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PREZENTĂ DINAMICĂ, ENTUZIASTĂ LA

MUNCA
PA TRIO TICĂ

S-a Încheiat un an rodnic. Alături de în
tregul popor, tineretul și-a înscris cu entu
ziasm numele în cartea de onoare a muncii. 
Devenite tradiționale, activitățile desfășurate 
sub semnul generos al muncii patriotice s-au 
concretizat în anul care a trecut in importante 
realizări. Pentru a înlesni un larg schimb de 
experiență în problemele legate de realiza
rea obiectivelor muncii patriotice, redacția 
ziarului nostru a adresat primilor secretari ai 
comitetelor regionale U.T.C. următoarele În
trebări :

CARE AU FOST OBIECTIVELE PRINCI
PALE ALE MUNCII PATRIOTICE IN RE
GIUNEA DUMNEAVOASTRĂ?
IN CE MĂSURĂ AU FOST REALIZATE 
ACESTE OBIECTIVE ? CARE SlNT FOR
MELE CONCRETE FOLOSITE PJSNTRU 
MOBILIZAREA TINERILOR LA ÎNDE
PLINIREA OBIECTIVELOR PROPUSE ?
CE CREDEȚI CĂ AR MAI PUTEA FI ÎN
TREPRINS ÎN ACEASTA DIRECȚIE ?
CUM AȚI ASIGURAT CARACTERUL E- 
DUCATIV AL ACȚIUNILOR DE MUNCĂ 
PATRIOTICĂ ?

începînd din numărul de față al ziarului, 
vom publica răspunsurile primite.

Imagine frecventă de la -biblioteca comunală 
Bosanci (Suceava)

Foto; AGERPRES
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Tovarășul Gheorghe Tutu- 
lan, șeful secției de învătămint 
a Sfatului popular al raionului 
Galati, ne spunea, pe bună 
dreptate, și, nu ne Îndoim, 
dintr-o ..experiență" : Acolo 
unde cadrele didactice iac 
naveta școala este, categotic, 
pe al doilea plan". Ceea ce 
înseamnă că în raionul Galați. 
„Școala este pe al doilea plan" 
pentru 200 de cadre didactice! 
La școala generală din satul 
Vameș aiscutăm cu Ion Dumi
trescu, directorul școlii.

— Le vine greu cu naveta. 
Nu-i vorba numai de plictisea
lă. Eu îi apreciez pe toti ca pe 
niște tineri inimoși, cu o pre-
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Animați de 
fierbinte de a 
triei cantități 
de cocs, fontă, 
laminate, siderurgiștii 
reșițeni au examinat te
meinic 1 ....... .
a îndeplini 
sarcinile de 
1967.

în lumina
recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R., muncitorii, in
ginerii și tehnicienii 
combinatului de pe ma
lul Bîrzavei s-au anga
jat să realizeze în acest 
an peste prevederile 
planului:

troleibuzul nu sosește 
la timp, sau pleacă din 
stafie burdușit, fără mi
ne. Ați Înțeles, desigur, 
că omul cu pricina a 
venit repede, și-a făcut 
datoria pe care tot atit 
de bine putea să 
facă, n-a mișcat 
urechi și mi-a urat 
decentă bună seara
sindu-mă să meditez la 
un lucru grav, destul de 
grav : deseori pornind 
de la fapte mărunte 
neralizăm, și ceva 
Încrederea noastră 
forată celor din jur 
feră. Din cauza

M-am carpriai lUele 
I frecate încercat de o 
l nadă de mizantropie. 

Solicitasem cuiva na 
servieta mărunt, netn- 
semaal care intra și na 
prea ta obligațiile sale 
proiesfoaale. Am în
ceput prin a-1 ruga de 
departe. Omni a Înțeles 

1 repede despre ce este 
vorba și mi-a promis că 
va reveni dnpă an steri 
de oră. Am plecat cn 
convingerea îndoită : 
prea repede acceptase 
solicitarea mea. Și can 
oricui ii este și un pic 
teamă șl oleacă rușine 
să nu tie luat drept ce 

i na este, am Încercat 
sentimentul că voi fi 
tras pe sfoară așa cum 
sentimentul acesta mă 
Încearcă ori de dte ori

n-o 
din 
cu 
lă-

dorința 
da pa- 
sporite 
oțel și

posibilitățile de 
și depăși 
plan pe

ge- 
din 
da-
su-

unor

Indicațiilor

autofon.

tone

tone

la-

bilanțul 
angaja- 
economice
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peste 
pâ- 

coc-

de 
?i 

de

pentru

126 de 
tereruri 

amenajate

BILANȚ

Angliei Radulescu 
prim-secretar al Comitetului 

regional Hunedoara al U.T.C.

Desfășurîndu-se în 
lumina indicațiilor 
Congresului al VIII- 
lea al U.T.C., acti
vitatea voluntar-pa- 
triotică a tinerilor din 
regiunea Hunedoara 
s-a concentrat asupra 
unor obiective pri
vind acțiuni îr*re- 
prinse ih vederea în
frumusețării și gos
podăririi orașelor și 

' comunelor, acțiuni 
patriotice de colec
tare a metale1 or ve
chi, lucrări de folos 
obștesc, plantare de 
pomi fructiferi și or
namentali, acțiuni in 
domeniul silvicultu
rii și agriculturii.

Făcînd 
realizării 
mentelor 
ale tinerilor din re
giunea Hunedoara 
pe primele 11 luni 
ale anului 1966, re
marcăm unele suc
cese în îndeplini
rea planului de ac
țiuni voluntar-pa- 
triotice.

Amenajarea 
parcuri și spații verzi 
pe o suprafață de 
aproape 150 000 me
tri pătrați, totalizînd 
aproape 300 000 ore 
de muncă patriotică, 
cele aproape 35 000 
tope fier vechi co
lectat, Împăduriri pe

unor

o suprafață de 100 
hectare, 
rea și 
arboretului 
prafață de 
hectare, 
unui 
32 000 pomi 
feri
și îngrijirea unor su
prafețe de 
20 000 hectare 
șuni și finețe 
stituie cifre care re
flectă doar 
din realizările 
rilor noștri. 
ces:ea se 
contribuția 
struirea a 34 
și cămine culturale 
și a celor 
baze și 
sportive 
în regiune.

Considerînd acțiu
nile de muncă vo- 
luntar-patriotică ca 
un mijloc important 
de dezvoltare con
tinuă a dragostei 
față de muncă și a 
interesului pentru 
frumos și finind sea
ma de recomandări- 
le Congresului al 
VTH-lea al U.T.C. 
privind organizarea 
acțiunilor voluntar- 
patriotice în scopul 
înfrumusețării sate-

întreține- 
îngrijirea 
pe o su- 
peste 400 
plantarea 

număr de 
fructi- 

și ornamentali

chera 
tin*- 

La a- 
adau^ă 
la con- 
de scoc

Imoiu 
eilăm, 

lasă. A tncepat Învățătura, 
titantiul • scurt, să n< 
giagta. fed. Ia Învățătură. 
FM acomodări. De fapt, na 
e nevoie s-o Mal spunem 
aoL Așa cum ae sugerează 
,i această imagine surprin
să la prima oră din noul 
trimestre la Liceul nr. 99 
Sta Bacarești. elevii iau 
școala tn serios din prima 

XL
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SINGURUL DRUM CUNOSCUT

GARA - ȘCOALA

gătire corespunzătoare, 
naveta Înseamnă oboseala dusă 
la extrem. Școala, activitatea 
didactică și de educatori îi so
licită intens. Or, timpul lor este 
micșorat de navetă. De fapt, 
lecțiile și le pregătesc aici, în 
concelarie, pe un colt de masă 
în timp ce alții discută. Ii 
văd obosiți. Naveta nu le per
mite să se pregătească temei
nic. Sincer vorbind, le „to
cește" și pasiunea pentru profe
sie. Cei care suportă con
secințele 
ales cei
Învățătură

sînt elevii, mai 
a căror situație la 
este slabă sau me-

trimestrul II
• 25 000 000 lei la 

producția glo
bală ;

• 18 000 000 lei la 
producția marfă 
vîndută și în
casată ;

• 500 tone cocs 
metalurgic ;

• 5 000 tone aglo
merat 
dant;

• 3 000 
fontă ;

• 3 000 
oțel:

• 3 000 tone de 
minate, din care: 
1700 tone 
profile finite

— 500 tone 
bandaje 
discuri 
calea ferată.

• 500 tone de că
rămizi de șamotă;

• 0,7 la sută spor

RETUR...
diocră. Aceștia ar avea nevoie 
de un ajutor suplimentar din 
partea profesorului, de un sfat 
Și ajutorul de acest fel intră 
în obligația profesorului. Dar, 
dacă... vine trenul— Și trenul 
nu așteaptă. Așteaptă in schimb 
elevii.

Horatiu Mazilu, profesor la 
Liceul din comuna Tudor 
Vladimirescu ne spunea :

— Stabilirea în comuna nnde 
ai fost repartizat e o condiție 
a succesului muncii tale. îna
inte făceam și eu naveta. Eram 
intr-o permanetă „criză de 
timp". Acum, vremea pe care-o 
pierdeam călătorind mi-o um-

piu cu activități diverse : 
tesc, mă odihnesc suficient 
pentru ca a doua zi să mă 
dedic cu totul orelor de clasă. 
Renuntind la navetă tm-am aju
tat, pe alt plan, și propia-mi 
sănătate. Sint alt om nu-mi 
Împart cariera didactică 
trenuL

Mai multi profesori de la 
acest liceu ne-au împărtășit 
asemenea glnduri. Este și mo
tivul pentru care s-au stabilit

CEI 1 1
RĂSFĂȚAȚI

I. BODEA
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Uzinele textile „Moldova 
Botoșani. Noul sector de apre
turi al secției de iinisaj este u- 
tilat cu mașini moderne prevă
zute cu dispozitive electronice 
de determinare a umidității țe

săturilor

La sfîrșitul lunii decembrie, 
„Steagul roșu", ultima echipă 
în clasamentul categoriei A de 
fotbal, și-a anunțat, prima, re
începerea antrenamentelor 
pentru returul campionatului. 
Să citim oare printre rîndurile 
acestei vești, destul de obiș
nuite, dorința „stegarilor" ca 
In primăvară să transmită lan
terna roșie, să se salveze de 
fapt de pericolul retrogradării?

Așa ar fi normal.
Evident, succesul depinde nu 

numai de cit de devreme pleci 
de acasă ci și de cum pleci și 
pentru cîtă vreme ți-ai pus 
merinde în traistă. Altfel, 
spus, ne-am întrebat ce gîn- 
duri au băieții de la poalele 
Tîmpei, cum vor izbuti să rea
lizeze o evoluție pe care toți 
suporterii acestei echipe o do
resc bună, ca în alți ani ?

...Drumul parcurs de echipa 
„Steagul roșu" a început mo
dest, cu mulți ani în urmă, în 
campionatul raional. An de an, 
formația brașoveană a urcat 
pieptiș, curajos și nu o dată, 
cjunsă la un pas de a cuceri 
vlrful, atît de rîvnit, s-a potic
nit pentru ca, după un. scurt 
popas, să urce din nou, apoi, cu 
și mai multă îndrăzneală. Se
cretul tăriei de a o lua de fie
care dată de la capăt se află în 
sudura întregii echipe, în am
biția și tenacitatea fiecărui fot
balist în parte.

In ultimele trei luni ale re-

turului s-a confirmat însă e- 
clipsa de formă, apărută ca 
peste noapte, în prima etapă, 
la Petroșeni, cînd echipa a 
fost învinsă la scor. Redutabila 
formație a dat înapoi inexpli
cabil, în următoarele meciuri, 
ceea ce obținuse — experiență, 
renume etc. — în ani de mun
că serioasă.

Oare saltul acesta înapoi îi 
frămîntă, îi preocupă cu se
riozitate pe „stegari", pe an
trenorii clubului ?

Spune-mi 
pleci la

cu cine 
drum...

...Și-am să-ți 
faci. Așa ar putea fi parafra
zat un vechi proverb, mai pu
țin cunoscut, se pare, de antre
norul Silviu Ploieșteanu, spe
cialist consacrat, care deține 
un record unic în fotbalul ro
mânesc : acela de-a fi cel mai 
statornic antrenor din catego
ria A.

