Borzești au hotărît să-și

1 însușească încă o meserie, înrudită cu cea 
po care o profesează. Această inițiativă 
a fost preluată cu entuziasm și de tinerii 
din alte unități industriale din regiune 
și din țară. De asemenea, la Combinatul 
de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț 
se desfășoară anual concursul pentru in
signa „Prieten al cărții tehnice", inițiat aici 
cu cîțiva ani în urmă în scopul atragerii 
masei tot mai largi a tineretului spre stu
dierea literaturii tehnice de specialitate.

Preocuparea pentru dezvoltarea cunoștin
țelor profesionale ale tinerilor este însoțită 
de un continuu proces de îmbogățire a pro
filului moral, de formare și dezvoltare a 
înaltelor trăsături morale specifice tînăru- 
lui societății socialiste. Comportarea civi
lizată și respectarea normelor de conduită 
socială, respectarea și apărarea legalității 
socialiste, atitudinea activă față de orice 
daună adusă intereselor societății, consti
tuie în tot mai mare măsură jaloanele de 
dezvoltare a conștiinței tinerilor.

O formă deosebit de semnificativă de 
manifestare a profilului moral sănătos al 
tinerilor noștri îl constituie atitudinea față 
de avutul obștesc. Alături de participarea 
la sporirea lui continuă, tineretul mani
festă grijă pentru gospodărirea, păstrarea 
și apărarea lui. îngrijirea utilajelor și insta
lațiilor cu care lucrează, păstrarea ordinei 
și curățeniei la locul de muncă, crearea 
unui aspect cît mai plăcut al secțiilor și

întreprinderilor •— iată preocupări 'de că
petenie ale tinerilor din unitățile indus
triale din regiunea Bacău. Un frumos 
exemplu în acest sens îl oferă tinerii din 
secția de producere a policlorurii de vinii 
de la Combinatul chimic din Borzești, 
secție unde buna gospodărire este prezentă 
pretutindeni.

Un alt exemplu din cele multe ce pot 
fi date din regiunea Bacău, este cel ofe
rit de tinerii cooperatori din comuna 
Valea Seacă. Cu prețul unor mari riscuri 
și eforturi, uteciștii au salvat, în iama 
acestui an, oile cooperativei, atunci cînd 
ele rămăseseră izolate prin înzăpezire și 
erau sortite înghețului și înfometării. Spi
ritul de sacrificiu și curajul cu care au 
acționat la chemarea organizației de 
partid, reflectă însuși nivelul înalt al res
ponsabilității față de avutul obștesc.

Creșterea și educarea tinerei generații 
constituie una dintre înaltele îndatoriri ale 
partidului. în atenția organelor și organi
zațiilor de partid se află în permanență 
grija pentru educarea tineretului în spiri
tul înaltei răspunderi social-cetățenești, 
preocuparea pentru formarea și dez
voltarea trăsăturilor omului nou al so
cietății socialiste.

Numeroși activiști cu munci de răspun
dere, membrii birourilor și comitetelor re
gional. raionale și orășenești de partid se 
întîlneso cu tinerii din unitățile economice,

instituții și școli, țin în fața lor expuneri 
pe teme privind conducerea de către 
partid a U.T.C., trecutul de luptă a po
porului și partidului, comportarea civili
zată în societate, despre familie, orientare 
profesională și alte aspecte legate de for
marea trăsăturilor morale ale tinerilor.

In perioada premergătoare celei de 
a 45-a aniversări a creării organizației 
comuniste de tineret, membrii birourilor 
comitetelor regional, raionale și orășenești 
de partid s-au întîlnit cu tineri din orașe 
și raioane, cu care ocazie le-au vorbit des
pre conducerea și îndrumarea tineretului 
de către Partidul Comunist Român.

Folosind mijloace și forme variate, or
ganizațiile de partid conduc și îndrumă 
cu competență activitatea organizațiilor 
U.T.C. de educare moral-cetățenească, de 
dezvoltare a responsabilității sociale a ti
neretului. îndeplinind cu dragoste și grijă 
părintească această nobilă îndatorire, co
muniștii își spun cuvîntul lor hotărîtor în 
formarea și educarea tinerei generații care, 
cu entuziasmul și ardoarea ce o caracte
rizează, își aduce o însemnată contribuție 
la înflorirea României socialiste.

Expoziția — „Cele mai 
frumoase cărți 

ale anului 1966“
La Casa de cultură 

a I.R.R.C.S. din Capi
tală s-a deschis expo
ziția celei de-a cincea 
ediții a concursului 
„Cele mai frumoase 
cărți ale anului 1966“ 
organizată de Centra
la editurilor și difu
zării cărții și Trustul 
industriei poligrafice, 
expoziție la care toate 
editurile din tara noa
stră și-au trimis cele 
mai reprezentative e- 
ditiî din punct de ve
dere al prezentărif 
grafice.

Expoziția constituie 
prima confruntare cu 
marele public a nro- 
ducțiilor editoriale se
lecționate. urmînd ca 
apoi să se facă alege
rea pentru premieri 
de către jurii formate 
din editori, poligrafi, 
graficieni, scriitori și 
oameni de cultură.

Concursul are scopul 
de a stimula atît con
cepția grafică, cît și 
execuția poligrafică.

Vizitatorii rămîn plă
cut impresionați de 
progresele obținute 
care se vădesc an de 
an. Atrag atenția în 
mod deosebit edițiile 
beletristice, cele ale 
Editurii Științifice, 
precum și albumele 
Editurii „Meridiane“.

Expoziția mai cu
prinde panouri repre- 
zentînd unele desene 
originale ale cărților 
expuse. Printre ele se 
numără lucrările gra
ficienilor Ludovic Bar- 
docz la ..Odiseea" iul 
Homer. Val Munteanu 
la albumul ..Soarele și 
luna" (balade populare 
românești) si Octav 
Grigorescu la volumul 
„Versuri“ de Rilke.

T. K.



„Fiecare minut fructificat,
cu valoare maximă
pentru producție“

Uzinele „Steagul roșu"

(Urmare din pag. I)
din plin a timpului de lucru. 
Cu prilejul unei analize efec
tuate recent și al dezbaterilor 
ce au avut loc în organizațiile 
de partid și cu toți salariații. 
a reieșit că în uzinâ există 
încă unele situații care con
trastează cu nivelul ei tehniG, 
cu experiența acumulată de 
colectivul nostru. în 1966, sub 
diferite forme s-a irosit a ze
cea parte din timpul afeciat 
producției, iar în primul tri
mestru al anului în curs, deși 
au fost luate unele măsuri, 
pierderile din timpul de lucru 
au însumat peste 400 000 ore- 
om. Timpul pierdut zilnia de 
fiecare muncitor la predarea 
și preluarea schimbului este 
în medie de aproape 15 minu
te.

In vederea lichidării acestor 
neajunsuri a fost elaborat, pe 
baza propunerilor făcute de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni în cadrul dezbaterilor, 
un plan de măsuri în care s-au

prevăzut i predarea șl prelua
rea schimbului din mers, apro
vizionarea 
de muncă 
SD.V.-un. 
mecanizări, 
lității reparațiilor 
ținerea 
rilor. acțiunilor culturale și 
obștești în afara programului 
de lucru eto. Comitetul de 
partid, comitetul sindicatului 
și al U.T.C. vor desfășura o 
muncă politico-educati vă sus
ținută în rîndurile muncito
rilor. inginerilor, tehnicienilor 
șj funcționarilor, spre a se 
asigura utilizarea cu randa
ment maxim a timpului 
lucru, întărirea disciplinei 
muncă.

