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Mamei« i Mire*» 
Papa. Profesia : fi- 
xlclan. în urmi cu 
un «n, cunosclndu-1 
am |l scrin despre 
el... Un portret so
bru. laconic, nici 
nu l-M numi lite
rar. De curînd, re- 
tnttlnlndu-1. am 
simțit obll<»țl* mo
rală de »-ml révi
sai însemnările. Șl 
am schițat un al 
doilea portret, la 
fel de rlruros — 
ca secționări la fel 
de precise — ei tot 
atît de laconic (nici 
un cuvint inexact). 
Dar adevărul, fi
rește, cel care aș fi 
vmt să-l surprind 
era intre cele două 
portrete : era mobi
lul șl forța, șl cău
tările șl iot ceea cc 
infirma de fapt sta
tica celor două Ipo- 
staie : cea de 1er! șl 
do azi. Deci dina
mica ! Devenirea ! 
Drumul parcurs...

Șl unii care îmi 
spun : nlmlo mal u- 
șor decît un portret 
literar.

★
Ceea ce ne carac

terizează la locul 
nostru dc muncă 
— îmi spune Mlr- 
cea Popa — este 
un anumit senti
ment al răspunde
rii ; ți s-a incredin-

de Dorel 
Dorian

(at o misiune, tre
buie s-o realizezi... 
Ceea ce ne iuapul- 
slonează. evident, 
sint aspirațiile. Do 
unde șl întrebarea : 
tc-al achitat de o 
obligație șl atlt. s»u 
al urcat o treaptă 7

★
Șl tot despre dl- 

namlră : în urmă 
cu J1 ani. elevul 
Mircea Popa ocupa 
locul 1 la Olimpia
da de fizică. Cinci 
ani mai tirzlu, în
drumat de acad, 
floria Hulubel, Ișl 
susținea lucrarea 
de diplomă dezbă- 
tînd unele proble
me actuale ale teo
riei tranzițiilor e- 
lectromagnctlcc. A 
urmat, apoi, «activi
tatea la I.F.A. (Ini
țialele sint mult

prea cunoscute pen
tru a le m»l expli
ca) reallzind o se
rie întreagă de lu
crări pe care, do
rind să lo sintetizez 
(să le descopăr e- 
sența) II întreb : 
Ce considerați că 
ați realizat mal Im
portant In acești 
ultimi ani 7

Și Mircea Popa, 
do loc modest, îmi 
răspunde :

Ml-am făcut uce
nicia... Am făcut 
foarte mult...★

—- Șl totuși se 
vorbește mai mult 
ca oricind despre 
particule, reacții 
de captură radio
activă, neutroni și 
stări tranzlțlonale... 
Mii dc cercetători, 
pretutindeni, calcu-

(Continuare 
in pag. a Ii-a}

Cartierul „Balta Albă". Vedere de pe unul din 
bulevarde

ÎN REGIUNEA 
ARGEȘ

LINIA FERATĂ BUCUREȘTI-CRAIOVA 
SE DUBLEAZĂ

Lucrările pentru dublarea liniei ferate București—Craiova se 
desfășoară într-un ritm intens. Pînă acum a fost terminata cea 
de-a doua linie principală intre stațiile Stoiencști și Drăgăncști. în 
prezent se lucrează intens în sectoarele Rădocșli — Atîrnați și 
Măldăeni — Mihăești — Radomircști.

Aceste lucrări se execută în scopul satisfacerii în condiții 
optime a traficului de călători și mărfuri care cunoaște o creștere 
continuă. Circulația feroviară pe această magistrală a sporit și 
datorită faptului că ea este mai scurtă cu 40 do kilometri decît 
linia București—Pitești—Craiova.

Prin realizarea unor terasamente speciale, precum și prin 
montarea unui nou tip de șină cu caracteristici tehnice superioare, 
viteza de circulație pe noua linie va putea depăși 100 kni pe oră, 
iar tonajul trenurilor va fi cu circa 60 la sută mai mare.

(Agerpres)

ÎNSĂMÎNȚEAZĂ 
PORUMBUL

De clteva zile 
gospodăriile agri
cole de stat au tre
cut șl la însămîn- 
tarea porumbului, 
lucrare pe care o 
vor efectua în acest 
an pe o suprafață 
de 400 000 ha. Uni
tăți din regiunile 
București, Oltenia, 
Dobrogea, Banat

Galați au însămîn- 
țat pînă acum mai 
mult de 15 000 ha. O 
dată cu sămînța se 
încorporează in sol 
substanțe chimice 
care distrug buru
ienile, climinînd 
astfel 2—3 prașile. 
Se asigură, totoda
tă, o mai mare 
densitate și ca ur

mare producții spo
rite la un preț de 
cost mai scăzut. Se 
preconizează ca 30 
la sută din supra
fața însămînțată 
anul acesta cu po
rumb să fie ierbi- 
cldată.

(Agerpres)

VIITOARELOR 
OBIECTIVE? Pe cerul azuriu al orașului Galați se proiectează silueta masivă a viitorului furnal de 

1 700 m.c. în fotografie aspect de pe șantierul Combinatului siderurgic Galați.
Foto : O. PLEC AN

Litoralul nu mai are nevoie 
de prezentări poetice. Pentru 
că, nimic nu poate fi mai poetic 
decît înnoirea lui permanentă, 
repetată an de an în anotimpul 
florilor și revenirii cocorilor. 
Litoralul intră astfel, in ciclul 
cosmic al naturii, fiind de fapt 
el însuși o a doua natură a 
mării, o natură arhitectonică, 
reînnoită periodic de mintea și 
mina omului.

Așadar, după valurile mării, 
valurile cenușii ale toamnei și 
Iernii, litoralul așteaptă acum 
alte valuri — omenești, zecile 
de mii de oaspeți din țară și de 
peste hotare.

Poarta aeriană
Aeroportul litoralului se ex

tinde și se modernizează. Pînă 
la deschiderea sezonului, plat
forma de îmbarcare-debarcare a 
călătorilor va fi mărită cu încă 
5 600 m.p., iar o nouă platformă 
se construiește pentru parcarea 
autovehiculelor ce deservesc 
aeroportul. Spațiul de primire 
al aerogării se extinde, de ase
menea, cu încă un salon înzes
trat cu mobilier modern ; cores
punzător se mărește capacita
tea hotelului și a barului.

Deci, turiștii din țările Euro
pei, și nu numai ei, vor păși pe 
pămîntul Dobrogei, și al litora
lului într-un peisaj de beton și 
sticlă, de unde vor porni spre 
adevăratele porți ale Mării...

Porfi acvatice
6 000 de noi locuri, 6 000 de 

noi porți deschise oamenilor 
spre mare. Cu viteza cofrajelor 
glisante, Mamaia s-a înălțat cu 
încă un complex hotelier : His-

VIORICA DIACONESCU

(Continuare in pag. a Iil-a)

—
în regiunea Argeș se află 

in construcție și vor intra în 
funcțiune, încă din acest an, 
importante obiective ale eco
nomiei noastre naționale. Do
tarea acestora cu utilaje de 
înaltă tehnicitate cere un per
sonal bine pregătit care să le 
deservească. Cum se preocupă 
beneficiarii de investiții de 
pregătirea cadrelor? Ce pro
bleme ridică recrutarea și șco
larizarea acestora? Ce mă
suri se impun, la ora actua
lă, pentru dinamizarea proce
sului de pregătire a viitorilor 
muncitori?