— în primăvară, ne vom a- 
fla din nou pe cărările adevă
ratei performanțe 1

Așadar, „capul expediției" 
se află gata de drum, dispus 
să-și poarte de mînă, și chiar 
pe brațe, elevii.

spun ce-ai să

VASILE RANGA

(Continuate In pag. a lll-a)

pe 
la 
să

de

'Analizînd temeinic — 
în spiritul sarcinilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966 — 
posibilitățile de care dis
pun pentru înfăptuirea 
prevederilor planului 
acest an, minerii de 
Uricani s-au angajat 
realizeze în plus :

• 3 000 tone
cărbune cocsifi- 
cabil ;

• 5 kg de cărbu
ne pe post la 
productivitatea 
muncii;

• 600 000 lei eco
nomii Ia prețul 
de cost.

Pențru respectarea 
angajamentului luat în 
întrecerea socialistă, cu- 
vîpt de onoare dat par
tidului, vor fi aplicate 
măcuri tehnico-organi- 

printre care: 
indicilor in- 
extensivî de 
utilajelor din 

subteran și la 
prin organi- 
judicioasă a 
de lucru și 
cunoștințelor

măsuri 
zatorice, 
creșterea 
tensivi și 
folosire a i 
dotație, în 
suprafață, 
zarea mai 
formațiilor 
ridicarea 
profesionale ale ' munci
torilor care le mînuiesc 
cît și prin maî buna lor 
întreținere ; extinderea 
aplicării metodelor a- 
vansate ca, de exemplu, 
extragerea a două cîm- 
puri de cărbune pe aripă 
și schimb în abatajele 
cameră ; întărirea disci
plinei în muncă ; crea
rea unor condiții cît 
mai bune la fiecare loc 
de muncă și asigurarea 
unuj grad ridicat de 
securitate a muncii în 
subteran.

*
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Un dialog pe tema: FILM — EDUCA TIE 
CINEMATOGRAFICĂ

Citorva întrebări pe care tinerii spectatori și le pun in

legătură cu structura filmului le răspunde, la rugămintea

noastră, criticul
Foto : GH. CUCU

D. I. Suchianu

nu trebuie 
In liferatu-

gen sini și ele 
și anume pentru 

bunul gust. De

în- 
aetual, plus

mediul nostru 
Care au fost 
comisiei care 

filmul în

SPECTATORII
ÎNTREABĂ 1 î \ ;. ‘i ■ 91 '' ’

HK l. 3
tiv *1

Există o mică dai 
autentică dramă a fil
mului. constînd în carac
terul unic al spectaco
lului cinematografic, al 
contactului între operă 
și spectator. O carte, un 
tablou, o imprimare mu
zicală, ne poate fi lesne 
la îndemînă prin accesul 
la o librărie, un muzeu 
ori o discotecă. Filmul 
nu a ajuns însă să-și 
depășească o ireversi
bilitate asemănătoare 
timpului. Chiar și în 
condiții ideale de func
ționare, cinemateca ră- 
mîne o formă greoaie, 
cu acces limitat și in
capabilă de a satisface, 
în totalitate, particu
laritățile de gust ale 
publicului.

Acestea sînt lucruri 
știute, de ce le reamin
tim ? Dintr-un singur 
și important motiv care 
este necesitatea selecției, 
a criteriului estetic, la 
care trebuie să apelăm 
pentru a 
tr-un fel 
proiecției cinematogra
fice. în medie, la noi în 
țară, rulează anual peste 
150 de filme artistice 
Imposibil de vizionat de 
către un spectator, oricît 
de pasionat cinefil ar fi. 
Numărul de filme pe 
care totuși îl vedem ră- 
mîne an de an mai mic. 
față de numărul celor 
care ne vor „scăpa". în 
această situație, ce ale
gem și cum, din progra
mul unei săptăriini ? In 
ce măsură acea lă ale
gere creează însă premi
ze pentru formarea noa
stră intelectuală, pentru 
îmbogățirea noastră a- 
fectivă ?

Ce știm și, în mod 
special, ce ar trebui să 
știm despre cinemato
grafie ?

Gusbeth Eugen, stu
dent : Spectatorul de 
film este un autodidact, 
învățăm sau nu să în
țelegem un film, „după 
ureche". Oricît am citi, 
au apărut citeva cărți 
despre film, cinemato
grafia ca artă e recep
tată doar prin frecventa
rea spectacolului. La fel 
cum și literatura prin 
lectura textului și nu 
prin intermediari. Dez
voltarea uriașă a filmu
lui, diversificarea sa în 
genuri (artistice, docu
mentare, științifice) a 
creat, sau mai blne-zis, 
a reactualizat o părere 
care pusă la punct, 
poate să fie și prejude
cată. Aceea că filmul 
este un nîijloc și nu o 
artă. Că la fel ca și ra
dioul, sau recent, la fel 
ca televiziunea, cinema
tograful ușurează difu
zarea și înțelegerea al
tor arte De ce să nu 
mărturisim, într-un film 
ne interesează în primul 
rine narațiunea. O na
rați.ine care poate fi 
rezemată în cuvinte. Un 
f i in - poate fi povestit și 
înțeles, in această situa
ție chiar fără vizionarea 
lui Se poate replica în
să, fă și un roman poate 
fi rezumat, deci aproape 
cunoscut, fără a fi citit. 
I începe și unde se 
termină asemănarea, 
spre exemplu, între film 
și literatură ? Sensul în
trebării este, mai la o- 
biect: care este acum 
diferența între un fiii 
inspirat de literatură 
și un film ilustrînd un 
același text literar ?

Neacșu Marin, student, 
în aceeași ordine de 
idei mărturisesc că în
totdeauna ecranizările 
m-au nemulțumit Sin
gurele eaie mi-au plăcut 
erau cele după cărți pe 
care nu le citisem Cum 
a fost cazul cu 
Grecul". .Noaptea 
nei“ Cunoscătorii 
tor cărți ce părere 
a vină ’

Lucian Lupu —
— Eu cred că o datorie 
Importantă a filmului 
este și aceea de a se in-

stabiliza in- 
efemeritatea

,Zorba
Tgua- 
aces- 
or fi

elev.

spira din istorie. Mi-a 
plăcut foarte mult „El 
Greco", și aș vrea să 
existe și să pot viziona 
filme despre marile nu
me ale istoriei, despre 
marile evenimente ale 
ei. Nu-mi place însă a- 
tunci cînd, într-un ca
dru istoric, sint înfăți
șați eroi fictivi adică 
eroi al căror nume nu 
figurează în enciclope
die. Nu știu de ce este 
nevoie de un film des
pre doi îndrăgostiți de 
la începutul secolului 
trecut. Dacă este vorba 
de marile probleme ale 
oamenilor, de bucurie și 
tristețe, de dragoste și 
ură, atunci eroii vreau 
să fie contemporani 
pentru că numai așa mă 
pot verifica, în raport 
cu sensul existenței lor.

Maria Iliescu — elevă. 
De foarte multe ori an 
citit cronici nefavora
bile în 
ființate, 
filme care mi-au 
și la care a fost mereu 
o mare afluență de pu
blic. Eu n-am o 
rință anume, 
toate genurile de filme, 
de la dramă la comedie 
Din fiecare rețin cite 
ceva. Și pentru că 
mi-atn adus aminte, nu 
știu de ce există păreri 
diferite despre un ace
lași actor. Să explic ca 
să fiu mai bine înțelea
să. Filmele cu Sara 
Montiel au fost criticate 
deși, aceste filme pre
zentau aceleași melodii 
din concertele date 
această cîntăieață 
sală de spectacol.

La fel, foarte 
te comedii, filme 
zante la care te destinzi, 
sînt blamate. Dacă este 
așa, atunci de ce nu re
nunțăm și la literatura 
umoristică ori la come
dia teatrală ? _ Filmul 
distractiv, mult îndrăgit 
de public, iși are șî el 
dreptul la un loc al său 
pe ecrane. Poate ar tre
bui chiar favorizat. Cu
noștințele din domeniul 
literaturii, istoriei, știin
ței, artei, Ie poți căpăta 
citind, pe cînd umorul, 
doar atunci cînd este 
trecut în film este ini
mitabil.

Petrescu Viorel, asis
tent universitar.

Presa noastră prin fe
lul în care ghidează pu
blicul iși poate căpăta 
încrederea lui. Micile 
excepții se exclud. Sînt 
și rare. ”-*-■*= ’ - 
obiceiul, 
revistele săptâmînale și 
lunare cum ar fi Con
temporanul, Cinema, 
Flacăra, să ni se prezin
te și să se discute apoi 
pe multe pagini filme 
pe care noi, publicul nu 
le vedem. Ce rost au a- 
ceste discuții ? Educarea 
spectatorului să se facă 
mai ales printr-o critică 
de film aplicată la ceea 
ce oferă ecranul, nu la 
ce au vizionat cîțiva 
participant! la festiva
lurile cinematografice de 
peste hotare. Să nu fiu 
greșit înțeles, nu mă re
fer la relatări sau infor
mațiile curente, ci la 
prezentarea unor cine
matografii străine ex
clusiv pe bază de arti
cole.

Cit s-a discutat la noi 
despre ultimele curente 
din filmul mondial ? Și 
cile din producțiile aces
tea le-am văzut ? Doar 
filmele furioșilor en
glezi, recentul „Falstaff" 
și citeva filme prin care 
ne-am format o impre
sie despre cinematogra
fia japoneză Mi se pare 
prea 
noastre 
prezinte, în mic, filmul 
mondial.
ceea ce privește cuceri
rile acestuia. Altfel, se 
creează confuzii care 
influențează negativ nu 
numai asupra culturii 
cinematografice cit a 
gustului nostru.

TUDOR STĂNESCU

cronici
care erau des 
ca să zic așa 

plăcui

prefe-
îmi plac

de 
într-o

mul- 
amu-

Există însă și 
în specia) în

puțin. Ecranele 
trebuie să re-

Mal ales în

PRIN CE SE DEOSEBEȘTE FIL
MUL DE CELELALTE ARTE ? 
înainte de a se deosebi de ele, 
filmul le cuprinde pe toate. în film 
găsim muzică, dans, arhitectură, 
decorație, pictură, (peisaje, obiecte 
portrete), literatură (dialog, po
veste), teatru (actorie). Dar toate 
acestea sînt ajutătoare-anexe. Din 
ele, numai unul este esențial și 
anume : povestea. Filmul e o operă 
de artă pe bază de poveste, adică 
de evenimente succesive, logic și 
emoționant articulate. Dar po
vestea cinematografică diferă de 
oate celelalte povești. se deose
bește de roman, nuvelă, schiță 
epopee, piesă de teatru. în această 
privință am să vă dan o informație 
senzațională. După 70 de ani de 
cinematograf. Cineaștii s'nt aproape 
gata să descopere ce este un film ! 
Ei cer filmului să fie subiectiv 
adică să ne arr-’e nu imarini al" 
lucrurilor exterioare. c< Imagini 
care se desfășca -ă în gînd :! nostru 
Șl — observă el foarte just — aceste 
imaeinf mentale înfățișează, 
olaltâ. amestecate, obiecte 
cente, amintiri, presupuneri
itoare, Ipoteze, adică polițe asupra 
viitorului. înseamnă că realitatea 
este o trăire, laolaltă, de trecut, 
prezent și viitor, amalgamate în 
chin indisolubil Au dreptate. Unde 
însă nn au. este atunci cînd. nrin 
asta, ridică în slava cerului film" 
în care 
gîndirea 
amestecă 
formulare
citiți o lucrare de acum 40 de ani, 
românească, intitulată : CURS DF. 
CINEMATOGRAF (1928). Primul 
capitol poartă titlul ■ „Ce înseamnă 
adjectivul cinematografic?" Adică 
din toate lucrurile de pe această 
lume, care oare seamnă cu lucru
rile folosite in film ? Răspunsul e : 
visul și căderea pe ginduri. 
Această hoinăreală pe drumul liber 
al ideilor în vacantă nu este in
coerență (cum cer adepții noului 
val) ci mai coerentă chiar decît în 
viata practică. Visul, căderea pe 
gînduri iși adună imaginile și 
cugetările în jurul unor centre de 
interes care sînt totdeauna niște 
foste stări ,. refulate" (dorin*! ne
împlinite. temeri alungate). Psiho
logii vorbesc de unitatea dramatică 
a viselor șl visătoriei. Și ce se mai

la-
pre- 

vi-

nu se 
normală 

alandala. Dacă vreți o 
mai clară a acestor idei.