Animați de dorința de a 
duce o contribuție sporită 
înzestrarea economiei eu mai 
multe mijloace de transport 
moderne, colectivul uzinelor 
„Steagul roșu” se angajează 
să realizeze în anul 1967 peste 
plan :

ritmică a locurilor 
cu materiale și 

extinderea micii 
îmbunătățirea ca

la mașini, 
ședințelor, consfătui-

lulul existent în prezent în 
combinat.

Comitetul de partid, organi
zațiile de sindicat și U.T.C. 
vor desfășura în rîndurile oa
menilor muncii din combinat 
o susținută activitate politiGă- 
educativă, 
folosească cu maximum de 
randament timpul de lucru, 
să respecte riguros disciplina 
în producție.

Sîntem convinși că prin în
făptuirea acestor măsuri, prin 
munca entuziastă a întregului 
nostru colectiv vom dobîndi 
în acest an noi succese în în
deplinirea planului de stat. 
Dînd expresie acestei hotărîri, 
ne angajăm ca în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a pro
clamării Republicii să reali
zăm

mobil lzîndu-1 să

peste plan :
la

de 
în

la

— 10 milioane Ici 
producția globală ;

— 1,64 la sută spor 
productivitatea muncii ;

— 12 milioane lei e- 
conomii la prețul de 
cost ;

— 20 milioane lei be
neficii.

Vor fi produse peste 
prevederi 2 000 tone de 
butadienă, 300 tone de 
cauciuc sintetic, 200 tone 
fenol, 120 tone acetonă, 
100 tone polistiren.

— 65 milioane lei la producția globală :
— 60 milioane lei la producția marfă vîndută și 

(ncasatâ ;
— 3 milioane lei economii la prețul de cost;
— 5 milioane lei beneficii.

Sporul produeției pe anul 
1967 se va realiza în proporție 
de 78 la sută pe seama crește
rii productivității muncii.

Vor fi produse în plus: 50 
autocamioane de 5 tone, 300 
motoare SR 211 de 140 CP. 
piese de schimb în valoare de 
2 000 000 lei și vor fi economi
site 400 tone de metal.

Cu prilejul analizei asupra 
folosirii timpului de lucru în 
uzina noastră — problemă 
rare a preocupat și colectivele 
altor întreprinderi — am des
coperit importante rezerve 
interne. Prin valorificarea a- 
cestor noi rezerve, capacitatea 
de producție a uzinei, forța de 
muncă vor fi utilizate mai ra
țional. obținînd pe această 
cale o produoție mai mare și 
o productivitate a muncii mai 
înaltă. însemnate economii la 
prețul de aost

Asigurăm Comitetul Central,

pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți eforturile pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan și a angajamen
tului luat în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a Republicii, 
pentru perfecționarea continuă 
a producției și ridicarea para
metrilor autocamionului româ
nesc la nivelul celor mai bune 
produse similare pe plan mon
dial, adueîndu-ne astfel con
tribuția la dezvoltarea și în
florirea patriei noastre.

Ing. GHEORGHE TRICA 
director general

Ing. CONSTANTIN ȘUȚU 
secretarul 

comitetului de partid
AURELIAN NISTOR 

președintele 
comitetului sindicatului
NICOLAE TUNAREANU 

secretarul comitetului U.T.C,

Ne exprimăm părerea că ar 
fi bine ca și celelalte colec
tive ale întreprinderilor indus
triei noastre chimice să ana
lizeze posibilitățile de folosi
re mai eficientă a timpului 
de lucru, valorificarea deplină 
a acestei importante rezerve 
interne constituind una din 
condițiile dezvoltării în ritm 
susținut a acestei ramuri de 
bază a economiei naționale.

Asigurăm Comitetul Central 
al partidului, pe dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușes- 
cu, că vom îndeplini cu cinste 
planul și angajamentul luat, 
că ne vom aduce din plin 
contribuția la înfăptuirea po
liticii partidului nostru de ri
dicare calitativă a întregii ac
tivități economice.

In numele colectivului Com
binatului de cauciuc sintetio 
și produse petrochimice din 
orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej :

Combinatul
sintetic si

petrochimice
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18,00 Pentru cel mici. A.B.C. 
— De ce ? 18,15 Pentru tineretul 
școlar. Albatros — revistă li
terară. 18,50 Publicitate. 18,58 
Ora exactă. 19,00 Telejurnalul 
de seară. Agenda economică. 
19.22 Buletinul circulației ru
tiere. 19,30 Chemarea primăve
rii. Montaj de cîntece și jocuri 
populare românești. 20,00 Săp- 
tămîna. 20,45 Avanpremiera. 
21,00 Reflector. 21,15 Film. 22,45 
Telejurnalul de noapte.
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București. Vedere din cartierul Dudești-Cioplea.

U AL IT AT EA

Poet, dramaturg, ro
mancier, picior, eseist — 
Radu Boureanu rămîne în 
oricare dintre aceste ipos
taze un romantic lucid, 
un visător cu privire pă
trunzătoare. scrutînd e- 
țența lucrurilor, comuni- 
cind adesea adevăruri es
tetice remarcabile, in
tr-un limbaj de o nobilă 
severitate.

Expoziția do pictură și 
desen deschisă de curind 
la Casa scriitorilor ne 
confirmă — în limitele 
unui spațiu restrins — 
Imaginea, demult consoli
dată, despre artistul mul
tilateral dar unitar, relie- 
find totodată dragostea 
lui tandră pentru culori 
și contururi, capacitatea 
de a percepe și reda ma
teria în veșnică vibrație 
In fond, uleiurile, gua
șele, acuarelele, desenele 
lui Boureanu reflectă în
clinarea cunoscută dc ci
titorii săi mai vechi și mai 
noi — spre marile coordo
nate ale existenței : tim
pul și spațiul. Planează 
aici, ca și în opera scrisă, 
sentimentul distanței isto
rice, al legendei, al bas
mului, al motivelor popu
lare (Suceava de altădată, 
Păun și Păunițe, Templu 
în Praga). conjugat cu a- 
tracția orizonturilor di
verse, de la piața bruxe- 
lleză la cheiul din preaj
ma Balticii.

Ca și in lirica aceluiași 
autor, și aici senzațiile 
sînt filtrate savant, subli
mate cu migală — îndeo
sebi în desene, unde alb- 
negrul vădește resurse 
surprinzătoare. Mangalia 
veche. Delta, insula Me- 
sembre au, dincolo de lu
mina intensă și dc umbra 
complementară. nuanțe 
latente, palpitind Ia lizie
ra retinei, la hotarul din
tre imaginea concretă, 
imediată și universul pre
simțit în preajmă. Un pei
saj iernatic, un interior 
rustic, un profil de tătar- 
că, o lotcă trasă la edec 
Interesează ochiul, din 
prima clipă, prin această 
intensă sugestie a tonali
tăților posibile.

Relația cu plastica poe
ziei proprii vine de la 
sine. Cel ce pictează me
lancolice lalele galbene pe 
fondul unul chilim sobru 
ca o doină, se întîlnește
— aripă aceluiași trup — 
cu pictorul — în cuvinte
— al acestui veștmînt ță
rănesc, despre ■'lare nu ni 
se spune nimb. precis — 
dar pe care-1 întrezărim 
cu acuitate : „Jucau pe 
scoarțe munții cu flori și 
cu beteală / De stele nă
lucite pe stînci de aspru 
rai". Și iată un acord pe 
cit de îndepărtat, pe atît 
de precis — la pînza in- 
tiulată ..Primăvara mea“ : 
„.. era pestriț de tot pă- 
mîntul / cu degradări de 
verde către galben, / atît 
de peticit. îneît culoarea 
/ in Ioc să cînte își trăda 
tristețea“.