Combinatul petrochimic Pi
tești va trebui să elaboreze 
prima șarjă în 1968. în mo-

• Mesajul Piteștiului către Ploiești (să-1 audă și minis
terul)

• Cu cine va produce fabrica din moment ce muncitorii 
se află doar în „planul de studiu!“?

• Investițiile școlare fac și 
investiții-

mentul de față sint angajați 
287 salariați.

Conducerea acestei mari 
unități a industriei noastre 
chimice a elaborat un plan de 
măsuri, aprobat de minister, în 
virtutea căruia a început re
crutarea oamenilor și trimite
rea lor la specializare.

— O parte din viitorii mun-

ele parte din programul de...

citori — ne informează A. Ale- 
xandrescu, șeful organizării 
muncii — a fost trimisă la 
specializare in unitățile cu pro
fil similar sau identic (Combi
natili petrochimic Ploiești, 
Combinatul chimic Borzești, 
Rafinăria din Orașul „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej", Uzina de 
negru de fum Pitești).

Pentru a se evita pe cit 
posibil fluctuația de cadre 
ne-am orientat îndeosebi asu
pra celora care sint din re
giune. Avem în vedere acest 
lucru mai ales cind vom re
cruta personalul muncitoresc 
provenit din absolvenții pri
melor promoții date de școlile 
profesionale ce vor veni după 
intrarea in funcțiune".

Dacă în prezent beneficiarul 
și-a stabilit planul de recru
tare a salariaților, se preocu
pă de pregătirea acestora, s-au 
întîmpinat și se întîmpină încă 
serioase greutăți în asigurarea 
condițiilor normale de desfă
șurare a activității persona
lului trimis la specializare. A-

ceste greutăți constau, în spe
cial, în asigurarea spațiilor de 
cazare de către unitățile res
pective. Combinatul petrochi
mic Ploiești abia a asigurat o 
baracă, la o depărtare de 2,5 
km de combinat, fapt ce a fă
cut ca specializarea să în
ceapă cu întîrziereu Aici vor 
fi trimiși la specializare, pînă 
la intrarea în funcțiune, 1 300 
de oameni. Asemenea greu
tăți se întrevăd și pentru vii-

VASILE RAVESCU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Argeș

(Continuare in pag. a IlI-a)
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I CADRAN De ce nu
și la „Expres“

să aiNimic mal omenesc __ 
„apetiții culinare" în nu știu 
ce situații speciale. De exem
plu, într-o situație ca aceasta 
întimplată acum două zile. 
Mal erau citeva minute pînă 
Ia trenul cu care trebuia să 
plec. O foame omenească se 
cerea răsplătită. în Gara de 
Nord, aglomerație excesivă. 
Deci, peste drum, la bufetul 
expres, mare cit un hangar. 
O privire scrutătoare prin

galantarele de dincolo de 
geamurile cam opace prin 
nespălare și iată „obiectul*4 
căutat : fasolea cu cirnați. Nl- 
mio mai simplu deci : coadă 
ia casă, achiți frumos, casie
rița uită să-ți dea rest de 10 
bani, (mă rog, și „uitarea-1 
scrisă*n legile omenești", e

V. ARACHELIAN

(Continuare In pag. a lll-a)
fîal la joc-,

PE MICUL SI 
MARELE ECRAN

In Editura politică 

a apărut :

Consfătuirea pentru con

stituirea Consiliului Na

țional al Organizației 

Pionierilor din Republica 

Socialistă România

In ultimul timp asistăm la prezența 
în programul cinematografelor 
sau televiziunii a unor filme 

are atrag mulți spectatori dar a căror 
.aloare artistică rămîne — cu toată pri- 
eperea dovedită de interpreți sau re

gizor — contestabilă. Ne gîndim la Ba
ronul, Sfintul, Martor in oraș, Fantomas, 
Cel 7 din Teba, în nord spre Alaska, Wi- 
nettou etc. Ele trișează cu spectatorul în 
modul cel mai neonest. Toate aceste filme 
citate fac parte din specia de filme re
putate, cu tradiție și se pot cita, filme ce
lebre de mare valoare artistică care ilus
trează genul.

Cele citate nu țin să reprezinte artistia 
genul, ci să profite de popularitatea Iul.

Ele speculează dragostea publicului pen
tru filmul de acțiune și introduc ele
mente sigure de succes ignorînd ansam
blul. Un exemplu elocvent este Wi- 
nettou care profită de reputația mondial; 
a unui roman iubit de adolescenții de pre
tutindeni. Se profită și se speculează fai
ma unei cărți al cărei nivel filmele re
cente cu Winettou nu l-au atins. în nord 
spre Alaska speculează farmecul oer- 
sonal al unui actor, John Waine, și pasiu
nea firească a publicului pentru epica vie. 
Cu ele ne aflăm încă într-o zonă nevino
vată. Sînt altele care cultivă în mod o-

T. SEVERIN

(Continuare In pag. a II-a)
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care se cunoaște, dar rămîne incapabil de ac
țiune, a cărei existență se scurge într-o per
manentă capitulare conștientă. Cultura i-a 
dat doar sentimentul îndoielii, dar nu și po
sibilitatea de a rezista cu demnitate vieții. 
F. Etterle in scena blestemului, prăbușit, sfă- 
rîmat, îngrozit, ne arată un Iancovich lipsit 
de orice posibilitate de a mai reacționa. Ele
gantul nobil privește nostalgic către forța pri
mară a oamenilor din această țară. El este 
parcă un precursor al lui Knapp din Passa- 
caglia lui Titus Popovici. Ca și acesta discută, 
ascultă Bach, dar nu se opune torturii. Ian
covich este convins de justețea cauzei româ
nilor dar nu are curajul să înfrunte lașitatea 
împăratului.

Procesul Horia este un spectacol sever în 
care accentele comice sînt punctate rar dar 
cu precizie (George Mărutză, Gh. Oprina, Vir- 
gil Ogășanu) in compoziții reușite creează a- 
ceastă latură a reprezentației). Liviu Ciulei 
deschide cortina asupra celebrului studiu de 
anatomie umană a lui Leonardo* da Vinci a- 
nunțînd astfel că vom asista la u.n studiu în 
profunzime al situației. Interiorul săk’i de tribu
nal amintește gris-urile și arhitectonica unui 
Canaletto. Reluind acea sobrietate și simetrie 
a clădirilor din peisajele acestuia, compune 
atmosfera rece a unui proces. Și deodată se

istoriei ? 
acela

dintre 
Un emo- 

al apari ți -

PROCESUL

Loc de parcare

tot de aici. Pen-

a-

27-28 MARTIE

dintre adversari, 
rupte la începu-

Pe 
în 
lei

„Aș \T6a să lucrez într-o fermă 
de stat“, aceasta a fost prima 
dorință pe care mi-a stimulat-o 
lectura Hotărârii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27—28 martie. „Esența 
noului sistem de organizare și 
conducere în agricultura de stat 
— se subliniază în hotărire — va 
fi lărgirea atribuțiilor, a compe
tențelor și răspunderii celor ce 
lucrează în sfera nemijlocită a 
producției agricole, pentru gos
podărirea cit mai eficientă a mij
loacelor puse la dispoziție de stat, 
pentru creșterea continuă a pro
ducției agricole, pentru scăderea 
cheltuielilor, pentru sporirea ren
tabilității tuturor unităților agri
cole ale statului". Confirmarea 
și pe această cale a rolului ma
jor pe care îl are specialistul a- 
gricol în producție, a faptului că 
prezența și participarea sa di
rectă la activitatea în producție 
condiționează criteriul eficacită
ții. care este însăși rațiunea de a 
exista a oricărei întreprinderi e- 
eonomice, înseamnă cheia sigură 
către mobilizarea entuziastă a 
cadrelor tehnice în vederea rea
lizării țelului propus : creșterea 
eficienței economice a fiecărei u- 
nități agricole de stat.