ține cont că 
topește, nu

spune în cartea aceea : filmul tre
buie să ne dea impresia nu că 
aflăm o poveste, ci că ne-o aducem 
aminte (ceea ce îi dă o emoționantă 
notă intimă).

CARE ESTE DIFERENȚA ÎN
TRE FILMUL ISTORIC ȘI CEL 
DOAR CU PRETEXT ISTORIC ? 
Filme cu subiect istoric s-au făcut 
multe. Autentic istorice, serios — 
istorice, sînt incă relativ puține, ca 
de pildă, „Electra" lui Cacoianis, 
„Falstaff" de Orson Welles,*’ „Romeo 
și Julietta" de Castellan!, wester
nurile vechi și noi, ca „Diligenta". 
„Război și pace" de Vidor, precum 
și o mulțime de biografii de per
sonaje istorice unde partea roman
țată nu alterează adevărul istoric 
In schimb, există filme care dena 
turează acest adevăr istoric : film 
uneori bune (WIKINGII), alteori 
ridicole (MONGOLII). Alterarea 
poa'e proveni nu din neadevăruri 
ci din omisiuni. De altfel, nici nu 
poți pune intr-un film toată bio 
grafia cuiva.

în sfîrșit. cred, am putea spune că 
filmul sută la sută Istoric se naște 
abia azi, și că deschizătorul de dru
muri e tcine ar fi crezut) marele 
Rossellini, părintele „neorealismu
lui" (pe care el însuși îi consideră 
azi depășit). Rossellini, omul a 
cesta a uimit lumea cinematografi
că cu două filme pur istorice : „E- 
poca pietrei" și „Ludovic XIV pre
ia puterea". (Le vom vedea pe e- 
cranele noastre ?) Opere științifice 
de o strictă rigoare academică dar 
compuse numai cu imagini artisti
ce agreabile. Film didactic, film in
structiv, film distractiv, film filo
zofic (căci este portetul moral al 
unei epoci), film de o mare frumu
sețe plastică — noua vîhă de inspi
rație a lui Rossellini inaugurează 
genul istorie adevărat, genul (cum 
spuneam) sută la sută istoric. Sau 
poate greșesc. Mai 
dul" lui Visconti, 
este portretul urmi 
viata lui moare.

CE DIFERENȚĂ EXISTA INTRI 
ECRANIZAREA UNEI OPERE LI
TERARE Șl O ILUSTRARE CU 
IMAGINI A UNUI TEXT? Filmul 
este totdeauna ecranizarea unei po
vești, indiferent dacă povestea a

este „Ghepar- 
Contcle Salina 
om care toată

fost un roman, o dramă, o nuvelă, 
un poem, o intimpLare aflată în 
tramvai sau chiar una in întregime 
scornită de noi rincipalul e ope
rația de traducere în „limbaj" ci
nematografic, in „scriitură" filmică 
— cum se zice azi. în ce consistă 
această prefacere ? Foarte simplu 
(de spus ; ceva mai greu de făcut). 
Autorul .a cules (din viața sau din 
literatură) o idee. Oricare. Numai 
să fie interesantă (interesant 
seamnă : nou. plus 
adevărat).

Povestea în sine 
să fie coerentă ca 
ră ; ea e doar un rezervor de oca
zii pentru ca tema, grație faptelor 
anecdotice, să devină mesaj. Mesa
jul e cel ce aduce mereu aceeași 
informație, dar mereu altfel, după 
timp, loc și oameni. Avem aici un 
dl fel de unitate dramatică decit 
iceea din roman «ac tragedie.

Ilustrație cu imagini a unui 
text? Aceste cuvinte mă emoțio
nează căci de 10 d? ani aștept apa
riția filmului poetic, unde un text 
de poem, frumos rostit, să aibă 
drept acompaniament o succesiune 
de imagini care să nu fie explica
tive ca intt-o carte de citire, ci 
"socatoare de atmosferă cu un fel 
de muzică 
«i azi că 
veni...

FILM
DIVERTISMENT ? Grație 
măiestrii secundare (montaj, 
log cu haz. joc actoricesc impeca
bil, intrigă nostim Încurcată și 
descurcată, peisaje și femei fru
moase etc.) ni se strecoară nneori 
situații inexistente și chiar Imora
le. Este genul de filme, uneori ad
mirabil de amuzante, în care o fată 
agreabilă dar săracă are norocul să 
„intilnească" pe un bătrîn burtos, 
chel dar milionar și să devină 
brusc regina gumilasticului, alte
ori, intr-o monarhie Imaginară, a- 
ceste fetișcane devin in doi timpi 
și trei mișcări impărătese.

Filmele onest-distractive sirrt a- 
celea cărora nu le Cerem totuși artă 
(deși, cînd o au. nu strică) ci doar 
divertisment. Dar cu condiția ca 
acest divertisment să nu provină 
din etalarea și mai ales din reco
mandarea unor surse reprobabile, 
precum furtul, slugărnicia, lenea, 
imoralitatea.

vizuală... Mai sper inca 
această frumusețe va

DISTRACȚIA, FILM— 
unor 
ilia-

o

Toate istoriile cinematogra- 
iului spun că filmul a inceput 
ca o curiozitate de bilei, dar 
că foarte repede el a devenit o 
ARTĂ. In numai șapte decenii 
de existență, cinematograful 
numără o mulțime de stiluri și 
genuri, creindu-și deja un 
Pantheon pl marilor creatori. 
Enciclopediile cuprind sute de 
file cu titlurile capodoperelor , 
celei de a șaptea arte, cinema
tograful devenind de mult cel 
mai popular și accesibil dome
niu al ariei. Arta filmului a 
cucerii omenirea, etilici, eslefi 
și istorici, străduindu-se să-l 
explice, să-l tacă înțeles, iar 
înilioane de spectatori pasionați 
sint gri ■ ir. jurul entuzias
tele* c c - sau a- itf- 
’oroaser. • p -ygmme de cine
matecă. Se pvodWr In iumea 
întreaga mii de pcfPule anual. 
Cite din ele pot II văzute 3 
Valoarea timpului disponibil 
oentru cinematograf nu este 
fără limită De aici o Inevi
tabilă exigentă In a'egerea re- 
oertortului pe care 'rebuie să-l 
oferi spectatorilor.

Din păcate o simplă privire 
aruncată pe programele săptă- 
minate ale cinematografelor ne 
dovedește rd există fncă multe 
concesii făcute mediocrității, 
frivolității unor produse cine
matografice. Cităm citeva ti
tluri : „Minunata Angelica", 
„Neveste periculoase", „Cel 7 
din Teba', „Triumful lui Robin 
Hood' Isprăvile In strivi ale 
năbădăioasei Angelica nu slnt 
cu nimic mai prejos dectt 
defunctele colecții de fotografii 
pornografice „pentru domni" 
care circulau cu ctteva dece
nii In urmă. De ce era oare 
necesar ca ecranele noastre să 
adăpostească această aglome
rare de frivolitate, la pătrat, 
feminină 3 Aceeași frivolilate 
este prezentă In aceeași săp- 
tăminâ cinematografică 
Intr-o peliculă aparfintnd 
spre regretul nostru — unul 
excelent realizator italian, Lulgi 
Comencini. (Amintim din fil
mele acestuia dramaticul „Fata 
lui Bube' șl spiritualul „Cu

șl

Texte ] ralele D. R.
In urma articolului „Pornind de la un anunț" publicat în 

ziarul nostru nr. 5477 din 23 noiembrie 1966, DIRECȚIA RE
ȚELEI CINEMATOGRAFICE ȘI DIFUZĂRII FILMELOR 
ȘI ÎNTREPRINDEREA CINEMATOGRAFICĂ DE STAT A 
ORAȘULUI BUCUREȘTI, 
punsuri:

ne-au trimis' următoarele răs

folii acasă'). Este vorba deci 
despre „Neveste periculoase'. 
Nu ne privesc motivele pentru 
care Comencini a realizat în 
Italia această peliculă. Ne in
teresează In primul tind opor
tunitatea ei in 
social și etic, 
oare criteriile 
a achiziționa!

. cauză 3 Prestigiul regizorului 1 
Profesionalismul cu care este 
lucrat filmul 3 Numele sonor 
de actori din generic 3 (Sylva 
Koscina, Renato Salvatori, 
Franco Pabrizi, Dorian Gray 
etc. etc.). Probabil toate la un

Ecranul
o ramă a

frivolității ?
loc. Dar s-a gindit oare cineva 
la confinutul Ulmului, la faptul 
că acesta reprezintă o aglome
rare de trișâri conjugale pre
zentate ca glume nevinovate, 
că stimulează atitudinea ușu- 
ratecă in viață 3 Apartenența 
la genul comediei ii conferă 
filmului o mare popularitate, 
fapt ce sporește nocivitatea 
transferului de frivolitate am
balată roz. Cine avea nevoie 
la noi de o tratare atit de 
bulevardieră și ușuratecă a 
relațiilor de familie 3 filmele 
de acest gen acreditează, după

cum am mai spus, frivolitatea 
etica. Dar mai este un gen de 
frivolitate : cea artistică.
„Triumful iui Robin Hood“ nu 
și-a găsit locul la irubrica 
noastra de film pentru că l-am 
socotit dincolo de orice limită 
a artisticului. Poale că am 
greșit evitindu-l. Căci lilme de 
acest 
cive 
viciază 
aceeași tactură |oasă este și 
„Notie Dame de Paris' jucat 
din nou, spre regretul noslru, 
de actori care și-au cucerit, 
altminteri, o binemeritata stimă 
iLolobrigidg, Q.umn)
și care aduce plin contrabandă 
frivolitatea artistică sub ge
neroasa Urma a operei Jui 
Hugo. Se creează qstie'l o ciu
data dualitate. Pe de o parte 
ziarele, revistele, consacră co
loane intrigi specialiștilor pen
tru a stimula cultură cinema
tografică de masă, editurile 
publică volume dedicate înțe
legerii ariei Ulmului, cineclu- 
burile și Cinemateca se stră
duiesc să cultive gustul pentru 
frumosul cinemaluyraiic (cu un 
an In urmă „Scînteia tineie- 
tului", pleda pentru Introdu
cerea in invățămint a materiei 
„istoria cinematografului"), iar 
pe de altă parte prezenta pe 
ecran a frivolității etice și ar
tistice. Si așa mai există spec
tatori care au prejudecata că 
filmul este „ceva" distractiv, 
la care te duet pentru a te 
amuza. Programele cinemato
grafelor nu lac uneori altceva 
decit să alimenteze uceas ii 
idee greșită. Selecția filmelor 
este o treabă 
tantă ca și 
care traduc 
popoare tn lot ce are ea 
semnificativ, far pentru 
semnificativul înseamnă 
loare. Este, tn ultimă Instanță, 
o problemă de competentă, și 
nu numai o competență profe- 
sional-cinematografică ci, mai 
ales, de cultură, echivalentă cu 
o înaltă atitudine etică și 
civică.

ATANASIE TOMA

la tel de impor- 
munca editurilor 
literatura ailor 

mai 
noi 
văr

C.D.F.-I.C
■ \

„Am citit cu atenție 
(D.R.C.D.F. prin adresa nr. 
9381 din 3 XII 1966) artico
lul publicat în ziarul dv. Sîn
tem complet de acord cu fap
tul că ziarul ia poziție împo
triva acelor responsabili de 
cinematografe, care iși văd 
sarcinile în mod unilateral. De 
fapt un cinematograf are două 
sarcini, prima cu caracter 
cultural-educativ, a doua cu 
caracter economic". Acest lu
cru se afirmă și în articol, 
D.R.C.D.F.-ul a vrut să întă
rească, desigur, opinia aceasta, 
continuînd : „Trebuie, după 
părerea noastră, combătute 
orice încercări de a neglija 
una din laturi în favoarea 
celeilalte". Ne bucură, sincer 
vorbind, acest punct de ve
dere 
ni-1, 
decît 
mai 
afirmă și că : „sîntem, de ase
menea, de acord cu poziția pe 
care a luat-o ziarul față de 
acei responsabili de cinema-

linia 
reali
ști ia 
bună 
pen-

număr

comun.
D.R.C.D.F.-U1
să-l sublinieze pregnant, 
ales atunci cînd se

Reamintindu- 
n-a făcut

tografe care merg pe 
rezistenței ușoare în 
zarea planului și în loc 
măsuri pentru o mai 
popularizare a filmului, 
tru atragerea unui
sporit de spectatori, cer înlo
cuirea lui. Ar constitui pentru 
noi un serios sprijin comba
terea de către ziarul dv. a 
acestor atitudini".