Evident, asociațiile fa
cile nu sînt obligatorii : 
nu voi înmulți în conse
cință, exemplele în genul 
celor de mai sus. deși ne
numărate paralele simi
lare ne stau la indemînă, 
sub patronajul comodei 
formule horațiene „ut pic
tura poesis“. Comentato
rul avizat va sublinia 
probabil senzația nemij
locită ce se degajă din- 
tr-o lucrare sau alta și 
din ansamblul lor. La rîn- 
dul său. privitorul sensi
bil va resimți un fior ne
definit in fața 
țiunilor pescărești 
guna coclită, sub 
rea văzduhului cu 
semenea, va intui 
melc și regretele __
nute în siluetele suple, de 
o bizară policromie, ale 
bărcilor, așteptînd furtuna 
pe țărmul unei insule ne
primitoare.

Mînuind penelul. Radu 
Boureanu dă glas celor ce 
nu încap în cuvinte ; de 
aceea, orice 
„traducere“ 
sată. După cum ___
cam. universul său inte
rior își dezvăluie dimen
siunile sub unghiuri varii, 
unitar in diversitatea mij
loacelor de expresie, defi
nind o personalitate ar
tistică în continuă efer
vescență.

TURNEUL U.E.F.A
Joi dimineața, au început la 

Ministerul Afacerilor Externe 
convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, și ministrul afa
cerilor externe al Suediei, Tors- 
ten Nilson, care face o vizită în 
tara noastră. Cu acest prilej, are 
loc un schimb de păreri privind 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, precum și principalele 
probleme internaționale de inte
res comun.

Din partea 
George Macovescu, 
junct al 
externe, 
ambasadorul României la Stoc
kholm, Corne! Bogdan, director, 
și alți funcționari superiori din 
M.A.E., iar din partea suedeză 
Olof Gustav Bjurstrom. amba
sadorul Suediei la București 
R. H. Bergostrom, director al 
Direcției afacerilor politice, 
baron G. Hamilton, șef de divizie, 
F. A. Bergstrand, prim-secretar 
în M.A.E. al Suediei.

Convorbirile se desfășoară 
tr-o atmosferă cordială, de 
țelegere reciprocă.

română participă 
prim ad- 

ministrului afaceriloT 
Eduard Mezincescu,

START JUBILIAR
XX-a ediție a turneului U.E.F.A. va fi 
inaugurată astăzi la Ankara. La startul 

al celei mai mari întreceri europene de

în ansamblu a juniorilor ne îngăduie să privim 
cu optimism la o întoarcere glorioasă. Speranțele 
noastre sînt animate $1 de bunele intenții ale 
băieților noștri.

Antrenorul principal prof. GHEORGHE OLA 
ne-a declarat ieri dimineața, Ia aeroport, înaintea 
plecării echipei spre Ankara :

— La U.E.F.A., ca în orice competiție inter
națională, fiecare formație țintește cucerirea 
trofeului. Această intenție — și nici n-ar putea 
fi altfel — o avem și noi. Pentru aceasta încă de 
ia primul start urmărim un joc tehnic, specta
culos și eficace. Numai așa vom reuși cîștigarea 
seriei — lucru dificil datorită prezenței forma
țiilor U.R.S.S. și R.D.G. Avem, bine înțeles, 
pentiu turneul final atuuri morale, valoroase : 
victorii asupra gazdelor și echipei bulgare, o altă 
pretendentă la titlu, dar și handicapul că am 
alcătuit o formație autentică de juniori : Mol- 
dovan, Dumbreanu, Ștefan N. Ionescu, Doboș, 
Cojocaru, Viciu, Crișan, Mirăuță. Tătaru II, 
Licâ. Marica, Neagu, Iordăncscu, Manea, 
Coman. Tinerețea ne invită și la cel mai autentic 
optimism ...

Drum bun băieți, succes și așteptăm cu dorința 
de a vă vedea

A
final _. ----- ---- -----
fotbal pentru juniori s-a aliniat, împreună cu 
alte 15 echipe, pentiu a XlII-a oară, și o forma
ție românească. Evoluțiile precedente, soldate cu 
performanțe meritorii, de cîteva ori pe locul I 
in serii (cînd competiția nu avea turneu final), 
și odată cîștigători ai trofeului, ne îndeamnă să 
sperăm că tinerii noștri reprezentanți vor avea o 
comportare la nivelul cărții lor de vizită.

Actuala ediție jubiliară se anunță extrem de 
dificilă. Nu mai departe. în seria băieților noștri, 
se află câștigătorii din ultimii doi ani ai turneu
lui, și anume, reprezentativele R.D. Germane și 
U.R.S.S. Dincolo de capriciile balonului rotund 
se înțelege că juniorii români se află poate în 
fața celui mai greu examen susținut vreodată la 
turneul U.E.F.A. Asigurîndu-ne cuvenitele rezer
ve. mai ales pentru că acest examen se susține 
în deplasare și unde prima șansă o are de drept 
și de fapt formația gazdă, ne permitem să apre
ciem că unsprezecele nostru, care cuprinde 
elemente foarte tinere și de certă valoare inter
națională, se va situa în plutonul pretendenților 
la titlu. De altfel, în meciurile de verificare — și 
să amintim doar de cele cu fotbaliștii turci și 
bulgari (am învins destul de categoric) evoluția

victorioși.

V. RANGA

produse (Agerpres)

CAMPIONATUL

CATEGORIEI A

LA FOTBAL

în- 
în-

din Orașul

de cauciuc

• CONTINUĂRI

Ing. PETRU BUNEA 
director general
NECULAI POPA 

secretarul comitetului 
de partid

CONSTANTIN IONESCU 
președintele comitetului 

sindicatului
PAUL ȘOUCALIUC 

secretarul comitetului 
U. T. G.

Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. I)

organizarea mai judicioasă a 
reviziilor și reparațiilor la in
stalații, mecanizarea unor ope
rații de transport intern, îm
bunătățirea aprovizionării teh- 
nico-materiale, ridicarea cali
ficării și specializării munci
torilor, tehnicienilor și ingine
rilor. De asemenea, s-au sta
bilit măsuri care să ducă la 
respectarea riguroasă a pro
gramului de lucru, la înlâtu-

rarea întîrzierilor și a absen
țelor nemotivate, la întărirea 
disciplinei în producție și în 
muncă. S-au luat măsuri ca 
mărirea capacității secției fe- 
nol-acetonă cu 22 la sută, pre
cum și introducerea în pro
ducție a unei stații pilot pen
tru cauciuc șj creșterea capa
cității fabricii de cauciuc la 
70 000 tone pe an să se rea
lizeze prin redistribuirea și 
folosirea rațională a persona- Noul restaurant Piatra Craiului de pe șoseaua Cluj—Oradea

Campionatul cat. A de 
fotbal programează dumi
nică o nouă etapă. în Ca
pitală, pe stadionul „2.3 
August" se vor desfășura 
în program cuplat meciu
rile : Steaua-U niversitatea 
Cluj (ora 15) și Rapid-Stea- 
gul roșu Brașov (ora 17). 
lată întilnirile din țară : U- 
niversitatea Craiova-Di
namo Pitești ; C.S.M.S. 
lași-Dinamo București; 
Politehnica Timișoara-Fo- 
rul Constanța; Petrolul 
Ploiești-Progresul Bucu
rești și Jiul Petroșeni- 
U. T. Arad.