Vulnerabilitatea măsurilor lua
te din birou, fără consultarea 
specialiștilor din unități, inefi
cienta lor au putut fi constatate 
adesea în activitatea noastră de 
pînă acum. Voi da trei exemple 

r ’ ’ ’la 
To- 

pe

PRIN 

înfăptuirea 

HOTĂRtRIIi

PLENAREI

C.C. AL P.C.R.

DIN

Un reportaj dramatic despre

LUI HORI A
PITEȘTI (de la 

corespondentul nos
tru)

11 cinematografe 
din regiunea Argeș 
oferă pentru copii și 
școlari duminica și 
in zilele de sărbă
toare matinee spe
ciale.

Cinematografele 
din Pitești, Slatina, 
Rm. Vîlcea și Cim- 
pulung programează 
matinee zilnice pen
tru copiii de vîrstă 
preșcolară și pentru 
elevi, cu filme re
comandate de către 
Ministerul învăță-

mtntului și Consiliul 
național al organi
zațiilor pionierilor. 
Pentru sprijinirea a- 
cestor acțiuni, consi
liile raionale ale pio
nierilor și secțiile 
de învățămînt au 
luat din timp măsu
rile necesare.

în acest sens, referindu-mă 
gospodăria agricolă de stat 
praisar, unitate complexă 
care o conduc.

Valoarea producției marfă 
care urmează să o realizăm 
1967 se ridică la 26 milioane 
și ea se repartizează pe sectoare 
de producție, astfel : cu mai mult 
de o treime din sectorul vegetal 
(4000 hectare de teren), aproxima-

tiv o treime din combinatul 
vi col (50 000 de găini ouătoare, • 
cu peste 8 milioane de ouă a- 
nual) și ceva mai puțin de o 
treime din sectorul zootehnic 
(1 500 capete taurine și 500 de 
scroafe). Corespunde această con
tribuție posibilităților reale ale 
sectorului ? Să vedem. Din punct 
de vedere teritorial, unitatea noas
tră a avut două secții aproxima
tiv egale ca suprafață de teren, nu
măr de mașini, număr de animale 
și, implicit, ca forță economică. 
Totuși, egalitatea aceasta econo
mică era numai aparentă. Prac
tic, șeful de secție nu se putea 
ocupa de toate problemele de 
care, conform regulamentelor, ar 
fi trebuit să se ocupe, ci mai 
ales de cele corespunzătoare spe
cializării sale. S-ar putea crede, de 
exemplu că de pe urma neglijării 
zootenniei beneficia sectorul ve
getal. Ne-am dat seama însă că, 
pînă în 1965. noi am realizat 
producții de grîu cu aproximativ 
■30 la sută mai mici decît ofe-

reau posibilitățile reale. Zic pînă 
în 1965 pentru că atunci, ținînd 
seama de pregătirea fiecărui spe
cialist cu studii superioare din 
cadrul unității, am procedat la 
o reîmpărțire a sarcinilor astfel 
îneît fiecare să răspundă pentru 
sectorul corespunzător specialită
ții sale. Producțiile din sectorul 
vegetal la grîu, de pildă, au 
crescut cu procentul amintit (30 
la sută) dar, dacă ne gîndim că 
un inginer și' patru tehnicieni au 
avut de supravegheat 4 000 de 
hectare de teren, se înțelege că 
eficacitatea intervențiilor lor n-o 
poate egala pe aceea posibilă în- 
tr-o unitate de proporții mai 
mici și, în concluzie, nici aceste 
sporuri nu reflectă potențialul 
solului nostru.

Cantitatea de lapte muls de la 
fiecare vacă furajată se ridică în 
unitatea noastră la 3 000 de litri 
anual ; numărul mediu de purcei 
înțărcați la fiecare- , scroafă . a 
crescut în ultimii dpi ani de la 
14 la 16,2 ; numărul de ouă ob
ținute de la fiecare găină ouă
toare este astăzi cu 40 la sută 
mai mare decît în urmă cu un 
an. Dacă întreprindem un studiu 
economic referitor la producțiile 
și beneficiile rezultate din sec
torul zootehnic concluziile nu 
vor fi dintre cele mai satisfăcă
toare. Nu e mult de cînd niște 
decizii stabilite din birou ne obli
gau să creștem peste 1 000 de oi. 
Această măsură a adus serioase 
prejudicii economice pentru că, 
datorită lipsei pășunilor, întreți
nerea oilor ne costa mai mult 
decît producția marfă obținută. 
De asemenea, nu e mult de cînd, 
pe baza unor calcule făcute în 
birou, care se bizuiau pe aprecieri 
de topografie — încadrarea unt-

tății noastre în zona litoralului — 
am fost obligați în pragul iernii 
să ne dublăm efectivele de vaci, 
cu toate că rezerva de furaje n-a 
putut înregistra o creștere cores
punzătoare. A urmat, în schimb, 
o scădere corespunzătoare a pro
ducției de lapte, o dereglare de 
durată în ritmul biologic al ani
malelor din care multe nu s-au 
restabilit decît după două lacta- 
ții. Iată, deci, amănunte cu re
percusiuni asupra economiei uni
tății.

Se știe, firește, că tractoarele și 
mașinile agricole reprezintă ele
mentul cel mai activ al fonduri-, 
lor fixe din agricultură. A- 
parent, orice defecțiune în sec
torul mecanic ar fi de neînțeles : 
mașinile sînt noi, cadrele 
instruite. Dar cît de bine 
sint instruite aceste cadre și cît 
de bune sînt mașinile cu care 
lucrăm, cît de potrivit cu lucră
rile lâ care le folosim ? Pe bună 
dreptate se arată în Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27— 
28 martie, că rezultatele obținute 
în activitatea economică a gos
podăriilor agricole de stat, nu 
sînt pe măsura eforturilor făcute, 
pe măsura condițiilor create. La 
noi, de pildă, din cei 65 de me
canizatori, jumătate au fost ca
lificați în unitate, pe baza unui 
curs teoretic de două luni ținut 
de inginerul mecanic și de șeful 
atelierului mecanic, și a unei in
struiri practice insuficiente. Con
secința imediată a acestei situații 
este faptul că în fiecare campa
nie 15 la sută din timpul de lu
cru îl reprezintă staționările din 
cauza unor defecțiuni. în cazul 
unor mecanizatori timpul de sta
ționare atinge și 50 la sută pe 
campanie. în sfîrșit, faptul că

oamenii noștri poseda, de la ab
solventul de Școală profesională 
pînă la inginer, o calificare re- 
strînsă nu este de natură să ducă 
la creșterea productivității și a 
eficienței economice. La noi pot 
fi numărați pe degete aceia care 
cunosc bine toate mașinile cu 
care lucrează, defecțiunile care 
pot să apară în funcționarea lor. 
remedierile necesare. Nu avem 
decît un singur inginer agronom 
care cunoaște tractorul în așa mă
sură îneît să poală lucra efectiv 
cu el.