Aici intervine o mică nelă
murire, poate e doar, cum se 
spune în termeni consacrați, 
un viciu de formă Să expli
căm. întîi, D.R.C.D.F., este 
„de acord cu poziția pe care 
care am luat-o față de“... apoi 
intervine acel „ar constitui 
pentru noi..." Cred că-i vorba 
de o greșeală gramaticală, 
acest „ar", este infirmat de 
amintitul „sîntem. de aseme
nea, de acord...". Mă rog, se 
întîmplă. greșeli omenești. Ca 
nu cumva cititorii noștri să 
creadă că dorim să publicăm 
rîndurile D.R.C.D.F.-ului drept 
scrisoare de mulțumire, re
producem în continuare : ..Am

dori să -facem ți citeva obser
vații la cele inserate în arti
colul sus-amintit. în acest ar
ticol se precizează faptul că 
o serie de filme de o calitate 
artistică îndoielnică au Jost 
programate mai intens ca 
altele". Iarăși exact. Așa am 
afirmat, așteptînd o explica
ție pe care D.R.C.D.t'.-ul ne-o 
dă acum fără drept de apel : 
„Nu considerăm greșit faptul 
că unele filme mai solicitate 
să fie programate mai intens 
(cităm exact, în ciuda acestui 
abuziv „mai") pentru a sa
tisface cerințele marelui pu
blic". Așadar, asta era : nimic 
nou sub soare, publicul cere, 
publicul vrea etc. Asta, de 
cînd lumea. Dat ce i se oferă 
acestui public pentru a fi pus 
în situația de a alege ? Fînă 
una alta D.R.C.D.F.-ul ne 
amintește: „Desigur, un rol 
important în trezirea.interesu
lui spectatorilor pentru fil
mele de o înaltă ținută îl are 
presa". în ceea ce privește 
ziarul nostru, în cadrul croni
cilor de filme, n-a recomandat 
decît filme care meritau aten
ția. Acest lucru, de fapt, îl 
face toată presa noastră. Dacă 
avem să ne imputăm ceva e 
faptul pă am neglijat să 
scriem șî să atragem atenția

asupra filmelor care nu tre
buie văzute. Recunoaștem și 
promitem să nu uităm. în 
același timp, pentru că ni se 
reproșează „că nu întotdeauna 
ziarul dv. acordă atenția 
cuvenită unor filme meri
tuoase", și dă exemplu filmul 
cehoslovac „Atentatul", film 
pentru care „ziarul nu a găsit 
spațiu nici măcar pentru o 
cronică", indicăm
să nu mai lttngirrl discuția, 
numărul ziarului, data și pa
gina la care a apărut această 
cronică : „Scînteia tineretului" 

mai 1966.

acum ca

cunoaștem 
care stau

nr. 5281, din 12 
pagina 2-a.

Noi doream să 
care sînf criteriile 
la baza programării filmelor.
Din păcate, răspunsul sem
nat de tovarășul GH. RĂVAȘ, 
directorul D.R,C.D.F.-ului nu 
face altceva decît să enunțe 
scopul spre care tinde această 
programare : „realizarea echi
librului între sarcinile cultu
ral-educative și cele econo
mice ale rețelei cinemato
grafice". Tocmai 
tent echilibru 
tema articolului 
paginile ziarului 
locul unor explicații 
acuzați, în schimb, de 
zentarea neobiectivă a

acest inexis- 
a constituit 
publicat tn 
nostru. în 

sîntem
pre- 
„ele-

mentelor culese cu ocazia 
interviurilor luate diferitelor 
cadre din Direcția noastră".

DESPRE CE ESTE VORBA ? 
D.R.C.D.F.-ul insistă, vrînd 

să ne dovedească, în scrisoa
re, că „i 
borează 
derilor 
speță și tov. Iorga Dima". 
Tov. IORGA DIMA, directorul 
întreprinderii cinematografice 
a orașului București ne-a 
trimis și dtnsul o scrisoare 
(nr. 13 792 din 23 XII 1966), 
din care cităm : „Vă infor
măm că programarea filme
lor pe ecranele Capitalei se 
face exclusiv de către 
D. R. C. D. F. întreprinderea 
cinematografică este 
consultată în această 
blemă, propunerile ei 
mînd a fi sau nu 
în considerație" .Și, mai de
parte : „cu diferite ocazii 
l.C.S.O.B. și-a spus punctul 
de vedere în problema pro
gramării filmelor, în sensul că 
ar trebui să se țină seama 
într-o măsură mai mare de 
propunerile întreprinderii, care 
cunoaște îndeaproape speci
ficul cartierelor în care sînt 
situate unitățile cinemato
grafice". Cine are dreptate ? 
Urmează apoi „în ce privește

,la programare cola- 
directorii întreprin- 
cinematografice, în

doar 
pro- 
ur- 

luate

schimbările care survin uneori 
în repartizarea filmelor pe 
ecrane, acestea provin din li
vrarea cu întirziere a filme
lor de către laboratorul de 
filme, iar pe de altă parte, 
așa cum se arată în 
D.R.C.D.F. (uneori la 
întreprinderii) face 
modificări, deoarece constate 
că programarea inițială a fil
melor nu asigură condiții 
optime pentru îndeplinirea, ct 
succes a planului de activi
tate culturală".

în ce constă acest plan 
sîntem elucidați : „în realiza- 
zarea indicatorului bilete — 
spectatori". Cit privește indi
catorul valoric, acesta, după 
datele furnizate de numărul 
săptămînilor de rulare pe 
unitate, a filmelor mediocre 
a reieșit clar că acest indica
tor valoric ține de impalpa
bilul sonor al cuvintelor. Adre
sele instituțiilor vizate recon
firmă concluziile noastre. Noi 
doream însă opțiunea respec
tivelor foruri : educație este
tică, artă cinematografică sau 
comerț, marfă, tn sensul sa
tisfacerii pe linia ultimă a 
gustului ?

articol, 
cererea 

unele

T. S.
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FIȘA DE PONTAJ

A REPORTERULUI
NORA DESPRE SOACRĂ

La redacție am primit 
o scrisoare de la tova
rășa Victoria Popescu, 
asistentă medicală la 
Casa copilului din Ti
mișoara. O redăm in 
Întregime: „Stnt ma
mă a unei fetite de 3 
ani și acum s-a anun
țat al doilea copil. Am 
scris despre acest lu
cru și 
care ă 
roasă.
9 din 
Prințul 
pescu,
mișoara, Ecaterina 
pescu profesoară 
Liceul nr. 1 din Craio
va, Angela Popescu e 
medic stomatolog In 
comuna Mellneștl, ra
ionul Filiași, Sorin Po-

mamei mele, 
foit tare bucu- 
Dinsa a născut 
care 6 trăiesc, 
e Dumitru
student la

Po- 
Tl- 
Po- 

la

pescu este inginer o- 
lectronist la Palatul 
Telefoanelor din Bucu
rești, Paul Popescu e 
student la București, 
iar cel mai mic, Tibe
riu Popescu, e elev in 
clasa a IX-a. Vreau să 
mai adaug că cel pa
tru nepoți pe care Ii 
are pină acum, i-a 
crescut tn mare parte 
tot ea. Pe fetita mea a 
crescut-o de la 2 luni... 
Prin această scrisoare 
vreu să mulțumesc 
mamei mele pentru 
tot ceea ce a făcut și 
face pentru noi”.

De fapt, Elena Po
pescu, despre care ne 
scrie ttnăra asistentă 
medicală, nu ti 
mamă, ci soacră.

este

SCURTĂ BIOGRAFIE

prilejul aniversării a 
3 ani de la nașterea 
fiicei for, certBdu-și 
totodată scuze pen
tru zgomotul pe care, 
inevitabil, ti vor face 
invitații. .Petrecerea 
a avut foc. a feat și 
destul zgomot 
corespondenta),

(ierta 
du

CINE ARE

S-a căsătorit 
dată, dar după 
timp a înaintat divorț. 
Motivul : nepotrivire 
de caracter. A doua 
oară (iar s-a Însurat «I 
tar a divorțați tnvo- 
cind același motiv: 
nepotrivire de carac
ter. A treia oară, după 
ce soția a contribuit

prin a
icuri

SCURTE ȘTIRI

CARACTER ?

INFORMA TH

știind despre
vorbi an ae-aa si 
fit deloc deriBfiti. ba 
chiar eras atent! 
caa decarge festivi
tatea*.

Verba 4elee_ M 
BVBai că aduce bbIL 
dar se pare că aaor- 
Uzează ai zgoBOlela.

Studenții uftffluluf de iâ lrst:f itu de meajcmă larma- 
» : ,-r- : eu Ipcc; -penele dtn de

Bucuria cz vgiH.U: Dumd.reaai Lucsa dsz var! -'L
Faai.'lasea de mec tiraj a*'--zii •?r.,oa 28 a prr note, 16 ia 

pr’-~ i examen Felicitări.>
Foto: AGEF^S

SPORT•SPORT

• Echipa selecționată femi
nină de volei a Mexicului își 
continuă turneul in țara noas
tră, evoluînd în cursul acestei 
săptămîni în Capitală. Oaspe
tele vor juca joi, de la ora 
18,00, în sala Floreasca cu 
Rapid, iar vineri de la aceeași 
oră vor înțîlni formația l.C.F. 
Duminică, de la ora 11, în sala 
Floreasca, echipa mexicană va 
susține jocul revanșă eu 
Rapid.

• Tradiționalul cros inter
național desfășurat la Nairobi 
a fost cîștigat de cunoscutul 
atlet Kipchoge Keino (Kenya), 
recordman mondial în proba 
de 3 000 m. El a realizat pe 
distanța de 6 mile timpul de 
3ff7’’3U0. Pe locul doi s-a 
clasat Temu (Kenya).

• R.P. Mongolă este prima 
țară care a cerut of'dal în
scrierea 'a Jocurile Olimpice 
de ram din 1558 de ra Ciudad 
de Mexico. Sportivii din R.P. 
Mongole to- pa-ricip* la 
ctletia». gi>rnas*’ră, lupte.

:e'e si

Cei 11 răsfățați
(Urmate din pag. I)

Adamache, 
sau Alecu,

Mal fntll M. Stelian 
din comuna Bucium, 
raionul Tîrgoviște s-a 
gtndlt sl-și termine 
UceuL In numai cîteva 
ore, sustrăglnd diplo
ma lut Sorin Bugadul 
din Brațov și modifi- 
cînd-o, a devenit ab
solvent cu diplomă de 
bacalaureat. S-a gîn- 
dit apoi să facă rost 
de bani. Pe aceștia î-a 
procurat... din buzu
narul cetățeanului Mi
hai Cornescu.

Apoi a fost contabil, 
Inginer șef, fratele 

! unul cunoscut fotba-

list. în aceste 
(pe unele nici 
avut vreodată) 
mis să angajeze 
verși cetățeni In func
ții onorabile, bineîn
țeles, dnpă ce tți pri
mea onorariul. In 
numai 30 de zile a, sta
bilit 25 recorduri de 
telul celor arătate mai 
sus. La ultima tenta
tivă de record, a su
ferit o „întindere*.
Acum se află la mill
tie pentru „omologa
rea” recordurilor 
vtrțite.

funefii 
nu le-a 
a pro

ti

Să-

AMORTIZOR DE ZGOMOTE

ACTUALITATEA

I

In multț blocuri din. 
Capitală si chiar din 
provincie nu e nevoie 
să tragi cu urechea 
pentru a auzi ce se tn- 
timplă la vecinii de 
apartament Construc
torii au asigurat o 
acustică perfectă.