• Echipele bucureștene de 
volei, Dinamo și Rapid, fac 
intense pregătiri în vederea 
apropiatelor intilniri din ca
drul finalei „Cupei campioni
lor europeni". Primul meci al 
finalei, ediția 1967, va avea 
loc simbătă 6 mai de la ora 17 
in sala Floreasca. Returul se 
va desfășura marți 9 mai. tot 
de la ora 17. in aceeași sală.

9 Intre 9 și 15 mai, la Poz- 
nan (Polonia), se va desfășura 
campionatul european fero
viar feminin de baschet. 
La întreceri participă selec
ționatele României, Cehoslova
ciei, U.R.S.S., Ungariei, Polo
niei și Bulgariei.

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
ambarca- 

pe la- 
apăsa- 
ape a- 
fantas- 
conți-

Iizârile obținute : în primă
vara acestui an, in cooperati- 
xele agricole din regiunea Ol
tenia s-a fertilizat o suprafa
ță dublă, comparativ cu 1965 
și aproape mult sporită față de 
1966. Se apreciază că peste 70 
la sulă din ingrâșămintelc chi
mice incorporate, ca urmare a 
modului in care au fost folo
site, vor aduce un spor maxim 
de recoltă.

La Bîrza și Măceșul de Sus 
în raionul Băi Iești. Dobroslo- 
veni, raionul Caracal, Izbi- 
ceni. raionul Corabia. Segar- 
cea Bariera Vîlcii și Livezile 
— Craiova. pentru a se pre
veni pierderile ingrășăminte- 
le au fost transportate de la 
magazii în cîmp, in căruțe și 
remorci special amenajate, 
administrarea făcîndu-se nu
mai cu mașinile. „Avem azi 
mai multe îngrășăminte decît 
anii trecuți — ne spunea in
ginerul Ciobanu de la coope
rativa agricolă din Izbiceni. 
Dar ori cîte ar fi. după mine 
ar fi cea mai mare greșeală 
să te așezi in virful grămezii 
și să le imprăștii precum zica
la cu găina Dozele moderate, 
stabilirea planului de fertili
zare după nevoile parcelelor, 
după „recunoștința" culturilor 
slnL de foarte mare importan-

ță. Experiențele efectuate ani 
în șir, ne-au dovedit că dozele 
de 100 kilograme azotat de 
amoniu administrate la hecta
rul cultivai cu porumb și de 
150 kilograme la hectarul cul
tivat cu grîu, aduc cele 
mat mari și rentabile sporuri 
— 10,400 kilograme porumb 
boabe sau 5,800 kilograme 
grîu pentru fiecare kilogram 
îngrășămîni folosit. Așa le-am 
folosit și în primăvara aceasta. 
Cele o mie de hectare cultiva
te cu grîu, le-am fertilizat 
încă din mustul zăpezii în 3 
zile. Cei o sulă și ceva de ti
neri au luat pe cont propriu 
această lucrare efectuînd-o cu 
atelajele cooperativei noastre. 
La porumb fertilizarea am e- 
fectuat-o odată eu semănatul“.

Răspunsuri 
am primit, în raidul anchetă 
întreprins, de la foarte 
interlocutori Dar...

Mai există un „dar“ 
poate citi, cînd e cazul 
cooperative agricole de 
ducție ca cele din Buicești și 
Braloștița. raionul Filiași, 
Vlădaia — Vînju Mare. Buco- 
vicioru — Calafat, Predești — 
Craiova. Bălcești — Oltețu, 
dezinteres față de banii chel- 
tuiți. Cum altfel se poate ex
plica „păstrarea“ sub cerul li
ber a cîtorva vagoane de în
grășăminte complexe la coo
perativele agricole din Vlă-

asemănătoare

multi

ce se 
unor 
pro-

daia și Bucovicioru, înșirarea 
prin gările Portărești, Băilești, 
Vișina, Ghizdăvești, a altor 
mii de kilograme de îngrășă
minte ; aflarea încă din 1964 
în stoc la cooperativa agri
colă din Grecești, raionul Stre- 
haia a 122 tone amendamen
te, fertilizarea, „cu timpul 
trecut“ — cum afirmă specia
liștii. a 40 000 hectare cu grîu? 
Justificările vin cu o cursivi
tate extraordinară : „n-am fost 
aprovizionați la timp“, „n-am 
dispus de forța de muncă ne
cesară în vîrful lucrărilor“, 
„n-am...“ și acest „n-am“ re
vine ca un leit motiv, peste 
tot uitindu-se să se privească 
cu toată atenția și în... sacul 
propriilor lipsuri.

Intr-adevăr, mari greutăți 
au fost și sînt create în apro
vizionarea cooperativelor agri
cole de neîndeplinirea, în pri
mele patru luni ale anului, a 
sarcinilor de plan de către 
Combinatul chimic Craiova 
(principalul furnizor pentru 
regiunea Oltenia), de subiec
tivismul în onorarea comenzi
lor de către serviciul de li
vrări al sus-numitului combi
nat (cazul C.A.P. Mușeteștl. 
Valea cu Apă și altele care, 
după ce au achitat sumele de 
bani cuvenite, au așteptat mai 
bine de o lună de zile pentru 
ca tovarășul Constantin Dițu 
6ă accepte onorarea comenzi-

lor), dar sînt și alte deficiențe. 
La Predești, de pildă, s-a dat 
zi după zi cu administrarea 
îngrășămintelor pînă aproape 
de jumătatea lui aprilie. Și 
„spiritul lor gospodăresc“ se 
observă acum la cultura griu
lui — prost dezvoltată, fără 
perspectiva realizării unei pro
ducții prea bune. în același 
timp, la Braloștița și Buicești, 
cam 23—30 la sută din canti
tatea de îngrășăminte cumpă
rată n-a putut ajunge în cîmp 
din cauza pierderilor la depo
zitare — au fost așezate în 
mijlocul curții în timp ce cîte- 
va magazii și șoproane erau 
pur și simplu goale.

împreună cu tovarășii de 
la Uniunea regională a coo
perativelor agricole Oltenia, 
am făcut 
influenței 
re au
„cauze“ . ...
producție, a kilogramului de 
îngrășăminte plătit la fa
brică. Aceasta rezultă de acolo, 
că circa 500 tone de îngrășă
minte n-au putut fi adminis
trate pentru că s-au pierdut la 
transport și prin proasta de
pozitare, cîteva sute de tone 
au fost „lipsă la eîntari 
C.A.P Coșoveni, 
la fiecare sac

un calcul asupra 
negative pe ca- 

avut-o toate aceste 
asupra dobînzii, în

fertilizarea cu întârziere a
40 000 hectare cultivate cu
grîu. Calculul e simplu, dar
foarte grăitor:

Circa 1 000 000 kg îngrășă
minte pierdute din diferite 
cauze x 7 (spor de producție 
ca urmare a fertilizării cu un 
kg îngrășăminte) = circa 
7 000 000 kg grîu.

40 000 ha x 300 kg (dimi
nuare a sporului de producție 
la hectar din cauza neîn- 
cadrării în epoca optimă) — 
12 000 000 kg grîu.

Rezultă astfel, circa 1900 
vagoane de grîu lăsat să se 
ducă pe apa sîmbetii, numai 
din niște cauze ce lesne pu
teau fl evitate. Cine plătește 
această pierdere ? Neapărat 
cei ce se fao vlnovați trebuie 
trași la răspundere E vorba 
de o părticică din averea ob
ștească a cooperativelor agri
cole, de o bucățică din pîinea 
poporului.