Iată de ce hotărîrea, care 
pune cu fermitate problema efi
cienței economice a unităților a- 
gricole de stat, oferindu-ne pen
tru fiecare din împrejurările în
fățișate soluții sigure, a fost pri
mită cu mult entuziasm de lu
crătorii unității noastre.

Ing. NIȚA STANESCU 
directorul G.A.S. Topraisar, 

regiunea Dobrozea

Nu confirmă Procesul Horia pasiunea ac
tuală a lui Ciulei pentru istorie? Doar în am
ploarea marilor procese personalitatea sa 
poate exploata și medita, poate parcurge tra
see majestuoase, singurele in care se împli
nește. Opera de trei parale. Danton și acum 
Procesul Horia conturează monumentalitatea 
viziunilor sale. Pentru Ciulei grandoarea isto
riei este o dimensiune interioară, de aici ace) 
suflu ce-i străbate montările, absența oricărei 
sufocări, amplitudinea lipsită de grandiloc
vență. Ciulei vede istoria ca un teren de acți
une deschis celor ce sparg cadrele unei uma
nități obișnuite. Istoria ii apare ca cea mal 
exaltată și frenetică aventură a ființei.

Procesul Horia este o piesă bună. S-a vor
bit mult despre ideea de proces ca despre o 
descoperire a epocii. Procesul este o ruptură, 
dar uneori devine și revelație. Aceasta per
mite restabilirea legăturilor ” 
legături ce păreau definitiv 
tul acțiunii.

Voitin abordează procesul 
tru el procesul înseamnă un conflict în care 
înfrîntul nu este întotdeauna cel sacrificat. 
Procesul îndeplinit cu luciditate trebuie să 
ducă la convingerea unuia dintre parteneri de 
justețea cauzei adversarului. Un proces este 
o contradicție ajunsă la cea mai acută inten
sitate, a cărei rezolvare se află nu în sinteză, 
ci în abandonarea totală a uneia din laturi. 
Iancovich abdică pînă la urmă, el pierde pro
cesul. Păcat insă că autorul ratează această 
situație printr-o replică exterioară : „M-ai în
vins Horia“. Trebuie observat că de multe ori 
abuzul explicativ obosește. Voltaire spunea că 
„secretul de a fi plicticos este acela de a vrea 
să spui totul“. Nu e cazul aici decît în unele 
scene unde rămîne inexplicabilă neintervenția 
regizorului (avansarea soldatului Bota, picta
rea lui Horia și Cloșca, episodul cu cele două 
Szpanosi). Se poate răspunde că e vorba de 
o piesă fluviu, deci episoadele excedentare sînt 
cerute pentru crearea unei atmosfere a în
tregii epoci. Cu excepția prologului, absolut 
parazitar, la celelalte scene nu trebuia atît să 
se renunțe, cît să se restrîngă.

Piesa este o meditație și despre justiție.
Fory Etterle prin Iancovich oferă o mare 

creație actoricească, subtilă, abundentă în sen
suri, realizată cu o savantă nuanțare. Discu
ția despre rol nu se poate face nici un moment 
în afara imaginii oferite de actor. Datorită lui, 
procesul lui Horia devine procesul lui Ian
covich. Personaj cultivat în spiritul vremii, 
Contele l-a citit pe Voltaire dar nu și pe Di=- 
derot, cel care i-ar fi stimulat resursele inte
rioare. Spiritul Enciclopediei îi rămîne străin, 
el avînd spontaneitatea dar și mărea lașitate 
a patriarhului de la Ferney, cum a fost de
numit Voltaire. Iancovich este acel intelectual

aud primele acorduri din Bach. Intr-o aseme
nea atmosferă care memorează marile biruin
țe ale spiritului uman se desfășoară acțiunea 
înjositoare intentată conducătorilor răscoalei. 
Nu face Ciulei o considerație aici asupra pa
ralelismului și nu a interferenței 
cultură și realitatea ' ’ " "
ționant moment este 
ei lui Cloșca. Pe muzica lui Bach, după 
cîteva clipe de așteptare încordată, apare Cloș
ca, personificare a unei lumi primare ce as
cunde energii neconsumate. Este o ființă a a- 
pelor și a munților, a elementelor, care pă
trunde orgolios în nobilul imperiu al lui Bach. 
Natura și cultura in expresiile lor ultime. Ion 
Besoiu, în Cloșca, are o masivitate ce cople
șește, dar și o naivitate ce și-o destăinuie prin 
credința deplină în Horia. Acesta, in interpre
tarea lui Octavian Cotescu, se mișcă mai abil 
în rafinamentele discuțiilor, surprinde mai ra
pid toate cursele, dar și el rămîne un mare 
naiv. Horia a crezut în împărat cu dăruirea 
cu care Cloșca crede în el. Cotescu realizează 
dramatic scena în care Horia înțelege că a 
fost trădat. întîlnirile celor doi condamnați 
transmit suflul romantic al piesei. Ciulei uti
lizează melodramatic lumina în aceste scene, 
care se desfășoară într-un clar obscur, dulceag 
și străin de natura spectacolului. D. Onofrei 
în Crișan este absolut de nerecunoscut, contu- 
rînd un portret autentic, plin de vigoare la 
începui, iar apoi sfișiat de suferință. Privind 
aceste trei ipostaze ale energiei descoperi în 
ele pe cei ce fac istoria. Alături se află Cri- 
șănuțu (C. Coman) bătrîn și înțelept ca un 
mag, coborît din aceeași mitologie populară. 
Spectacolul îi hiperbolizează și ei devin, cu 
toții, eroi de baladă. Frumos scris, dar nereu
șit datorită interpretării inegale, este bleste
mul rostit de cele trei Eve, țîșnit parcă din 
măruntaiele pămîntului. Pe Iancovich îl tero
rizează forța eroilor pe care-i judecă și îi chi- 
nuie, acea a Eryniilor care îl sfîșie. (Autorul 
nu a analizat tot atît de subtil pe Horia, la 
care se insistă, cu ostentație chiar, asupra cu
noștințelor acumulate în defavoarea unui stu
diu mai profund al personalității).

GEORGE BANU

.:

Pe platourile de la Buftea se filmează „Cerul începe la etajul 3" după Francisc Munteanu
Foto : AGERPRES

O
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lează. compară. lansează ipoteze. 
O efervescență ciudată care-I 
captează și pe nespecialist...