Șl totuși zgomotele

receptlonate de 
vecini pot li înlătu
rate. Cum 7 o cores
pondentă a ziarului 
nostru V. Marla, din 
București ne relatează 
că Intr-o zl vecinii 
dtnsei au anuntat-o că 
seara vor face o 
mică petrecere, cu

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către trimisul extraordinar 

și ministrul plenipotențiar 
al Izraelului

Președintele Consiliului de Stat al Reoabllcii 
Socialiste România, Chivu Stoica, a pornit !a 10 
ianuarie pe trimisul extraordinar și ms^istnil 
plenipotențiar al Izrae'j'ui 'a Bururej; . Fii» 
Doron, care ți-a prezentat scrisorile de acred-tare.

Trimisul extraordinar 
tentiar, Eliezer Doron ți 
lui de Stat. Chivu Stoica, au rostit cuvlntărt

După ceremonia prezentării scriwriîot de 
acreditare,- - președintele Con4>t«lni de Stat, 
Chivu Stoica, a avut o convorbire cordială cu 
trimisul extraordinar si ministru] plenipotențiar 
al Izraelului, E’iezer Doron.

La solemnitatea prezentării scrisorilor si la 
convorbire au luat parte Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat ți Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe.

Ministrul Izraelului a fost însoții de membri! 
legați eL

JBÎT-ÎStrUi 
presediis'ele Coasrila-

«TELEVIZIUNE
MIERCURI 11 IANUARIE
18,00 : Pentru copii: A.B.C.

— Pentru pionieri și școlari: 
Neobișnuita călătorie în lumea 
cărților : „La hanul Ancuței"
— ecranizare după romanul 
lui Mihail Sadoveanu ; 18,50 : 
Publicitate ; 19,00 : Telejurna
lul de seară ; 19,20 : Buletinul 
meteorologic ; 19,23 : Desene 
animate ; 19,30 : Legenda Cio- 
cîrliei — montaj muzical- 
coregrafic ; 19,50 : Aventurile 
lui Robin Hood ; 20,20 : în
trebări la care s-a răspuns... 
întrebări la care nu s-a răs
puns încă. Emisiune de ști
ință ; 21,05 : Filmul artistic 
„Semnale deasupra orașului" ; 
22,35 : Telejurnalul de noapte; 
22,45 : închiderea emisiunii.

(Agerpres |

a /- 
v 1 ‘ ei %4

Teatrul de Stat din Turda a prezentat in premieră pe 
țară comedia lui Gheorghe Vlad: Cala ri AbeL Regia apar
ține lui Ion Dan.

In imagine : actorii Mircea Zabalon, Moria-Andreea Raicu, 
Iuliu Giurgiu, Teodor Buzea — intr-o scenă din spectacol.

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
Gară școală
și retur...
aici : Tiberiu Stegărescu, Ma
tei Mocanu, Geta Cazacu, Vir
ginia Vinaga, Ana Cirlan.

Naveta — o ciorbă 
mai mult sau mai puțin 

sărată...
și o bună parte din 
didactice, care fac In 
naveta, Își dau perfect

Decret privind majorarea
impozitului pe veniturile

persoanelor fără copii
A foot dat publicității de

cretul Conaiuuiui de Stat p-> 
vind majorarea impozitului 
pe veniturile persoanelor țâra 
copii.

Decret1 prevede ca Ince- 
pind de la 1 ianuarie 1967 să 
fie majorat impozitul datorat 
de to’j salanații cure nu 
copii. ou 1<J la sută in 
zul oeior cu venituri 
nare irvurvat-ile intre 
și 2 00O lei înBiusiv și 
20 La iuta in cazul celor 
venituri lunare Impozabile de 
peste 3 HO lei. Totodată, se 
majoreeat Intpczi' 4 datorat 
da oameni de Utere, artă. »t 
ștnnțA llberi-profesionis u 
musai iisî. proprietari de bu
nuri închiriate si alte penoa- 
r.e asimilate acestora, precum 
și impozitul pe veniturile a- 
grfcoie. dau rate potrivit De- 

nr. 379 57. de persca-
Cti uo 
ÎSȘ 

mediu lunar, pe-tra rerfttrri- 
le anuale impozabile între9 601 
«i 24000 lei și cu 20 la *«ită 
asupra ‘mpcritului calculat în 
același mod ca n ai sus pen
tru veniturile anuale impoza
bile de poate 24 000 lei.

Decretul precizează că ma
jorarea de impozit ae aplică 
atît bărbaților, cât și femeilor 
fără copii, de la virata de 25 
ani împliniți, indiferent daeă 
sînt sau nu căsătoriți.

Se exceptează de la plata

au 
ca- 
tu- 
8)1
cu 
ci

r
(Agerpres)

(Urmare dm pag. I) 
Bid fi F>«le practic netn- 
«esțrBate e.ereri zilnice 
SBspectăB Bal pe țoală 1b- 
aea. Să bb Hb mizantropi I

e-n
de

de rălcta, 
oriunde 

aentimenl 
o rară valoa-

leBeafore ie 
po(i iatilal 

ae 41 UB 
certitadtaie de
n. Der ta definitiv ce este 
sa ob bas ■ De obicei rls- 
p«aswl este STBat de o ta
bid de bune calităli mora
le : ctaste, corectitudine, 
■cUcitudine etc. etc. Și toa
te acestea fa on grad su
perior Bediel sociale. Afir- 
aatla Be plaseazi implicit 
iatr-o scară istorică ți-n- 
tr-u context social. Omul 
bun dia societatea de ieri 
era mal puțin bun decit cel

ani. Spiritul de buni gospodari, 
care de altfel caracterizează 
cadrele didactice de aici, ar 
putea face acest bloc ca o 
floare.

Chiar 
cadrele 
prezent 
de bine seama de repercusiu
nile acesteia atît asupra intere
selor școlii cit și a celor per
sonale, Iată, de pildă, în co
muna Piscu, la Școala generală 
nr. 1.

Rodica Mitu : — Am un 
program care mă dezavanta
jează. Plec din Galați la ora 5,50 
iar la Piscu ajung la 7,30 (cînd 
trenul nu are intirziere). In 3 
zile pe săptămînă. prima oră 
de clasă o am Ia 8 dimineața, 
dar în celelalte intru abia 
a doua sau a treia
dată plecam la 8.45 din Galați 
și mă întorceam la 10 seara.

— E obositoare naveta, dar

în
oră. Altă

o prefer. E drept, nu cunosc din 
sat deeft drumul: gară — 
școală, dar—

— Dar 7
Răspunsul ni-I oferă coleaa 

sa, Tudorita Cor hani absol
ventă a Universității din Bucu
rești.

— Nu mi-am pus niciodată 
problema să rămin aici. Totul 
mă leagă de Galati.

Ne Întrebăm dacă legăturile 
cu locul de munca — locul 
afirmării capacității și al mă
surării răspunderii sociale — 
nu trebuie să primeze, nu tre
buie să constituie sensul mun
cii pentru care te-ai pregătit 
ani de zile și căreia ești dator 
să-i dai tot ce ai mai bun I

Pompilia Lepădat, profesoară 
de română la școala din satul 
Vameș ne spune că in Vameș 
nu are condiții să desfășoare o 
muncă intelectuală așa cutn 
și-ar dori-o. Fără a nega cu 
totul motivele justificative in
vocate de dinsa, ne limităm, 
de comun acord, la două mai 
principale : casa și tnasa. Să 
le luăm pe rînd.

— Mincăm la cantina S.M.T., 
ne spune interlocutoarea noas
tră, Dar e o mlncare... să dai și 
să fugi. Știți, la mine In fami
lie tata ține regim, nu mănîncă 
sărat și eu m-am obișnuit la 
fel. Pe cînd, aici, nu poți minca 
de sărat ce se gătește. Și apoi

asta n-ar Fi încă totuL Dar in 
afară de fasole și cartofi nu se 
arai servește nimic—

Spre convingere, am tnsotit 
In ziua aceea cltiva pro
fesori servind masa Împreună 
Ia conțin. S.M.T. Vameș. 
Același bucătar, aceeași canti
nă cu o singură excepție : 
bucatele erau bune. A mincat 
cu poftă si tlnăra profesoară, 
$i, ca orice gospodină care se 
pricepe, a dat o bună apreciere 
pregătirii mlncării care 
fost servită.

Nu știu de ce mi-am 
atunci aminte de replica 
tesoarei din Piscu care nu cu
noaște decit drumul școală-gară 
și care nu și-a pus niciodată 
problema să rămină in sat 
„pentru efi o leagă totul de 
Galați*. O fi vorba lot de vreo 
ciorbă mai mult 
sărată 7

Cit privește 
putea spune că 
Vameș slnt de-a dreptul de 
invidiat. La numai doi pași de 
școală, o clădire ca și nouă, 
cu etaj, cu camere spațioase, 
luminoase, cu sobe de teracotă 
fi așteaptă. Este drept, nu pri
mesc camerele „la cheie”, cum 
se dau In folosință locuințele 
la Galati. Dar asta pentru că 
ele au fost locuite, precum 
„chiriașul grăbit” al lui Topîr- 
ceanu, intimplător în ultimii

i-a

adus 
pro-

sau mal puțin

s-arfocuinfa 
navetiștii din

*
N-am dat, in rlndurile de 

mai sus, acest exemplu pentru 
a prezenta totul in culori tran
dafirii. Satul, viața de aici se 
deosebește deocamdată de cea 
de la oraș. Dar cine altul decit 
intelectualul satului, ttnărul 
sau mai puțin tinărul învăță
tor, profesor este chemat să 
pună umărul alături de țăranii 
cooperatori, pentru ca satele să 
prospere continuu material și 
spiritual 7 Există multe exem
ple care dovedesc că s-au 
creat cadrelor didactice con
diții bune de muncă, și de 
odihnă. Firește, lipsesc trotua
rele. Cînd plouă se face noroi, 
și nu sînt nici cite 3—4 cine
matografe la care să vezi fil
me în premieră pe tară.

Nebănuite satisfacții răsplă
tesc însă eforturile celor care-și 
fac astăzi apostolatul în satele 
țării. E trist ca întilnim și ti
neri care, după ce în mod 
deliberat s-au hotărît să devi
nă dascăli, s-au pregătit pen
tru această misiune, își irosesc 
timpul, entuziasmul, competen
ța didactică, chiar, pe scările 
trenului 1

Ne-au relatat ce! cu care 
am discutat și unele situații 
care, dintr-o proastă gospodă
rire a sfaturilor populare co
munale sau a unor organe ale 
cooperației raionale, creează 
greutăți cadrelor didactice. 
Este, credem, cazul ca tovarășii 
din comitetul executiv al sfa
tului popular al raionului Galați

șl dfn cooperația de consum să 
ia măsuri cit mai urgente pen
tru continua Îmbunătățire -a 
aprovizionării cu pline, lapte, 
came etc. Este, apoi, neapă
rat necesar să se aducă și la 
sate, Intr-o măsură mai mare, 
cărți trebuitoare intelectualilor 
care lucrează aici, să se facă 
o popularizare mai intensă a 
noutăților care apar In vitri
nele librăriilor gălățene. Mă
surile pe care le-am a- 
mintlt mai sus, precum și o 
nrai substanțială muncă de 
educație din partea organiza
țiilor U.T.C. încă din timpul 
clnd viitorii învățători sau 
profesori se află pe băncile 
școlilor și facultăților, ar 
Insă de 
totul capăt unei practici 
repercusiuni negative asupra 
procesului de învățămlnt, asu
pra pregătirii și chiar sănătății 
cadrelor didactice.

fi 
natură să pună cu 

cu

BILANȚ 1966
orașelor, a 

patrimoniului 
a sectorului 
comitetului 

a orientat în mod adec
vat munca de organizare și 
desfășurare a diferitelor ac
țiuni. Astfel, desfășurarea ac
țiunilor patriotice s-a efectuat 
pe baza unui grafic dinainte 
stabilit de comun acord cu 
toți factorii competenți. S-a 
urmărit din timp asigurarea 
numărului necesar de atelaje 
de lucru, asigurarea asistenței

lor și 
tării 
tier și 
Biroul 
U.T.C.

dezvol- 
fores- 

agricol, 
regional

Ittrracre din pag. I)
1* pvwdBctivttx- 
tea «Acti;

• 19MBM lei ece- 
netnii 1* prețal 
de cort :

• 1999 966 M be-

Hotăriti sf ■ospodâ- 
reescă cit rr.ai
judicios, s-.derurgișt:i 
resițeni au stabilit mă
suri de reducere ■ de
clasatelor. a consumului 
specific 1b laminoare, 
unde consumul de metal 
v.® fi micșorat cu 400 
tone de oțeL De aseme
nea, consumul specific 
da material refractar 
pe tona de oțel va fi 
redus cu 0.5 la sută.