Etica 
profesiunii

de
de azotat 

de amoniu livrat de combina
tul craiovean, s-a constatat o 
lipsă de 5—8 kilograme), de

nici nu-l bănuim de 1apt, o 
stare normală a virstei tinere, 
un fel de rost. Lumea ni se 
desface prin inlrebări esen
țiale, răspunsurile sint uneori

la capătul drumului, entuzias
mul ține acum de curaj. E 
reconfortant să pășești înainte, 
dincolo de experiența genera
țiilor precedente, dincolo de 
ultimul adevăr. Ideea că tot 
mai e ceva de descoperit, de 
aflat, de dăruit prin cunoaș
tere e un pact semnat cu pro
fesiunea. De aceea sint pierde
rile dureroase, ieșirea din 
rtnd. Somnul pe marginea dru
mului ține de alienare. Arun
carea bezmetică într-o meserie 
aleasă după ureche, lăutărește, 
reprezintă un compromis. Unul 
ca toate celelalte, călduț și 
prielnic, generator de mu
cegai. Nu știu cînd, însă lu
crătura aceasta pe sub mină 
se răzbună fatal.

Nu se poate abdica de la 
inteligență. Umanul presupune 
necesitatea autoexprimării. 
Rostul de umbre trecătoare 
prin lume, de supunere fatală 
în fața existenței este contra
carat de vitalitatea gîndirii, a 
devoțiunii față de profesiune, 
de șansa sublimă a exis
tenței conștiente, valorifica
tă prin civilizație. Abando
narea inteligenței este moarte 
lentă : indiferent de specifi
cul profesiunii, asistăm la 
uscarea conștiinței, intrarea în 
letarqie prin inactivitate, retra
gerea strategică în cochilie, în 
somn.

Somnambulii profesionali nu

sint o plagă, boala nu se ia, 
dar ideea de moarte a conști
inței este oribilă.

lată, deci, mobilizarea entu
ziasmului in profesiune e ne
cesară. Menținerea entuzias
mului adolescentin, capacita
tea aceea nelimitată de dărui
re șl, desigur, veghea matură 
asupra bucuriei fără rost. Nu 
putem ride de luni și pină 
duminică, angajarea f.n mese
rie e o cumpănă de efort și 
odihnă, de tentație permanen
tă a noului, de îndoială și si
guranță, e căutarea dramatică 
a adevărului în procesul cu
noașterii, șansa afirmării dis
tincte a personalității.

Mobilizarea entuziasmului 
ține de curaj. îmi place să mă 
gtndesc la eroismul primelor 
renunțări, eroismul disciplină
rii pentru muncă, al autodlsci- 
pllnei profesionale, ivită ca o 
necesitate 
eroismul 
eroism de 
ideii, de 
descoperit, îmi place să mă 
gindesc însă și la bucurie, la 
satisfacția lucrului îndeplinit, 
îmi plac orele acelea de obo
seală oprite în marginea unui 
efort dezlănțuit fără amînare. 
Orele acelea de liniște, rotun
de, în care sămînța căutării de 
mai departe a dat deja colți.

vitală. Apoi la 
efortului, marele 

dăruire frumuseții 
slujire a adevărului

tentativă de 
ar fi depla- 

remar-

CLUJ (de la corespondentt 
nostru)

In orașul Bistrița a începu 
construirea unei noi policlinic 
raionale. Moderna instituție san\ 
tară cu o suprafață de 2 40 
mp. va dispune de o stație d 
salvare, un serviciu de urgenți 
secții de radiologie, fizioterapie 
laboratoare, unități anexe etc 
Dispunînd de un personal me 
dical bine pregătit și de apara 
tură modernă, vor putea fi con 
sulfați zilnic 600 de paciențL



Dezbaterile
Tribunalului Russell

Ședința dc miercuri a Tribunalului internațional 
pentru cercetarea crimelor de război comise de 
S.U.A. în Vietnam, ” .......... "
„Bcrtrand Russel", 
cute dc o scrie dc 
ale tribunalului.

creat din inițiativa Fundației 
a fost consacrata expunerilor fa- 
membri ai Comisiilor dc anchetă

Cearta celor doi generali — filiplnezul Manucl Cabal 
și americanul William Nuttcr — ar putea părea, la pri
ma impresie, un episod întîmplător. Aceasta este, de 
altfel, și imaginea pe care încearcă s-o acrediteze cores
pondenții din Manila ai ziarelor americane. Dar, după 
cum într-o picătură de apă se oglindește o întreagă lume, 
tot astfel într-o întîmplare, aparent neînsemnată, se 
poate uneori întrevedea starea de spirit 
întregi.

a unei țări

Prezentind un raport asupra 
constatărilor misiunii tribuna
lului ce a vizitat R. D. Viet
nam între 20 ianuarie și 3 fe
bruarie, dr. Abraham Behar, 
de la Facultatea de Medicină 
din Paris, a arătat că, în urma 
bombardamentelor întreprinse 
de aviația americană asupra 
obiectivelor industriale și ci
vile din Hanoi și din alte lo
calități nord-vietnameze, au 
fost distruse numeroase școli, 
biserici, pagode, instalații hi
draulice etc.

Fizicianul francez .Tean 
Pierre Vignier. membru al co
misiei științifice a tribunalu
lui, care a vizitat, de aseme
nea, R. D. Vietnam, a decla
rat că „50 la sută din bombe
le utilizate în cursul bombar
damentelor întreprinse de a- 
viația americană asupra teri
toriului nord-vietnamez 
bombe brizante, iar în
mentul exploziei acestora schi-

sînt
mo-

jele se împrăștie cu o viteză 
foarte mare, provocîrid nume
roase și grave accidente în 
rîndul populației. Vignier a 
prezentat in fața tribunalului 
fragmente ale unor asemenea 
bombe.

Relatările membrilor comi
siilor de anchetă ale tribuna
lului au fost însoțite de pre
zentarea a numeroase fotogra
fii și imagini filmate, repre- 
zentind cartiere ale Hanoiylțli 
și Haifongului bombardate de 
avioanele americane, trupuri 
mutilate ale victimelor și di
verse alte aspecte ale acțiuni
lor agresive ale S.U.A. pe te
ritoriul vietnamez.

S-a anunțat că președintele 
tribunalului, Jean Paul Sartre, 
a trimis o telegramă secreta
rului de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, invitînd guvernul ame
rican să-și trimită reprezen
tanți care să expună punctul 
său de vedere în fața tribuna-R. P. D. COREEANA. — O tinără fruntașă în muncă pe șan

tierul termocentralei din Phenian : inginera Chao Ketn Ok

LA PARIS a avut loc Congre- 
il de drept penal intemațio- 
il. la care au participat spe- 
aliști din 17 țări. Din țara 
jastră la lucrări a luat parte 
rof. dr. Grigore Geamănu. 
ongresul a dezbătut problema 
imelor contra păcii și umani- 
iții.

IN CADRUL programului dc 
cercetări cosmice, Pakistanul a 
lansat miercuri o rachetă me
teorologică denumită „Rchbar 
15".

Aceasta, precizează agenția 
Associated Press, a atins înălți
mea de 160 de kilometri.