— Nu o efervescență., o „foa
me“... O .,foame” de date expe
rimentale precise in stare să 
împingă înainte — prin confir
mare — efectul aplicativ al cer
cetării... Pentru că a existat o 
încredere in noi 1 Și cum altfel, 
decît prin finalitate și eficiență, 
am putea răspunde acestei per
manente încrederi ?

*
— Dacă 26 de ani n-ar fl 

virsta drumului propriu ? Greu 
de răspuns... Ideile mari nu 
vin determinate de-o vîrstă a- 
numită, ci de maturitate. de 
competență... Și fără idei, nu 
sint drumuri... Iar pe aceste 
drumuri, odată descoperite, e- 
xistă iarăși zeci de răspîntii... 
Spiritul de echipă nu mai e. 
deci, un deziderat. A devenit o 
condiție. Si poate că tocmai a- 
ceastâ înțelegere reprezintă un 
dram...

♦
între cele două portrete de 

care aminteam Ia început exis
tă. fără să infirme prin nimic 
evoluția, citeva puncte de re
per. puncte fixe care jalonează 
cu strictețe drumul parcurs și 
drumul care-1 așteaptă. Ca și 
acum un an. Mircea Popa ră
mîne un animator. ..Băieții", 
cei 30 — Mircea Popa e și acum 
secretar de U.T.C. — sînt ..ai 
lui". Iar organizația care l-a 
ales secretar, deși are numai 30 
de tineri. nu-1 o organizație 
„mică" și nici nu poate fl... Din

cei 30, fiecare are probleme 
mari.

★
Cea mai importantă acțiune 

a organizației lor ? O opoziție 
fermă față de pierderea timpu
lui. „Avem datoria de a fi 
utili : or. utilitatea Implică ma
turitate, cultură, pregătire pro
fesională. răspundere, aspirații 
— și de ce nu ? — aspirații ne
măsurate... De unde și efortul 
de a organiza dezbateri concre
te. eficiente, la obiect, nevicia
te de fraze și formalism"...

Secundele de azi pot căpăta 
prin eficiență valoarea unor 
minute.

Și ar mai fi o trăsătură pe 
care nădăjduiesc s-o pot găsi și 
intr-un al treilea portret : o 
exigență intimă, profundă, pre
zentă in act și niciodată în cu
vinte.

Nemulțumirea sa față de sine, 
ca și in urmă cu un an. e inclu
să într-un suris bun și într-o 
liniște care conferă, celor din 
jur. certitudinea că nemulțumi
rea aceasta — inepuizabil motor 
cu ardere internă — îi asigură 
ferm devenirea. Dinamica. Șl 
prelungind drumul de pînă azi, 
drumul care-1 așteaptă...

*
Și ar mai fi bine venit un 

cuvint despre partinitatea lui, 
implicită, și care anticipează de 
pe acum cel de al treilea por
tret...

Al fizicianului care a urcat, 
cu fiecare misiune dusă la În
deplinire — o treaptă.

Cu convingerea că, aseme
ni, lui. alțl fizicieni, alți bio
logi. alții ?i mulțl alții, se vor 
constitui prin dăruire șl efort 
In schimbul de mîine al țării.
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stentativ violența, conflictul crîncen solu
ționat prin crimă, cruzime, sau în cel mai 
fericit caz prin pumn. Argumentul din
ții este primatul forței, al vicleniei, al 
neloiali tății.

Sfintul, e un concurs de pumni și mij
loace criminale ori ilicite dintre cele mai 
bizare. O morală nocivă a forței și a pum
nului, iată ce propune Sfintul care 
vinde această chinină, de loc binefăcă
toare moral, în învelișul seducător al fru
museții fizice a unui actor, totuși de mina 
a doua. Sfintul nu uzează de arme de foc 
și nici de arme albe, ceea ce nu înseamnă 
că morala pe care o reprezintă el nu este 
o morală reprobabilă. Mult mai brutală 
e morala Baronului, și acesta erou „pozi
tiv“ într-un film care uzează de mijloa
cele filmului de groază și în care crima, 
cruzimea, raptul, înșelătoria sînt frecven
te. Martor in oraș, propune, nici mai mult 
nici mai puțin, compasiunii spectatorului 
pe un criminal care ucide cu premeditare 
și încăpățânare, făcînd nu mai puțin de 
cinci crime. Și aici se trișează cu specta
torul, căci criminalul e interpretat de un 
actor remarcabil, Lino Ventura. întreeîn- 
du-se parcă în a descoperi mijloace cît 
mai șocante și „originale“ de schingiuire 
și ucidere, aceste produse ale foarte ren
tabilei industrii de „senzații tari“ folosesc 
întotdeauna pretextul „moral“ al luptei 
dintre bine și rău, însă într-un mod con
vențional și atît de pueril, îneît este în

doielnic dacă înșiși autorii cred în acest 
pretext.

Nu mai este pentru nimeni un secret 
astăzi că în unele cinematografii s-a dez
voltat o ramură industrială a groazei. Tn- 
tr-o introducere la una din culegerile sale 
de povestiri de groază, regizorul american 
Alfred Hitchcock, recunoaște deschis că 
„din proprie experiență, acumulată în 
decursul multor ore minunate de groază, 
știu că există o multitudine de posibili
tăți de a insufla cititorului fiorul groa
zei".

Să alăturăm acestei mărturisiri insă și 
părerea unui sociolog. „Marea industrie 
finanțează producția și distribuția mij
loacelor de masă... și trebuie să amintim 
că cel ce plătește muzicanților le coman
dă și melodia“.

Pentru a nu exista nici un dubiu asu
pra provenienței producțiilor de „senza
ții tari“ să reproducem și spusele indus
triașului Richard Powell de la întreprin
derea de televiziune Four Stars: „Oamenii 
continuă încă să creadă că aceasta este 
artă. Nu este vorba însă decît, pur și sim
plu de o afacere, realizăm programe la 
ordinul oamenilor de finanțe“.

Cui îi servește prezentarea unor ase
menea producții pe ecranele noastre? Și 
mai ales ce repercusiuni pot avea (din 
păcate uneori și au) jongleria pumnilor 
și pistoalelor de pe ecran asupra psiholo
giei spectatorilor tineri, neavizați și cu 
spirit de discernămînt încă în formare ?

SĂ DĂM ÎNSĂ GUVÎNTUL

UNOR SPECTATORI

Cultul violenței
— Dacă de la început, 

atras de curiozitate, emi
siunile cu „Sfintul" și 
chiar „Baronul" nu mă 
deranjau — ne spune to
varășul. George Toader, 
student în anul IV al Fa
cultății de drept — con
tinuarea la nesfîrșit a se
riei de bătăi și scene „tari" 
riscă să devină obsesivă. 
Am observat că și copiii 
încep să se joace de-a 
„Sfintul" și „Baronul". Cu 
toate că joaca lor pare ne
vinovată, o serie de apu
cături se pot dezvolta ul
terior devenind dăunătoa
re. Gesturile „spectaculoa
se" copiate de pe ecran, 
pot intra în reflexul coti
dian la tineri care nu au 
încă un spirit de discernă
mînt suficient de dezvoltat. 
Aceasta poate influența și 
modul de gîndire al tînă- 
rului în sensul „să faci 
orice pentru a obține 
ceva".