Pestru ridicarea nive- 
lui calitativ a] acti
vități «-;r,nosnice a com
binatului, o atenție deo
sebită se va acorda or
ganizării superioare a 
producției ți muncii, 
programării din timp a 
producției, a reparații
lor. respectării progra
melor de laminare și 
disciplinei contractuale, 
apTOvizionârii ritmice cu 
materiale, exped erii o- 
perative a produselor fi
nite.

— Băieții mei, 
Pescaru, Necula, 
poate toată echipa, au greșit. 
Au pierdut busola... dar se vor 
afla tn curînd pe drumul cel 
bun.

Frământarea antrenorului 
generează intenții, gesturi pli
ne de noblețe, dar ni se pare 
că, tn același timp, nu atinge 
CAL ZA care a provocat regre
sul. Părinte bun în intenții dar 
vitreg tn fapte, credem ci an
trenorul Silt’iu Ploieșteanu a 
greșit răsfăț-'ndu-ți băieții, to- 
lerindu-Ie prea mult apucături 
al căror înrăț pretinde o se
rioasă terapie n dezvățului. 
Succesele — cunoscute șt sti
mate de public, de specialiști 
— tn "p*a unei eduea*’i cores
punzătoare, aii punt genera ș< 
astfel de mentalități :

— Mi-e indifferent unde sînt 
(r se dft unde joc fotbal) la 
Brașov, Ploiești sau București. 
Oriunde-i bine, dacă ciștig... 
(mezinul „familiei", Alecu), 
Adamache pleacă de aca
să pentru o lună, două, cînd 
ți-e lumea mai dragă, cînd e- 
chipa are de susținut cele mai 
grele examene. Și nu sînt sin
guri fi'— risipitori (citiți: rătă
citori) care, asemenea legen
dei cunoscute, la întoarcere au 
fost îmbrățișați. Nimeni nu 
ti-i fiert nici cel mai mic re
proș, îngăduința blajină a în
chis ochii cu pudoare, nimeni 
n-a încercat să pătrundă din- 
crăo de astfel de gesturi, să afla 
ce jhufesc, ce alta preocupări 
stăntueag viața de 
stadion a celor 
băieți.

Spiritul blajin, 
asemenea rbatari 
le rieții le sportiv, de la res
pectul pentru club, a trecut cu 
vederea — putea să nu trea
că ’ ! — pi absențe de la an
trenament, așteptarea înfrigu
rată a „recreației** acordată de 
antrenor șa.m.d. Și, mergînd, 
tot așa regresul era logic, cum 
putea fi altfel ?

E drept, cînd echipa era la 
ananghie s-a încercat o apro
piere mai eficace de viața de 
dincolo de stadion a fotbaliști
lor .- vizita i-a aflat în toiul 
omagierii lui Bachus, cinstit cu 
multă, prea multă dărnicie. în 
afară de această timidă încer
care, nu s-a mai făcut nimic. 
A crezut antrenorul, conduce
rea clubului, comitetul U.T.C. 
că e lipsit de oportunitate să 
Știe ce fac component» echipei 
rină nu slut ue stadion, ce o- 
cupații au. cui își dedică „tim
pul liber** ? Asa se pare și rău 
a făcut! Pentru că, iată, .tole
ranta și răsfățul au generat a- 
pucătvri urîte, părerea că res
pectul pentru casă, uzină, club 
contează mai puțin, „petrece
rea" să meargă ș.a.m.d. Obli
gații fată de uzină, locul lor de 
muncă ? Se discută că n-ar fi

dipoolo de 
uSeprezece

tolerant cu 
de la -sorme-

L B N
ob cu ca- 

tn socie-

socială, altuia, 
era deci un II- 
deseori erou al 

sentimentaliste.

de astăzi si un 
lltătile mediocre 
tatea de mline. In societa
tea de ieri bunătatea unui 
om se veriUca tn eforturile 
de a Îndulci obida unuia, 
de a ogoi rana deschisă de 
Inechitatea 
Omul bun 
lantrop si 
romanelor
Uneori si azi se observă ți 
alrf o anumită inerție : o 
primă mal mare unuia, deși 
n-a meritat-o dar „ti mal 
place s> lui păhărelul, de, 
om 11*. o pleoapă mai grea 
căzută peste octalul critic, 
„ce bun băiat era, l-a pier
dut păhărelul" si cite si mal 
cite. Omul bun se crede 
bun la scara lui domestică, 
mai departe Insă frustează 
societatea prin incorectitu
dine. A-t copleși cu merite

n-meritate pe unui, Înseam
nă a băga mina tn buzuna
rele altuia. Astăzi omul bun 
Înseamnă omul corect, omul 
cu principiile sociale tăcute 
criterii proprii de conduită. 
Căci altfel, cn unul mumă 
cu alții ciumă.. Șl nu mer
ge. „Soarele răsare roșu ți 
iot roșu el apune : ! Omul 
bun tn zile rele e tot bun ! 
Ca-n zile bune* spunea de 
mult Coțbuc. Dar trebnie st 
înțelegem că bunătatea mo
lipsitoare a omului hun tre
buie să fie fanta pilduitoare 
pusă tn slujba celor mulțl, 
adică a societății : „(omul 
bun) pe neputincios să a- 
jute ți neștiutorului nu nu
mai eu cuvtntul ci mai vtr- 
tos cu fapta, pildă aievea 
să-i arate". (D. Cantemir). 
Ar fi definiția, cred, cea 
mai exactă ți mai contem
porană nouă a omalul bun.

tehnice. înainte de începerea 
unor acțiuni mai de amploare, 
cum au fost cele din Alba Iu- 
lia, Cugir, Hunedoara și Pe
troșeni, au fost stabilite de că
tre colectivele de resort din 
cadrul comitetelor U.T.C. pro
grame de desfășurare pe ore 
și obiective.

în cadrul organizațiilor au 
fost formate numeroase bri
găzi de muncă patriotică. După , 
încheierea acțiunilor au fost 
organizate ample discuții la 
comitetele și birourile organi
zațiilor U.T.C. asupra modului 
cum s-au desfășurat acestea. 
De asemenea a fost generali
zată experiența pozitivă a 
unor organizații U.T.C. în pre
gătirea acțiunilor prin organi
zarea unor schimburi de expe
riență în colaborare cu sfatu
rile populare respective, la 
care au participat activiști și 
secretari U.T.C.

Pentru stimularea tinerilor 
și organizațiilor care au luat 
parte la acțiuni au fost organi
zate seri dedicate evidențiați- 
lor în activitățile patriotice, au 
fost înmînate în cadru festiv 
insigne de „Fruntaș al muncii 
patriotice", popularizarea frun
tașilor făcîndu-se prin pa
nouri, presa regională și zia
rele de uzină. Stațiile de radio
amplificare din uzine au 
transmis programe dedicate 
celor evidențiați în acțiuni. 
Trebuie să menționăm că 
unor comitete raionale, oră
șenești, comunale și de în
treprindere li s-a acordat

„Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C." și diferite obiecte ca : 
aparate de radio, televizoare, 
aparate de proiecție pentru 
diafilme etc.

Ținînd seama de indicațiile 
C.C. al U.T.C. și ale Congresu
lui al VIH-lea al U.T.C. refe
ritoare la acțiunile patriotice, 
organizațiile de la întreprin
derea „Refractara" din Alba 
Iulia, de la U.M. Cugir, din o- 
rașele Hunedoara și Alba Iu
lia, precum și unele organiza
ții din comunele raionului Ha
țeg la deschiderea ?!• închide
rea acțiunilor patriotice, au 
organizat jocuri populare, 
focuri de tabără, seri cîmpe- 
nești, toate însoțite de cîntece.

Aceste» sînt realizările tine
retului din regiunea, noastră, 
fele fac dovada că există su
ficiente resurse care în viitor 
ar putea fi mult mai bine 
valorificate. Comitetul regio
nal U.T.C. este conștient că 
dacă s-ar fi preocupat mai 
consecvent de îndeplinirea an
gajamentelor luate în aceste 
domenii, dacă ar fi îndrumat 
și controlat mai îndeaproape 
comitetele raionale și orășe
nești, ar fi reușit ca atît la 
colectarea metalelor vechi, la 
redarea de noi suprafețe agri
culturii cît și la unele acțiuni 
din domeniul forestier, să ob
ținem rezultate cu mult su
perioare, pe măsura condiții
lor și posibilităților reale din 
regiunea Hunedoarea.

rău dacă o dată pe săptămînă 
ar fi invitați la o vizită în a- 
telierele uzinei, acolo unde se 
află tovarășii tor de muncă, cei 
care-i aplaudă ți suferă cu ei, 
pentru ei, în tribună. Odată, e 
drept, antrenorii țt conducăto
rii clubului și-au călcat pe ini
mă și au pus cum se spune, 
piciorul fn prag, hotănnd o 
drastică sancțiune pentru Ada
mache : să lucreze opt ore in 
producție. Cărei norme morale 
a trieții omului societății noas
tre conespunde această „sanc
țiune" ’ Faptul pare de necre
zut dar acesta este : un om, in
diferent de pasiunile lui, spor
tive, sau de altă na ură, e 
sancționat fiind pus să mun
cească I „Amănuntul" scoate la 
iveală una dintre cauzele — 
principale —> care a determi
nat comportarea libertină, boe
mă a fotbaliștilor uzinei, tn 
virtutea căreia fiecare s-a cre
zut liber să facă ce vrea, fie
care a înțeles într-un mgd 
mult prea personal cum tre
buie îndeplinite obligațiile pro
fet ionale sau sportive. Pare 
de neințeles cum s-a putut to
lera, tntr-un asemenea loc de 
muncă — o uzină al cărei nu
me este bine cunoscut — ca 
acești unsprezece tineri să iasă 
din normele comportării pen
tru respectarea cărora militea
ză fiecare om, oriunde ar mun
ci el ți oriunde s-ar afla !

Ne amintim, ne spun oame
nii, că jotbalițtii din prima 
generație a uzinei, cei care au 
cîțtigat prima ediție a Cupei 
balcanice, au contribuit prin 
munca, prin pasiunea și mo
destie lor la creșterea presti
giului uzinei. Și, astăzi, ei sînt 
stimați de oamenii uzinei ca 
tovarăși de muncă pricepuți, 
harnici, care și-au dedicat ta
lentul, forța de muncă nu sa
tisfacerii vanității succesului, 
nu petrecerii ușuratice a 
timpului, ci autoperfecționării 
lor cu seriozitate, dragoste de 
învățătură ți profund respect 
față de încrederea oamenilor. 
Echipa de azi ?

— Ei sînt mai bine cunos- 
cuți în oraș, de chelneri ți fri
zeri : Da noi, cînd ajung, par
că ar poposi de undeva, din 
Cosmos. Așa sînt de aroganți ți 
scorțoși (deși ar trebui să le 
spunem pe nume: îngîm- 
fați...) — ne spune un munci
tor. Ascultînd multe asemenea 
păreri (pe care nu le reprodu
cem pentru a-i „menaja" pe 
cei care le-au provocat) u-ai 
oare motive să te îndoiești, a- 
tunci etnd placi la drum, cînd 
aceștia sînt cei care trebuie nu 
numai să te însoțească într-o 
cifsa deosebit de dificilă ? Și 
ni: e firesc să privești lucru
rile tn față, să iei măsuri rea
liste, să nu ascunzi punctele 
nevralgice, în care va trebui 
să acționezi grabnic, pentru că 
timpul nu așteaptă ? Așadar, 
în căderea echipei nu-i vorba 
de o stranie împrejurare în 
care explicațiile sînt greu de 
dat ci de o stare de lucruri 
care ar fi trebuit mai de mult 
să genereze o profundă nemul
țumire, menită să găsească re
surse educative corespunză
toare. Amintindu-ne faptele 
(chiar numai pe cele mărturi
site) pe primul plan s-ar situa 
o gravă lipsă de disciplină 
care și-a pus amprenta în toa
te compartimentele vieții aces
tor sportivi. La antrenamente, 
unde a dominat spiritul de su
ficiență și lipsa de interes și 
pasiune pentru creșterea mă
iestriei de fotbalist. în viața 
de dincolo de stadion a sporti
vilor, unde s-a încuibat dis
prețul față de obligații ele
mentare.