,a 17 mai

IN COMUNICATUL dat 
blicității la încheierea vizitei în 
India a unei delegații guverna
mentale economice bulgare, în 
frunte cu Tano Tolov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, se arată 
că strîngerea colaborării dintre 
India și Bulgaria, corespunde 
intereselor popoarelor celor 
două țări, 
convorbiri cu președintele 
diei, Radhakrishnan. cu 
mierul Indira Gandhi și cu alți 
membri al guvernului indian.

popoarelor
Tano Tolov a avut 

In-
pre-

„DACA Finlanda stabili
relații diplomatice oficiale cu 
ambele state germane, acest 
fapt nu ar contraveni politicii 
ei de neutralitate”, a declarat 
Arvo Salo. deputat în Parla
mentul finlandez din partea 
Partidului Social Democrat, în- 
tr-o cuvîntarc rostită cu prile
jul Zilei de 1 Mal.

A MURIT CEL MAI BĂTRÎN

Grevă generală în Franța
OM DIN LUME

Marile centrale sindi
cale franceze — C.G.T., 
Force Ouvrière, C.F.T.C, 
și Federația educației 
naționale — au hotârît 
să declare la 17 mai o 
grevă generală de 24 de 
ore.

Această grevă va avea loc 
ziua în care se vor deschide 
Adunarea Națională dezbate- 

!e cu privire la cererea gu- 
rnului de a i se acorda împu- 
miciri speciale in domeniul 
onomic și social. Greva este 
ganizată in semn de protest 
ță de intenția guvernului de 
folosi sistemul de legiferare 
in intermediul ordonanțelor 
domeniul amintit pînă la 31 

tombrie a.c.
Anunțînd hotărîrea de a de- 
inșa in comun, la 17 mai. o 
evă generală de 24 de ore, 
incipalele centrale sindicale 
snceze au criticat cu asprime 
tenția guvernului de a cere 
îunării Naționale împuterni- 
rile speciale in domeniul eco- 
mic si sociaL într-un comuni- 
t publicat de C.G.T. și 
F.D.T. se spune că imputemi- 
-ile speciale vor lovi dreptu- 
e sindicale și „vor priva par- 
nentul de prerogativele sale 
snțiale“.
La rîndul său, „Force Ouvri- 
î" subliniază într-o declara- 

că asemenea împuterniciri 
ivesc direct în condițiile de

viață ale muncitorilor“. în fine, 
Federația educației naționale 
(sindicatul cadrelor didactice) 
„ax-ertizează pe aderenții săi a- 
supra gravității situației în care 
autoritățile vor putea, prin sim
ple ordonanțe, să prejudicieze 
condițiile de viață ale muncito
rilor și să pună în cauză cuce
ririle sociale fundamentale".

LA ADEN se menține o situa
ție încordată, în urma inciden
telor ce au loc zilnic între for
țele polițienești și elemente din 
rindul forțelor de eliberare na
țională. Agenția Rcuter, trans
mite că în cartierul Crater din 
Aden. locuit de arabi, au avut 
loc schimburi de focuri între 
poliție și adepți ai partidelor 
ce se situează în fruntea luptei 
de eliberare națională.

DOMINGOS Santos.MANUEL
care a afirmat că este în virstă 
de 173 de ani fiind cel mai bă- 
trîn om din lume, a încetat din 
viață miercuri în orașul Pcne- 
do (Brazilia). Santos a pretins 
că s-a născut în anul 1794 și a 
avut 91 de ani cind împăratul 
Braziliei, Pcdro al II-lea. a eli
berat pe sclavi. întrebat dc un 
ziarist dacă și el a fost sclav, a 
răspuns : ,,Nu-mi amintesc. A 
trecut prea mult timp de 
atunci".

Să-l ascultăm însă pc Tliomas 
Lucas. corespondentul in capi
tala filipineza al lui NEW 
YORK WORI.D TELEGRAM 
AND THE SUN, rclalind epi
sodul înlr-un stil foarte cursiv : 
„Gencrnlul-locotencnt Cabal, șe
ful stalului major al armatei 
Filipinelor n vrut să trimită 
inapoi în S.U.A. pe consilierii 
americani ni infanteriei, marinei, 
și aviației. Cabal i-a calificat în 
public pe consilieri drept lipitori 
care nu fac dccîl neajunsuri. El 
a declarat că cei 262 dc con
silieri americani trăiesc pc picior 
marc, nu o atitudine dc stăpîni, 
nu dau nici o asistență în folo
sirea armamentului modern și, 
în genere, sfatul lor nu conține 
nimic nou fnță dc ceea ce știe 
pînă și ultimul soldat filipinez. 
...Nemulțumit dc această situație, 
Cabal a elaborat un proiect a 
cărui adoptare nr însemna des
ființarea grupului militar mixt 
dc consilieri ai S.U.A. din Fi
lipine, condus de gencralul- 
maior William Nuttcr“.

Corespondentul ziarului ame
rican susține că aceste „păreri 
categorice" ale generalului Cabal 
se datoresc ..dușmăniei perso
nale dintre ofițerii americani și 
cei filipinezi“. O asemenea ex
plicație este hună, evident, nu
mai pentru naivi. A dezmințit-o, 
de fapt, chiar generalul Nuttcr 
al cănii răspuns la acuzațiile fili
pineze (consemnat de același 
corespondent) a fost cit se poale 
de concis : „înainte de a vorbi 
despre mînuirea armamentului 
modem, filipinezii să învețe să 
curețe pușca“. în această expre
sie de crasă aroganță c lesne 
sesizabilă întreaga optică prin 
care sînt văzuți filipinezii în 
înalte foniri militare (și nu 
numai militare) la Washington. 
O optică în lumina căreia, fili
pinezii sînt considerați oameni 
dc „categoria a doua", buni doar 
să fie folosiți ca „masă de asalt" 
in aventuri militare de genul 
agresiunii din Vietnam.

Nutter nu este nici singurul și 
nici cel mai arogant militar ame
rican din Filipine. Cei 262 de 
„consilieri" din subordinca lui 
reprezintă doar o parte infimă a 
militarilor americani pc pămîn- 
tul filipinez. Mii de soldați și 
ofițeri americani ocupă mari în
tinderi din teritoriul țării cedate 
pcntTu cele 36 de bazo militare 
ale S.U.A. Despre comportarea 
lor. ambasadorul filipinez la 
Washington spunea acum cîteva 
săptămîni într-o declarație făcută 
presei : „Dacă ar vrea să afle de

numai că-și 
t........ t__  dar provoacă
chiar o îndepărtare a prieteni
lor săi, administrația americană 
ar face bine să studieze mai 
atent biografia și modul dc a 
gîndi al multora dintre repre
zentanții săi dc la bazele mi-

ce America nu 
pierde prestigiul

lichidarea statutului semicolonia] 
și desființarea bazelor militare 
americane. De cîlevn luni, însă, 
se observă lin fenomen nou : 
împotriva dominației americane 
au început să-și ridice glasul și 
oameni dc stat. La 20 aprilie, 
înlr-un discurs rostit In Manila, 
președintele Filipinelor, Marcos 
spunea : „Probabil că nu există 
in lume o altă țară care s-a pro
clamat independentă, unde con
trolul străinilor asupra economiei 
și asupra însuși teritoriului să 
fie atîf dc amplu și cuprinzător 
ca în țara noastră. Dc fapt, o 
asemenea situație transformă 
independența noastră în ceva 
foarte relativ. Atîta timp cit se

Ceartă
între

generali

litare din străinătate". Diploma
tul filipinez s-a străduit să-și 
exprime ideea într-un mod ultra- 
delicat ; de fapt, nu este sorba 
numai de „modul de a gîndi", ci 
și de modul de a acționa. E 
vorba de jaful și specula cu 
care se ocupă în Filipine per
sonalul militar și civil american 
acreditat la bazele armatei 
S.U.A.