Trebuie să remarc și e- 
fectul unor scene de groa
ză asupra copiilor preșco
lari. Am văzut copii urmă
rind cîte o scenă dură cu 
ochii holbați și fața con
tractată. Acești copii care 
nu știu încă să citească ti

tlurile și, deci rețin imagi
nea ca atare, sînt supuși 
încă de la o vîrstă fragedă 
acțiunii nocive a „senzații
lor tari". înțeleg oare unii 
părinți ce înseamnă asta 
pentru educația copiilor 
lor ?

— Filmele de groază și 
bătăi spectaculoase stîr- 
nesc instinctul forței care, 
la un moment dat, predo
mină asupra puterii de ju
decată a unui tînăr, încă 
neformat, remarcă tovară
șul Nicolae Moise, redactor 
la Direcția Propagandă 
Turistică din O.N.T. Tre
buie să avem în vedere 
faptul că în subconștien
tul său tînărul vrea să fie 
aidoma eroului de pe 
ecran. Acest adevăr ne 
arată cît de complicată și 
nocivă poate deveni difu
zarea acestor filme care 
cultivă sub pretextul aven
turii dezlănțuirea forței.

Tovarășul N. Moise ne 
relatează apoi o întîmplare 
cu un nepot al său, tînăr 
frezor la Uzinele „23 Au
gust" amator de filme de 
acțiune, de emisiunile cu 
„Sfîntul“ și „Baronul" și, 
în general de orice se a- 
duce pe ecranele noastre.

Pentru că unul dintre co
legii de muncă i-a luat o 
piesa, fără a-1 întreba în 
prealabil, tînărul frezor a 
început să-l bată atît de 
crunt, îneît a fost necesară 
internarea în spital a celui 
lovit.

Faptul depășește limi
tele unui caz particular și 
trebuie să dea de gîndit 
celor care și-au asumat răs
punderea achiziționării și 
difuzării filmelor.

Există o reală nevoie de 
filme de acțiune și aven
tură și orice pedagog ne 
arată că la o anume vîr
stă ele sînt o condiție a 
vîrstei. Nu trebuie însă să 
uităm că producătorii ex
ploatează întotdeauna a- 
ceste cerințe și incapabili 
de a oferi masiv, produc
tiv, filme de valoare le 
degradează prin ieftinăta- 
te, prin căutarea șocurilor 
tari. Dragostea devine la ei 
erotism deșănțat (să ne 
amintim „Minunata Ange
lică" 1), cultul omului pu
ternic și bun devine un 
cult al brutei, intransigen
ța se transformă în cruzime 
ș.a.m.d. Acești producători 
mizează tocmai pe confu- I

zia de planuri, pe deviza 
aparent onestă a filmelor 
amintite care, sînt însă 
purtătoare ale unui umor 
de imoralitate sau abjecție. 
Nu e totuși de mirare că 
într-un film în care se 
pretinde sublinierea victo
riei binelui se înlănțuie 
prea multe lovituri crîn- 
cene, prea multe crime, 
prea multe cazne ? Nu e 
firesc să ne întrebăm dacă 
nu cumva toate celelalte 
împrejurări ale scenariului 
sînt doar complimentare a- 
cestor episoade violente, 
distrugătoare și că întreg 
filmul se face pentru evi
dențierea lor ? Producăto
rul speculează aici setea 
de onestitate a unui spec
tator care dorește totdeau
na un conflict între bine 
și rău și, evident, victoria 
binelui dar împinge la exa- 
gerațiuni inadmisibile mo
mentele de încleștare. Pro
ducătorul mai speculează 
însă și altceva. Nevoia de 
destindere a unei majori
tăți a publicului care în
țelege prin vizionare un 
moment de relaxare dar 
căruia i se oferă în aces
te ocazii o hrană cît mai 
puțin intelectulă cu o cît
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ACTUALITATEA VIZITA DELEGAȚIEI 
COMSOMOLULÜI

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
EMIL BODNARAȘ 

ÎN R. P. UNGARĂ
SERILE „Scinteli 

tineretului“
La fovftatlR C.C al P.M.S.U. 

Joi dimineața * plecat în R. P. 
Ungari tovarășul Emil Bodnaraș» 
membru al Comitetului Executiv, 
a] Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., împreună cu Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bfi- 
neasa. erau prozenți tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, Ilie Verdeț 
membri ai Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent al

C.C. al P.C.R.. Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin. secretar al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai conducerii Mini
sterului Afacerilor Externe, acti
viști de partid.

A fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai amba
sadei.

EDIȚIA a IH-»

S-au înscris In concursul de interpretare n muzicii 
ușoare 27 de tineri din București, iar din provincie 7.

Toți aceștia sînt rugați să se prezinte azi, vineri 14 
aprilie, orele 17, la sediul Ansamblului U.T.C., strada 
Gutemhcrg nr. 19. etajul 6, pentru audierea calităților 
vocale și pentru repetiție.

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
PAUL NICULESCU-MIZIL 
ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ

Tinerii din provincie se pot prezenta pentru repetiție 
și în ziua concursului — Duminică 16 aprilie — orele 16, 
la sala Conservatorului „Ciprian Porumbescu", strada 
Știrbey Vodă nr. 33.

La invitația C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, joi 
dimineața a plecat în R. S. Ce
hoslovaca tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R, 
împreună cu Mihai Florescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol. Ilie Verdeț, 
membri ai Comitetului Exe

cutiv, ai Prezidiului Permanent 
al C. C. al P.C.R.. Mihai 
Gere. membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Virgil Trofin, secretar 
al C.C. al P?C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, activiști de partid.

A fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

Fabrica Vitrometan-Mediaș. Numeroasele articole din sti
clă produse aici sint foarte solicitate la export, bucurîndu-se 
de un prestigiu binemeritat. In fotografie : Decoratoarea Maria 
Hadar privește cu satisfacție obiectele din sticlă pictate, 

rod al talentului și măiestriei sale

Continulndu-și vizita în țara 
noastră, delegația Comsomolu- 
lui, condusă de Serghei Pavlov, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C.L. a fost oaspete al ti
nerilor din regiunile Argeș și 
Oltenia.

Delegația este însoțită de 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
U.T.C.

In cursul zilei de mierouri, 
delegația a vizitat Hidrocen
trala „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, de pe Argeș și Uzina de 
aluminiu — Slatina, avînd cu 
acest prilej convorbiri cu 
conducerile celor două între
prinderi și cu reprezentanți ai 
organizațiilor U.T.C. In aceeași 
zi delegația a vizitat monu
mente istorice și de artă din 
regiune.

Intimpinațl la hotarele re
giunii Oltenia de tineri și ti
nere care le-au urat bun venit 
pe meleagurile oltenești, mem
brii delegației Comsomolului 
și-au continuat vizita prin țara 
noastră. In regiunea Oltenia 
delegația Comsomolului a fost 
oaspete al elevilor și corpului 
didactic ad Liceului „Nicolae 
Bălcescu“ din Craiova și ai co
lectivului de muncitori de la 
Uzinele „Electroputere" din 
același oraș. Delegația a parti
cipat la o întîlnire, desfășura
tă într-o atmosferă priete
nească, cu membrii comitetului 
U.T.C., au tineri și tinere din 
uzină.