Orictt ar părea de paradoxal, 
băieții aceștia, atît de mult 
răsfățați, au în familie multe 
„rude" prea îndepărtate: clu
bul sportiv „Steagul roșu", co
mitetul U.T.C. al uzinei care 
n-au schițat un gest, n-au în
tins o singură mină, nici a- 
tunet'etnd au înțeles, cînd au 
văzut cu ochii lor această si
tuație. I-au privit de la depăr
tare ca pe niște figuri de șah 
turnate din porțelan și, poate, 
de frică să nu se spargă nici 
nu i-au atins măcar, exact a- 
tunei cînd valoarea educativă 
a muncii antrenorului, a con
ducerii clubului, a comitetului 
U.T.C. ar fi trebuit să se ma
nifeste cu promptitudine.

In vîrful piramidei, 
dar cumî

„La primăvară, echipa va 
porni iarăși spre vîrful pira
midei"... Am vrea să credem 
in promisiunile antrenorului, 
dar cine pleacă la drum cu 
unsprezece copii răsfățați și 
fără rezerve (căci, să ne amin
tim, „Steagul roșu" a fost sin
gura echipă în turul campio
natului care n-a avut rezer
ve !) ne obligă să avem... re
zerve cu privire la succesul as
censiunii. Mai ales că adevăra
tele cauze par a fi evitate, ca 
niște răni la care e mai bine 
— de ce ? — să nu te uiți. Și 
totuși, antrenorul Silviu Plo- 
ieșteanu promite, pentru la 
anul, e drept, chiar titlul de 
campioană echipei sale (după 
înfrîngerea de la Petroșeni 
promisiunile vizau locul III '). 
Noi, desigur, dorim din toată 
inima să fie pe voia antreno
rului și a echipei, pe placul 
spectatorilor și suporterilor. 
Dincolo de titlu, însă, nu mai 
rămine nimic ? Să zicem că 
„Steagul roșu" va fi campioa
nă ! Va‘ schimba titlul, de la 
sine, apucăturile, mentalitatea 
titulară, în ordinea comportă
rii, pe care se pare că o au ju
cătorii ?

Aceasta credem că este, la 
ora de față, adevărata proble
mă a „titlului".
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Forța creatoare a unui popor
profesorilor

belgieni
Un oaspete mongol

despre vizita sa in România
Răzbunare

dintr-o misiune

Noi atacuri ale

'i
rf

•S‘Q
victoria a-

Filantropie
rentabilă

general al in- 
profesorilor bel- 
declarație dată

dolari. Reagan spe- 
să îndepărteze din 
pe studenfii eu ve- 
mici și care în ge-

în cursul -silei de luni, for
țele patriotice sud-vietnameze 
ți-au intensificat activitatea 
pe fluviul Saigon. După ce au 
distrus draga americană „Ja-

încercat un senti- 
vizitind 
Brașov. 
Romă-

patrioților sud-vietnamezi

stăpin pe soarta sa“

Actorul ajuns guvernator în 
California se răzbună. In zi
lele agitate ale campaniei e- 
lectorale, Roland Reagan pro
misese că „va face ordine" in 
Universitatea Barkeley. Preo
cupările lui universitare ar 
putea stirni mirare. Insă Bar
keley are o rezonanță deose
bită. Atmosfera din acest așe- 
zămînt de invățămint supe
rior neliniștește pe politicienii 
conservatori, căci studenții 
universității manifestă o re
marcabilă independență in 
comentarea politicii Washing
tonului în Vietnam, pe care e 
condamnă ca fiind nerealistă 
și primejdioasă pentru pacea 
lumii. De altfel, și în proble
ma discriminării rasiale an o 
altă poziție decît cea a fac
torilor de gnvernămint. Pen
tru „vinătorii de vrăjitoare" 
Barkeley a devenit ..un cen
tru al subversiunii. Amenin
țările repetate la adresa stu
denților doritori să-și expri
me nestingheriți opiniile n-au 
avut efectul scontat. Tinerii 
de la Barkeley au rămas la 
fel de curajoși. Domnul Rea
gan a promis, insă, „răzbuna
rea". Studenții s-au văzut pe
depsiți. Guvernatorul a stabi
lit o taxă de înscriere in Uni
versitate care se ridică la su
ma de 400 
ră, astfel, 
amfiteatre 
nituri mai 
neral, pot fi întilniți in rîndul 
manifestanților.

Cei care cunosc climatul 
politic de la Barkeley pretind 
că guvernatorul și-a greșit so
cotelile. Studenții par hotăriți 
să continue lupta pe care au 
început-o pentru 
devărului și dreptății.

P. NICOARA

Patrioții sud-vietnamezi aa atacat marți dimineața ca 
focuri de mortiere. pentrn a patra oari eanaeeutiv. tabăra și 
aeroportul militar de la Holloway, eea mai important» bază 
americană și sud-rietnamexă din regtunea plitanritor înalte. 
Agenția France Preaae relevă că timp de • ară ia interiorul 
taberei s-au produs explozii.

Acest atac a fost îndrep
tat, menționează aceeași agen
ție. împotriva depozitelor de 
carburanți. După cum s-a mai 
anunțat, luni în cursul unei 
acțiuni asemănătoare între
prinse de patrioți unele din
tre depozite au fost atinse și 
au luat foc.
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Protestele

Construirea noului car
tier general -al N.A.T.O. 
în apropierea capitalei 
belgiene a provocat in 
opi a publică din Belgia 
o puternică nemulțu
mire.

Sindicatul 
vățătorilor și 
gieni. într-o 
publicității, arată că „pentru 
construirea unei școli desti
nate copiilor personalului 
N.A.T.O. s-a pus imediat la 
dispoziție milioane, în timp ce 
pentru sute de școli necesare 
învățămîntului belgian nu 
s-au găsit bani". în declarație 
se amintește că guvernul 
belgian a hotărît să blocheze 
„pentru mai tîrziu" construc
țiile școlare prevăzute.

„Nu exagerez cînd afirm că zilele petrecute în România 
au fost cu adevărat încintătoare. Sintetic pot spune : am cu
noscut o țară frumoasă, un popor harnic, un tineret entu
ziast. Iar aici, la mii de kilometri distanță de patria mea, 
am simțit prietenia sinceră pe care poporul român și tînăra 
sa generație o nutresc față de poporul mongol".

Congresmenui Wright Patman care supraveghează in cadrai 
comisii speciale, activitatea societăților de binefacere a cercetat ope
rațiunile uneia din aceste societăți, Fondul „LUe Line*. Acest fond* 
a fost instituit în urmă cu doisprezece ani de unnl din regii texul 
ai petrolului, Lafayette Hunt. Cotat printre cei mai bogati nimeni 
din Statele Unite, cu o avere evaluată la cel puțin dona miliarde de 
dolari, Hunt este proprietarul a numeroase exploatări petroliere din 
America, Orientul Apropiat șl Africa și al mai ■altor rafinării și 
fabrici de produse alimentare și farmaceutice.

Fondul „Life Line" a fost creat ca „societate de binefacere și 
educație" ceea ce i-a asigurat scutirea totală de orice impozite. Ge
nul de „educație" cu care se ocupă respectiva societate filantropică 
este inedit. Programele difuzate de „Llie Line* prin 325 pestnri de 
radio și 69 canale de televiziune sini compuse, așa cam a stabilii 
ancheta comisiei Congresului american, „in proporție de N ia sută 
din reclame foarte reușite pentru produsele diieritelor Întreprinderi 
în care dl. Lafayette Hunt are interese directe san indirecte*. De 
unde reiese că sub firma filantropiei, se practică un foarte dubios 
business, sau mai precis, o clasică evaziune fiscală.

în concluzia raportului său 1a ancheta privind Fundația Hui. con
gresmenui Patman scrie : „Lire Line nu servește nimănui șl n-are 
nimic comun cu o operă de binefacere*. E, orice s-ar spune, o con
cluzie mult prea categorică. Chiar in raportul Patman se aduc dala 
din care reiese că prin activitatea „filantropică" a Fondului „LUe Line' 
statul a fost frustrat in doisprezece ani de o sumă de aproape cinci
sprezece milioane dolari. Așadar, cuiva tot a servit .onorabila* fun
dație „filantropică-educatlvă*. „Life Line* a lost, evident, s binefa
cere pentru dl. Hunt. O filantropie rentabilă.

Agenția VJi.A. iufamează 
eă la 9 iaaoarie. președintele
R. D. Vietnam. He Și Min. a 
primit pe reprezentanții eroi
lor și leptătarilar evidențiat! 
in mp<a împotriva agresnnii
S. U-A- eare an laat parte la 
eengresnl încheiat eu a ii iu 
urnă la HanaL Au participat 
Trueag ChinK președintele 
Cemitrtulai permanent al A- 
dunării Naționale i R. D. Viet
nam. Va Xguyen Giap, mi
nistrul apărării naționale. Le 
Thanh Nghi. vicepreședinte 
al Cansiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam și alți condu
cători -ie partid și de stat din 
R. D. Vietnam.

Lnind enrintnl in cadrul în
trevederii. președintele Ha Și 
Min a salutat pe eroii și lup
tătorii vietnamezi urindu-le 
noi snceeae in producție ți în 
lupta pentru infringerea agre
sorilor.

■r <
r r 
ep

llllllllliH •

R. P. BULGARIA. — Noua construcție a unui institut de 
cercetări științifice de lingă Sofia

E. R-

Demonstrație

do- 
va- 
co-
A- 
a-

511 milioane de 
lari au constituit 
loarea unei mari 
menzi lansată de 
genția federală de
vfație a S.U.A. Două 
mari grupuri de firme 
s-au angajat într-o 
concurență acerbă pen
tru a-și asigura co
manda. De fapt în joc 
se ailă un bussines 
însumînd 4,5 miliarde 
dolari 1

Incercînd să recupe
reze din avansul pe 
care ÎI are proiectul 
franco-britanic al a- 
vionului supersonic de 
pasageri „Concorde", 
oficialitățile american» 
au solicitat Congresu
lui sporirea creditelor 
acordate pentrn cons
truirea unei aeronave 
asemănătoare de către 
firmele americane. Ex- 
perțU au avut de ales 
Intre două proiecte : 
unul oferit de ,,Lock
heed" si ,,Pratt and 
Whttnev'’ iar al doi
lea de către „Boeing" 
și „General Electric". 
Preferința organelor 
de resort s-a îndrep
tat asupra tipului SST 
(Supersonic Transport! 
prezentat de ultimele 
două societăți.

Mai spațios decît cel 
propus de ,,lockheed", 
avionul SST va avea 
n capacitate de 277 
locuri si o putere spo
rită care îi va permi
te să străbată distan
ța San Francisco —• 
New York în două ore. 
Unul din factorii hotă- 
ritori în alegerea va
riantei prezentate de 
„Boeing" a fost posl-

bllitatea de a asigura 
prelungirea distanței 
parcursă fără escală 
prin sporirea cantită
ții de carburanți ~ 
tă Ia bord.