De multă vreme se desfășoară 
în Filipine o largă mișcare 
populară pentru anularea trata- 

inechitabile S.U.A.,

E
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Premiile
„Pulitzer“

Recent. au fost decernate 
premiile „Pulitzer" pe anul 
1966. Printre cei distinși 
ru acest premiu se află 
iramaturgul Edward Albee 
pentru piesa „Balanță de- 
icată" (Albee este autorul 
oiesei „Cine se teme de 
Virginia Woolf 7", a cărei 
ranspunere pe ecran a 
ibținut recent premiul 
Dscar): romancierul Ber- 
nard Malamud; Anne Ser- 
\on poetă, pentru volumul 
.Trăiește sau mori": bio
graful Justin Kaplin — 
pentru lucrarea „Mr. Cle- 
mens și Mark Twain" ; 
muzicianul Leon Kirchner 
ți ziaristul John Hughes 
ie la „Christian Science 
Monitor".

Pentru acest din urmă 
premiu, juriul compus din 
iirectorii a o serie de zia
re americane a propus 
inițial pe Harrison Salis- 
bury. de la „The NewYork 
Times" pentru seria de re
portaje trimise de la Hanoi. 
Consiliul școlii de ziaris
tică de pe lingă Universi
tatea Columbia n-a fost 
insă de acord ca cel mai 
important premiu ameri- 
mn in acest domeniu să 
fie atribuit unui ziarist care 
a condamnat puternic agre
siunea americană in Viet
nam..

„Sudul 
dezminte, 
mire dată 
rînduiclile 
mențin este de o dureroa
să actualitate. Ordinul de 
„desegregare“ a școlilor 
— dat în urmă cu aproa
pe 13 ani de Curtea Su
premă a S.U.A. — a avut 
un efect mai mult decît 
limitat. S-a constatat că 
anul acesta în șase state 
sudice numai 6,2 la sută 
din copiii negri învață 
alături de cei albi. Iar re
cordul cel mai trist s-a 
înregistrat în Alabama, 
unde dnar 2,4 la sută din 
numărul elevilor negri au

cere 
respectarea 
sancțiunilor 

împotriva Hhodesiei
în cuvînlul do deschi

dere a noii sesiuni a 
Parlamentului Zambiei, 
președintele Kenncth Ka
unda n acordat o impor
tanță deosebită problemei 
rhodcsicne. El a arătat 
că nici un fel de sancțiu
ne, inclusiv sancțiunile 
selective ale O.N.U., nu-și 
vor atinge scopul, dacă 
nu vor fi strict respectate 
de toate statele.

adînc“ nu se 
Vechea denu- 

regiunii unde 
anacronice se

putut pătrunde în școlile 
albe... S-ar părea că pen
tru a nu fi acuzați că se 
împotrivesc „desegregării“ 
școlare, cerută cu o vigu
roasă insistență de majo
ritatea covîrșitoare a opi
niei publice, rasiștii din 
„sudul adînc“ vor parcă 
să afirme : „Am primit 
cîte un negru în cîte o 
școală, ca să nu-i mai 
dea mîna cuiva să ne a- 
cuze de discriminare ra
sială".

Aplicarea cu încetinito
rul a desegregării școlare 
în statele sudice a pus 
inevitabil într-o lumină 
nefavorabilă pe promoto-

rii liniei oficiale a acordă
rii treptate a ..drepturilor 
civile", mai ales în per
spectiva alegerilor din 
1968. Distanța dintre in
sistența cu care este evo
cată însemnătatea dispo
ziției Curții Supreme ca 
toți copiii negri să fie 
primiți în școli alături de 
albi și starea de lucruri 
din Alabama este atît de 
mare, îneît s-a ajuns la 
concluzia că trebuie în
treprins ceva. în dezbate
rile din presa americană, 
s-a menționat că „desegre- 
garea" nu este suficientă, 
ci trebuie proclamată ofi
cial „integrarea școlară", 
într-adevăr, „acceptarea“ 
cîtorva copii negri în șco
lile albe nu înseamnă 
nici pe departe că s-a pus 
capăt discriminării... Ast
fel, Curtea de Apel din 
New Orleans, a cărei com
petență acoperă teritoriul 
statelor Alabama, Geor- 
gia, Mississippi, Louisiana, 
Texas. Florida, a emis o 
hotărîrc prin care cere ca 
pînă în toamnă să se 
pună capăt sistemului de

învățămînt „dualist“ — 
pentru copii negri și pen
tru copii albi. Hotărîrea 
proclamă : „Nu este sufi
cient ca școlile să dea co
piilor negri posibilitatea 
de a se înscrie la cursu
rile urmate de copii albi... 
Necesitatea de a depăși 
efectele unui sistem șco
lar dualist, impun o in
tegrare a cursurilor“.

înlăturarea în practică 
a discriminării în școli 
depinde în largă măsură 
de autoritățile locale și 
anume de „bunăvoința" 
lor dc a aloca fonduri 
pentru construcția do școli 
noi în cartierele unde se 
pot înscrie și copii negri 
și copii albi, de a dispu
ne eliminarea din manua
lele școlare a oricăror a- 
precieri despre inegalita
tea rasială, de asigurarea 
mijloacelor de transport 
pentru copiii negri spre 
școlile din cartierele lo
cuite de albi etc. Or, au
toritățile din Alabama 
consideră că pentru ,.de- 
segregare" s-a făcut des
tul, ba chiar prea mult :

menține această situație noi vom 
ramine din multe puncte de 
vedere o țară colonială".

în această lumină „cearta celor 
doi generali" apare semnificativă. 
Firește, nici chiar cînd focul c 
iute, apa nu începe să fiarbă 
dinlr-odată : tendințele filipineze 
de eliberare din strînsoarea do
minației americane n-au ajuns 
la punctul de fierbere. Dar este 
evident că în termometrul politic 
al Filipinelor mercurul urcă.

Altfel, a spus el, acestea vor 
avea soarta sancțiunilor instituite 
de Anglia, a „tratativelor secre
te" și a diplomației lui Wilson 
— toate soldate cu eșec. Pre
ședintele Kaunda s-a pronunțat 
pentru adaptarea unor măsuri 
eficace care să ducă la înlătu
rarea actualului guvern rasist 
rhodesian. El a arătat apoi că 
politica lipsită de fermitate a 
Angliei față de regimul rhode
sian a avut drept rezultat acordul 
ele așa-zisă apărare încheiat dc 
Ian Smith cu regimul sud-afri- 
can, de pe o parte, și grave 
consecințe economice pentru 
Zambia și alte state vecine, pe 
de altă parte. Președintele Kaun
da a anunțat că au fost luate 
deja măsuri în domeniile eco
nomic, social și al securității 

1 țării.