In după-amiaza zilei de joi, 
delegația Comsomolului, con
dusă de tovarășul Serghei 
Pavlov, prim secretar al C.C. 
al U.T.C.L., a fost primită la 
Comitetul regional Oltenia al 
P.C.R., de către tovarășul 
Ion Stănescu, prim secretar al 
comitetului regional de partid. 
Seara, tovarășul Ion Stănescu 
a oferit o masă în cinstea 
delegației.

Vizita delegației Comsomo
lului în țara noastră continuă.

(Urmare din pag. Pf

tril, trei blocuri a 18, 11 și 10 
etaje Tar cu tabăra de corturi 
st căsuțe Mamaîa-Nord, bule
vardul așternut pe încă 2 km 
lărgește limitele stațiunii.

Costineștiul va deschide un 
camping de 1 000 de locuri ; la 
Eforie Nord șl Sud vor apare 
încă 1 500 locuri în căsuțe. 
Mangalia Nord, anunță un nou 
complex hotelier, Neptnn, o 
nouă stațiune a litoralului, •- 
daugfi șiragului conturat în 
fantezia șl modernitatea arhi
tecturii sticlei și betonului, o 
nouă perlă.

187 vile, hoteluri, cantine au 
trecut șl trec prin revizie gene
rală : întrețineri, reparații, a- 
menajftri. Așadar, noi porțl ac
vatice pentru anotimpul mari
lor vacanțe. Pentru aceasta ci
neva spunea că „se muncește 
eroic". Noaptea tîrzlu, am ur
mărit șl noi munca de pe ud 
șantier și i-am dat dreptate in
terlocutorului. Nu uitați, în 
vară un gînd pentru acești har
nici muncitori și mal ales res- 
pectați-le munca : fiecare ușă 
trintită, flecare stricăciune adu
să camerelor ii poate Jigni.

Patru Ipostaze

ale litoralului

ESTETICA : Un buchet enorm 
din 2.500.000 flori va împodobi 
litoralul, alături de 350 000 ar
bori și arbuști, 80.000 de tran
dafiri șl 550 palmieri. Da, ați 
citit bine palmieri. Peste 
50 000 000 lei se vor cheltui pen
tru întreținerea străzilor, salu
britate, spații verzi etc. Șl pen
tru ca indispozițiile înghesuieli
lor din autobuze să se diminue
ze, parcul auto existent va fi 
dotat cu încă 40 de autobuze și 
15 troleibuze. Intre gara Con
stanța și Mamaia un drum di
rect de acces, B-dul Lăpușnea- 
nu. între Eforie Nord și Sud o 
nouă autostradă.

TURISTICA : Evident, dru
mețiile vor dilata contururile 
vacanței. Ce veți alege ? Curie- 

I rul turistic va înscrie vizite la 
[ nemuritoarele mărturii arheolo- 
, gice și de artă de la Tomis, Ca- 

llatis, Adamclisi, ruinele tem
plului Afroditei, termele și lo
cuințele romane ale Istriei ; tu
rul litoralului — ziua și noap
tea, desișurile de stuf și trestie 
ale Deltei, străbătute în alune
carea lină a lotcii smolite ; 
munții Măcinului, cel mai bă- 
trîn pămînt al Europei, serile 
bachice (cu batal la proțap, foc 
de tabără, program folcloric), 
iată preocupări ale O.N.T.-ului

pentru frumusețea vacanței, di
versificarea gusturilor, opțiuni
lor.

Inserăm aici și afișul sportiv. 
Pfnfi 1« deschiderea sezonului, 
stadionul constănțean va fi ilu
minat pentru nocturne. Se pre
conizează contractarea unor în
treceri cu echipe prestigioase 
de fotbal de peste hotare. Pe un 
teren de mal mici proporții se 
va amenaja un manej, în cen
trul Constanței o arenă de box, 
la Mamaia, tribuna terenului 
de tenis.

Punctele de închiriere a ma
terialului sportiv se vor extin
de. Din păcate, centrul de în
chiriere a bicicletelor se pare 
că In acest an nu va mal fi des
chis. De ce 7 „Nerentabil" — ni 
se răspunde. Dar cine i-a știut 
existența 7 Popularizarea, re
clama, va trebui să invite mal 
des șl cu mai multă fantezie tl- 
terll.

MUZICALA : O bucurie : or
chestrele litoralului vor fl mal 
puține și mai bune. Cele 20.000 
reclamați! înregistrate anul tre
cut la adresa trîmbițelor șl sur
lelor, care transformau în va
carm orele odihnei, sporesc anul 
acesta exigența examinatorilor 
orchestrelor,

Idees că un peisaj, oricît de 
frumos ar fi el, înseamnă doar 
un potențial care nu poate fl 
valorificat decît prlntr-un an
samblu de măsuri care să-i ada
uge bogății spirituale a generat 
și alcătuirea stagiunii culturale. 
Festivalul de folclor al așeză
mintelor culturale, o altă ediție 
a aceluiași festival susținută de 
formațiile sindicale. Festivalul 
filmului, prezența valoroasă a 
unor artiști de prestigiu romfini 
și străini pe scenele estivale, se 
anunță bogate.

Uneori, în anii trecuți, s-a 
renunțat cu ușurință la prezen
tarea unor spectacole de mare 
succes în țară și peste hotare. 
In schimb au fost găzduite for
mații mai slabe care acceptau 
fără condiții ceea ce 11 se ofe
rea. Optica ar trebui revizuită. 
De ce nu un ..Troilus șl Cre- 
sida", „Lacul lebedelor". „D-ale 
carnavalului" etc., etc. 7

GASTRONOMICA : 4 000 tone 
pepsi-cola ! Un adevărat fluviu 
răcoritor, reconfortant, tonic va 
fi produs de prima fabrică con-

strultă In țară la Ovldiu. 50 000 
sticle vin superior înbuteliate 
zilnic, sute de mii sticle de be
re, aburite de gheața 1n6ilozată 
în enorme depozite, vor potoli 
setea estivală, vor stropi din 
belșug cele 450 tone pană de 
somn, crap, șalău, icre negre. 
Și Încă o noutate : se pregătesc 
cuptoare pentru renumitele plă
cinte dobrogene, covrigi calzi, 
produse de simigerie specifice, 
berbec la proțap, chebab, deli
cii culinare locale.

O întreagă seră, a G.A.S.—- 
Ovldiu, va produce numai pen
tru nevoile litoralului. Șl lotuși 
nu este suficient. Cantități im
portante de legume și fructe 
vor sosi zilnic din alte regiuni. 
Pepeni la gheață, fructe la ghea
ță, lapte la gheață. înghețată.

PORȚILE FANTEZIEI

Din numeroase discuții cu ti
neri, oameni de artă și cultură 
Activiști culturali am alcătuit 
această condică de sugestii !

• Pe lacul Sinoe, printre 
ruinele Istriei, un spectacol antic.

• Sugerînd prin muzică și ba
let epoca în care marele Ovidin 
și-a petrecut ultimii ani de viață, 
un recital poetic.

• întreceri sportive In toate 
stațiunile între vile, hoteluri.

• Concurs pentru „arhitectu
ra“ celui mai frumos castel de 
nisip.

• Trasul parîmei, cursa în 
saci, slalom .întreceri dotate cu 
premii suprize.