In cursul unei 
cente conferințe 
presă, președintele 
Johnson a refuzat to
tuși să dea o dată la

afla-

ra-
da

«are încă citeva suta 
de milioane de dolari 
pentru a se construi 
prototipul. ..Se -sti
mează — scria LE 
FIGARO — că pentru 
a ajunge tn faza de 
servieta se vor chel- 

' tui'peste 4 5 miliarde 
dolari". Contractele în
cheiate prevăd că

prdȘad&Mdte CaMCtahd de 
Miniștri al TU*. Bulgaria. șl 
alu «odocator. de partid si 
ae itau C*xjgre»u’. u trașe 
co-.c.azz^e ca pr.v.rr .1 acti
vitatea U-.a-:. radrelcr di
dactice d~n Babana In ul:imu 
aa. •: va dlvrj’j prjicipeleie

- r.-
minuU-ai pubi-c j. rducar.. 
comuniste a tinerei generalii.

O GUVERNEL Uniunii Sovietice 
a adoptat o hoUrtre la care subli
niază necesitatea creâril în 
L'.t.S.S., la actualei cincinal (1966 
—19701. a uni sisten general de 
slat de inlaraiații tehnfco-țtiinți- 
Hc. Acest ststea nrmeazi să asi
gure o iniomare permanentă ți 
deplină, cu mi|loace tehnice mo
deme asnpra realizărilor științei in 
tară si ta itrăinătate.

Ho țări rea guTeraulai prevede, 
printre altele, difuzarea de infor
mații privind lucrările de cercetări 
științifice «i experimentale efectua
te In U.R.S.S., asupra noilor pro
cesa tehnologice, produse si mate
riale etc.

MAȘINI CONTRA... ZĂPEZII

• RECENT, la Polonia a Început 
producția la serie a unui nou tip 
de mașină pentru curățirea zăpe
zii. lnainttad cu o viteză de 5 km 
pe oră, mayina Iți croiește prin ză
padă un culoar cu o lățime de doi 
metri. Primele zece mașini de acest 
fel au și Început să funcționeze pe 
străzile orașelor poloneze.
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SALYAȚI DIN ÎNCHISOARE

„SST" contra
4l

ii

„Concorde"
PROCESUL BOBBY BAKER

1 i. -
cele două n/mocare

vor deschide șantierul 
pentru lansarea avio
nului SST. După u- 
nele zvonuri care cir
culă printre specialiști 
avionul SST va În
cepe zborurile de pro
bă tn 1970, urmînd să 
intre in serviciu către 
1974. cu trei ani mai 
ttrziu dectt „Concor
de"

Deocamdată s-au a 
probat fonduri pentru 
proiectarea ansambie- 
lor și subansamblelor- 
Observatorii consideră 
că vor mai fi nece-

la sută din investiții 
vor fi suportate de 
guvern, urmînd ca res
tul să fie acoperite de 
firmele constructoare.

D.eocamdată SST a 
fost lansat, pentrn a 
concura cu „Concor
de". Patru din 
mai importante 
ianii aeriene 
cane au 
deja 69 de 
•Concorde",

comenzi au fost expe
diate șl pentru SST. 
Cine va ctștiga cursa ?

cele 
com- 

ameri- 
comandat 

aparate 
Primele

I. TIMOFTE

• ÎN FAȚA unui tribunal din 
Washington a început luni* proce
sul fostului secretar dl ^Partidului 
democrat în Senatul S.U.A., Bobby 
Baker care, după cum apreciaza 
agenția U.P.I., . ar putea să pnle- 
juiasca cea mai exwoziya «Uanca 
judiciara din ultimele decade'. Ba
ker, care dinîr-un fost curier al 
Capitoliuiui a ajuns ’să capete o 
considerabilă putere și -afluență 
politică, este judecat sub nouă 
capete de acuzare începind de la 
evaziune fiscală 
cu șantaje si 
tul sau a făcut 
de contramandate 
firmînd că majoritatea 
aduse împotriva clientului său 
fost obținute de poliție prin inter
ceptarea convorbirilor telefonice 
ale acestuia.

Dacă va fi găsit vinovat, Baker 
este pasibil de o pedeapsă maximă 
de 48 ani închisoare.

si terminind 
fraude Avoca- 
un ultim efort 
a procesului, ,a- 

doveziloi 
au

• DOUA ZECI «i patru de cetă
țeni printre care și un copil de 
II ui. au reușit să scape dintr-o 
închisoare situată în teritoriile a- 
fiate la sudul Yemenului ocupat. 
Ei au sosit luni la Taiz, unde au 
declarat că arabii deținuți In În
chisorile din .Arabia de Sud suferă 
cete mal brutale torturi, Ia care 
sint supuși de autoritățile britani- 

. ce. Ei sint ținuți în condiții inu
mane. In niște Închisori ce se a- 
seamănă cu cavourile. Cei 24 de 
cetățeni au reușit 
timp de trei lui

• POLIȚIA din Siria a descoperit 
și arestat o bandă de traficanți de 
morfină care operau intre Siria și 
Liban. Asupra, acestora se aflau 
20 kg de morfină, care urma să fie 
plasată în Europa și S.U.A, - prin 
Liban. Mai multe persoane, care 
aveau legături cu grupul de trafi
canți, au fost arestate.

La Damasc a avut loc o mare 
manifestație de sprijinire a politi
cii guvernului sirian față de com
pania Iraq Petroleum. Pe străzile 
orașului a defilat o .coloană de 
autobuze și camioane, purtind dra
pele siriene și libaneze, încărcate 
cu numeroase persoane reprezen- 
tind organizații politice și obștești 
din Liban și Siria. Pe pancarte erau 
scrise lozinci de solidaritate cu 
lupta comună împotriva monopolu
rilor imperialiste. La mitingul care 
a avut loc în fața clădirii preziden
țiale, a luat cuvîntul președintele 
Siriei, Noureddin el-Atassi, care a 
salutat „acțiunea de solidaritate a 
celor două popoare vecine". EI a 
cerut companiilor petroliere străi
ne să respecte prevederile 
statului sirian.

Interlocutorul nostru este 
Toivgo Idamsuren, membru al 
Biroului C.C. al Uniunii Ti
neretului Revoluționar Mongol. 
După ce'a petrecut aproape 
trei săptămini in România, la 
invitația C.C. al U.T.C., oaspe
tele și-a împărtășit impresiile 
in cadrul unei convorbiri pe 
care a avut-o la redacția ziaru
lui „Scinteia tineretului".

— Călătorind prin țara 
am avut posibilitatea să 
nosc aspecte semnificative 
realizărilor poporului român 
— relatează Toivgo Idamsu
ren. Uzinele de tractoare din 
Brașov ca și întreprinderea 
„.Electrotehnica" din București 
reflectă progresul industrial 
realizat de România intr-un 
scurt timp. Tractoarele româ
nești se bucură de un renume 
deosebit, sint apreciate în 
multe țări ale lumii pen
tru calitățile lor și, de a- 
ceea, am 
ment de satisfacție 
moderna uzină din 
Marile înfăptuiri ale 
niei socialiste demonstrează 
forța creatoare a unui popor 
liber, stăpin pe soarta sa...

Oaspetele reconstituie itine- 
rariul parcurs, lși amintește cu 
plăcere de zilele pe care le-a 
petrecut pe Valea Prahovei, în 
decorul de o frumusețe inega
labilă al munților, de Sibiul cu 
trăsăturile sale specifice și, in 
sfirșit, de București.

— Bucureștiul este un oraș 
cu un farmec aparte, un oraș 
pe care il îndrăgești ime
diat după ce l-ai cuVscut. 
Noile cartiere ale orașu
lui produc o impresie pu
ternică prin amploarea cons
trucțiilor, prin armonia arhi
tectonică. O subliniere specia
lă doresc să fac pentru ele
gantul complex studențesc, 
mărturie a grijii cu care este 
înconjurat tineretul universi
tar, Vreau să adaug că neuita
tă va fi pentru mine intilnirea 
cu tinerii bucureșteni. In 
noaptea Anului Nou m-am 
aflat printre cei invitați la 
marea sărbătoare tinerească 
din sălile Palatului Republicii, 
îmi este greu să găsesc cuvin
te pentru a descrie atmosfera 
minunată in care am petrecut 
prima noapte a lui 1967.

L-am rugat pe oaspetele 
nostru să ne vorbească despre 
citeva din preocupările actua
le ale tineretului mongol.

— Mongolia, deși are o is
torie multiseculară, este o țară 
tinără. Tn privința aceasta 
este suficient să amintim că 54 
Ia sută din locuitorii țării mele 
sint tineri pînă la 25 de ani. 
Cel de-al XV-lea Congres al 
U.T.R.M., care s-a desfășurat 
recent, a dezbătut pe larg pro
blema formării tineretului in 
spiritul comunismului, al tra
dițiilor de luptă ale poporului 
mongol.

Interlocutorul nostru ne re
latează, în continuare, despre 
participarea tineretului mon-

gol la eforturile pentru dez
voltarea economică a țării.

— Mongolia, care înaintează 
pe drumul progresului, are o 
industrie ți o agricultură in 
dezvoltare. Tineretul este pro 
zent în toate sectoarele de < _ ■ 
tivitate. 20 la sută din numă
rul muncitorilor din întreaga 
țară sint de virstă tinără. în 
unele întreprinderi cum ar fi 
combinatul de textile, piele și 
încălțăminte din Ulan Bator, 
tinerii reprezintă majoritatea 
salariaților. Despre Darhan, 
noul centru industrial al Mon
goliei, se spune, pe drept cu- 
vînt, că este un oraș al tinere
ții, deoarece pe șantierele în- 
trepinderilor pot fi întilniți 
numeroși tineri. Și în sectorul 
agricol tineretul are un rol 
important. 26 la sută din zoo- 
tehniști sint tineri. Ei preiau 
experiența generațiilor mai 
virstnice pe care se stră
duiesc să o împletească cu rea
lizările științei moderne. Este 
un titlu de mindrie pentru noi 
că tineretul muncește cu ab
negație, obținînd — împreună 
cu toți oamenii muncii — re
zultate remarcabile. Sub con
ducerea partidului, poporul 
nostru depune eforturi pentru 
a înfăptui prevederile cinci
nalului. Generația tînără se 
găsește pretutindeni unde este 
nevoie de energiile și aptitu
dinile ei, partidul aeor.dind o 
prețuire deosebită contribuției 
pe care tineretul o aduce la 
construcția socialistă.

In încheiere, oaspetele a 
transmis tineretului și poporu
lui român un cald salut, ex- 
primîndu-și incă odată pro
funda satisfacție de a fi vizitat 
România socialistă, de a fi cu
noscut realizările ei.

E. O.

legilor

SUEDIA. Vedere din

Stockholm

Dezbaterile 
din 
parlamentul

si scape săpînd 
un tunel subte-

• DUPĂ CUM anunță agențiile 
de presă. Adunarea Națională a 
Cambodgiei a adoptat o lege care 
prevede naționalizarea tuturor în
treprinderilor pentru prelucrarea 
sării. De acum înainte,- precizează 
legea, orice- operațiuni p/ivind ex
tragerea sau comercializarea sării 
vor fi executate de stat.

• FABRICA de
din Trbovlie (R.S.F. Iugoslavia) a 
încheiat un contract de colaborare 
lainică pe 10 ani cu cunoscuta fir
mă americană „General Electric 
Co' Acest contract asigură fa
bricii iugoslave cumpărarea tutu
ror licențelor firmei americane.

semiconductor;

grec
ATENA 10 (Agerpres). — în 

parlamentul grec au început 
dezbaterile pe marginea pro
gramului guvernului Paraske- 
vopoulos. Discuțiile au fost 
deschise de liderul partidului 
Uniunea de centru, Papan
dreu, care, pentru prima oară 
în ultimele 17 luni ia parte 
din nou la dezbaterile din 
parlament. In cuvîntarea sa, 
Papandreu a anunțat că parti
dul său va vota în favoarea 
guvernului Paraskevopoulos 
întrucît a relevat el, așa cum 
reiese și din programul guver
namental, acesta promite să 
organizeze „alegeri libere, 
oneste, și incontestabile", a- 
legeri, care după părerea lui 
Papandreu „vor pune capăt 
perioadei îndelungate de a- 
nomalie politică care a urmat 
după 15 iulie 1965“. Papandreu 
a ținut, însă, să precizeze că 
dacă actualul guvern riu-și va 
ține promisiunea făcută, de
putății Partidului Uniunea de 
centru îi vor retrage încre
derea.

în favoarea guvernului Pa
raskevopoulos s-a pronunțat 
și liderul E.R.E., Canellopou- 
1OB.
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