ANGLIA. — Demonstranți 
împotriva agresiunii ame
ricane din Vietnam îndrep- 
tîndu-se spre Tower Bridge

EM. RUCAR

Cacao și... dinții
după anunțarea hotărîrii 
Curții de Apel din New 
Orleans, guvernatorul Lur- 
leen Wallace a cerut parla
mentului local împuterni
ciri speciale pentru a ac
ționa în domeniul școlar 
și a adăugat că este gata 
„să folosească poliția pen
tru a-și impune voința în 
școli". Prcluînd de la so
țul ei fotoliul do guverna
tor (deoarece legislația 
statului interzice ca a- 
ceeași persoană să ocupe 
acest post succesiv două 
mandate) doamna Lurleen 
se arată la fel de aprigă 
în apărarea rînduielilor 
rasiste ca și George Wal
lace care n-a ezitat să re
ziste unităților federale 
trimise în grabă din Wa
shington pentru a îngădui 
primului negru să pătrun
dă la cursurile universita
re. Dar acțiunea familiei 
Wallace ca promotoare a 
„rînduielilor tradiționale" 
țintește departe : George, 
care ocupă acum modes
tul post de consilier al gu
vernatorului (adică al so
ției sale) și este plătit cu

numai un dolar pe lună, 
intenționează să-și facă 
intrarea în bătălia pentru 
alegerile prezidențiale de 
anul viitor. El și-a făcut 
cunoscută intenția de a se 
lansa în campania electo
rală în „preliminariile“ 
din statul New Hampshiro 
din luna martie 1968. Iar 
publicitatea în jurul acti
vității femeii-guvemator 
este acuin completată cu 
tema „apărării dreptului 
statelor“ față de „tirania 
federală“. George Wallace 
și sprijinitorii săi rasiști 
speră să culeagă voturile 
diferitelor categorii de ne
mulțumiți față de legile 
federale. Săptămînalul 
londonez „Economist" 
scria : „Dacă do astă dată 
familia Wallace este ho- 
tărîtă să intre în luptă, 
sudul va avea de înfrun
tat noi tulburări rasiale“. 
Și în felul acesta „integra
rea școlară“ se transfor
mă într-o problemă de in
teres major în viața poli
tică a Statelor Unite...

Z. FLOREA

După cinci ani de experiențe pe diverse animale, profeso
rul Allan Stralfors, un stomatolog din Suedia, a ajuns la 
concluzia că o substanță conținută în cacao, catehina, are 
proprietatea de a acționa împotriva cauzelor care provoacă 
cariile dentare. El a stabilit că și alte produse alimentare de 
origină vegetală — ceaiul, diverse legume etc., — conți- 
nînd la rîndu-le catehina, au proprietăți asemănătoare, deși 
întrucîtva mai reduse decit le are gustosul cacao.

Nu vă grăbiți însă să dați copiilor dv. cacao sub indiferent 
ce formă ! Cercetătorul suedez a stabilit că, sub forma cio
colatei, de pildă, consumul de cacao duce la rezultate con
trarii celor așteptate, zahărul din ciocolată avind 
numai de a anula acțiunea catehinei, dar chiar 
tribui el însuși la apariția cariilor.

efectul nu 
de a con

Recensămîntul... urșilor
O EXPEDIȚIE de 

oameni de știință din 
Moscova a plecat spre 
Insulele Prânz Josef 
pentru a face un re- 
censămînt al urșilor 
albi și a da recoman
dat ii pentru ocrotirea 
lor. Se pare că acum 
numărul urșilor albi 
este de 5 000—10 000 
dar specialiștii se 
că în curînd ei

la Wellington

Vedere din portul Schweningen în apropiere de Haga

Sesiunea specială

în cadrul sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. 
au continuat dezbaterile în 
problema Africii de sud-vest. 
Reprezentanții R. P. Mongole, 
R.S.S. Ucrainene și R. P. Un
gare au subliniat că delega
țiile lor se pronunță în favoa
rea acordării unei independen
țe reale Africii de sud-vest și 
pentru retragerea forțelor ar
mate și aparatului administra
tiv al Republicii sud-africane 
de pe teritoriul sud-vest-afri- 
can. Delegații Coastei de Fil- 
dșș și Iordaniei au sprijinit 
propunerea grupului de țări 
afro-asiatice privind crearea 
în Africa de sud-vest a unui 
Consiliu administrativ al Na
țiunilor Unite, sprijinit de 
forțe ale O.N.U.

Dezbaterile în problema A- 
fricii de sud-vest — scrie a- 
genția United Press Interna
tional — urmează să ia sfîrșit 
vineri, iar în cursul săptămî- 
nii viitoare se așteaptă votarea 
unei rezoluții.

Noua Zeelandă trece în ultimul timp printr-o 
perioadă grea pentru economia ei. încă din luna 
noiembrie a anului trecut barometrul economiei 
neo-zeelandeze a început să oscileze nefavora
bil și aceasta pentru că în mare parte ea depinde 
de piețele străine, mai ales de Marea Britanic. 
Tendința de micșorare a prețului la lină, de 
exemplu, a lovit serios în principalul produs de 
export' al Noii Zeelande. Veniturile țârii prove
nite din exporturile do lînă au scăzut din noiem
brie pînă acum cu 40 milioane dc lire. Guvernul 
a reacționat printr-o politică de economii : au 
fost luate măsuri fiscale mai severe, s-au redus 
subvențiile care aveau danii să mențină la un 
anumit nivel prețurile la produse de larg con
sum ca plinea și untul, s-au ridicat prețurile la 
unele servicii publice și s-a încercat în ultimul 
timp reducerea cheltuielilor guvernamentale. 
Creșterea prețului pîinii cu 80 la sută, al untului 
cu 45 la sută, și al altor produse de larg consum, 
scumpirea vieții așadar, după luarea acestor mă
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albi

teni
oor

pieri, deoarece sînt 
cinați fără milă.

Expediția intențio
nează să captureze 
urși și să le aplice pe 
spinare semne ușor 
vizibile din aer. Acest 
lucru va permite ob
servarea migrației ani
malelor pe întinderile 
Arcticii.

Expediția este con
dusă de Savva Uspen- 
ski, doctor în biolo-

gie. 1n urmă cu o lu
nă el a publicat un 
articol în revista so
vietică „P r ir o d a" 
(„Natura'’) în care a 
făcut apel la toate sta
tele care au posesiuni 
in Arctica să adopte 
legi severe pentru o- 
crotirea urșilor albi. In 
Uniunea Sovietică oî- 
narea lor este interzi
să din anul 1956.

suri, au determinat multe sindicate să declare 
greve și să-și exprime în cadrul mitingurilor 
dezaprobarea față de măsurile de austeritate care 
se anunță și mai severe pentru viitorul apropiat. 
Tot mai des se fac auzite critici la adresa parti
dului' de guvernămînt pentru modul în care a 
mînuit bugetul statului și pentru faptul că n-a 
întreprins nimic concret pentru a feri țara dc di
ficultățile economice. Un exemplu este edifica
tor pentru situația în care se găsește Noua Zee- 
landă : deficitul balanței comerțului său exterior 
se cifrează în prezent la aproximativ un miliard 
de mărci. Desigur că introducerea altor măsuri 
restrictive în anul acesta (se așteaptă creșterea 
chiriilor, limitarea creditelor acordate de oficiile 
de stat și bănci) va mări nemulțumirea față dc 
politica dusă de premierul Keilh Holyoako, po
litică bazată pe dependența economiei neozeelan
deze, de veniturile realizate din exporturi. Dar 
piața engleză, de exemplu, nu mai absoarbe toate 
produsele exportate odinioară cu profituri mari 
de firmele neozeelandeze și aceasta pentru că 
Anglia se găsește ea însăși într-o situație dificila 
cauzată de deficitul balanței de plăți, de crește
rea datoriilor contractate în străinătate și de pre
siunile inflaționiste din țară.

în urma greutăților înregistrate în cadrul Com- 
monwealth-ului, oamenii de afaceri neozeelan
dezi' caută piețe de desfacere în alte regiuni ale 
lumii și mai ales în Asia și America. Ei sînt ten
tați să urmeze exemplul Australiei care a intrat 
în orbita dolarului slăbind legăturile cu Anglia. 
Dar problema este complexă și nu poate fi solu
ționată cu ușurință.
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