• Din Oboga, Luncavița, de 
la Rădăuți roata olarului, învîr- 
tită de neîntrecuții noștri meșteri, 
ar putea crea la comandă vase 
spre încintarea străinilor și chiar 
a românilor.

Lăsăm deschise „porțile fan
teziei". Vă promitem că prin in
termediul ziarului propunerile 
dv. le vom aduce la cunoștința 
organizatorilor odihnei.

Așteptăm I

CADRELE VIITOARELOR OBIECTIVE

• Selecționata de fotbal a 
Ungariei a susținut sub titulatu
ra de reprezentativa orașului 
Budapesta un meci ia St. Etie
nne cu formația din localitate. 
Oaspeții au terminat învingă
tori cu scorul de 4—1 (3—0). Au 
marcat Bene și Varga cite două 
puncte, respectiv Mekloufi.

• Incepînd de azi. sala Insti
tutului de petrol și gaze din Ca-

Îiitală va găzdui întrecerile ce- 
ei de-a 8-a ediții a turneului

internațional masculin de șah 
organizat de federația română 
de specialitate.

Tara noastră va fi repre
zentată de marele maestru in
ternațional Florin Gheorghiu, 
campionul României, maeștrii 
internaționali Drimer (cîștigățo- 
rul recentului turneu internațio
nal de la Bognor Regis), Ghițes- 
cu și maeștrii Sooș. Partoș. Un- 
gureanu și alții. Runda începe 
la ora 16.30.

In semestrul II al anului universitar 1967—1968, va fi dată 
In folosință parțială noua aripă a Institutului de științe 
economice „V. I. Lenin“ din București. In fotografie : aspect 

de pe șantierul noii construcții

A venit însă șl ziua 
„încercării" adevărate, 
ziua aceea mult visată 
și așteptată cu atîta 
febrilitate. într-o după- 
amiază, antrenorul 
meu a organizat la 
sală cîtcva meciuri de 
selecție în scopul de 
a-și alcătui o echipă 
puternică. Pe mine 
m-a dat „în grija“ 
unui boxer mai în vir
ată, al cărui nume nu 
mi-l mai amintesc. 
Știu doar atît că ad
versarul meu avea un 
picior ceva mai scurt, 
fapt care-i stînjenea 
mișcarea în ring, mobi
litatea. L-am privit a- 
tent, în timp ce-și pu
nea mănușile, și mi-aro 
zis în gînd că-1 voi... 
termina repede. Eram 
considerat, în sala 
noastră, ca unul dintre 
puștii cei mai puter
nici șl curajoși. Insă 
box, în adevăratul în
țeles al cuvîntului, fi
rește că nu știam. 
M-am dus chiar din 
primul moment să fao 
K.O. pe cel care „în
drăznise" să se măsoa

re cu mine ; dar în cli
pa în care mă pregă
team să-i plasez pri
mele lovituri, am 
fost primit cu o 
„ploaie“ de pumni 
care nu numai că 
m-au scos din mină,

hotărîri de a nu mai 
urca pe ring, în mine 
a încolțit și mai puter- 
nio ambiția. Și in ziua 
următoare am intrat 
din nou în sala de an
trenament. Antrenoru
lui i-a venit să rîdă.

RENUNȚĂRI... (II)

dar m-au cam dus pe 
o lume plină de stele 
verzi. Nu mi se mai 
întîmplasc așa ceva 
pînă atunci. Așa cum 
era de așteptat, am 
fost învins. Mi-am 
scos mănușile plingînd 
și m-am jurat rău de 
tot că n-am să mal 
urc niciodată ringul și 
nici măcar prin sala 
de box nu voi mai căl
ca. A doua zi, la școa
lă, toți colegii au rîs 
pe săturate de mine. 
Citiseră în ziare. Nu 
mai știam unde să mă 
ascund de rușine.

împotriva primei

Nu-i venea, pe semne, 
să creadă că eu am 
putut să uit așa repede 
cit dc amară a fost 
prima cupă a înfrîn- 
geril.

Mi-a fost greu, In
tr-adevăr. îmi călca- 
sem cuvîntul. Și ca 
oricărui om ambițios, 
nu-mi place să uit 
ceea ce am spus 
odată. Dar învățasem 
un lucru de mare im
portanță, care m-a a- 
jutat în întreaga mea 
carieră pugilistică. A- 
nume, că boxul nu e o 
bătaie de maidan, cu 
lovituri oare pe care

le dai la nimereală, cl 
este arta de a tc apă
ra, în care nu cîștigă 
dccît acela care Judecă 
mal bine, care și-a în
sușit, prin instruire șl 
antrenamente, o teh
nică și o tactică supe
rioară. Și din ziua a- 
ceea, cînd am primit o 
atît de severă lecție pe 
care o țin minte și as
tăzi. preocuparea mea 
de căpătîi a fost să-mi 
corectez poziXja de 
gardă, să-mi perfecțio
nez gama procedeelor 
de apărare. Luni dc 
zile m-am antrenat cu 
o ambiție, cu o perse
verență puțin obișnui
tă pentru un copil de 
vîrsta mea. II speria
sem chiar și pe antre
nor. El îmi cerea să 
îndeplinesc ceva de 
cinci ori și eu făceam 
de zece. îi plăcea că 
uneori, fără multe ex
plicații, reușeam să 
intuiesc lucrurile. E 
adevărat, nu lipseam 
niciodată de la antre
namente.

(Va urma)

In apropiere de Ploiești 
se află in construcție un 
mare complex de sere ce 
va ocupa in final o su
prafața de 51 hectare 
dintre care 18 hectare au 
și fost date in folosință. 
De pe acestea s-au re
coltat 800 tone tomate.
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mai mare desfășurare 
a forței fizice a eroilor. El 
comite și un fapt inadmi
sibil șubrezind treptat 
constituția nervoasă a unui 
spectator obosit, solicitin- 
du-i la maximum nervii, 
prin șocuri progresive. în
totdeauna aceste filme 
pleacă de la justificarea 
că moartea este inerentă 
vieții, la fel conflictul și 
crima, dar in achiziționa
rea acestor filme recepțio- 
nerii trebuie să disocieze 
filmul de autentică valoa
re artistică și morală de cel 
pseudomoral sau pseudo- 
artistic. „Omul care l-a 
ucis pe Liberty Valance" ? 
e un film cu o bine preci
zată atitudine în acest 
sens și util spectatorului la 
fel ca și un alt film al lui 
Ford care a rulat mai de
mult și recent pe ecranele 
noastre: „Diligenta". Chiar 
un film nu lipsit de cali
tăți, mai ales prin prezența 
unor interpretă excelență ca 
„Rio Conchos" sau „War
lock" cedează presiunii co
merciale a șocurilor psiho-
logioe.

Tovarășul Ioan Popescu, 
gireotor adjunct al Liceu-

lui „Gh. Lazăr", din Bucu
rești ne-a demonstrat că 
filmele de acest gen își 
exercită influența în spe
cial asupra preadolescen- 
ților. Joaca copiilor de 
14—15 ani care imită o 
serie de situații din filme
le văzute, însoțite uneori 
de expresii similare, are 
un conținut extrem de se
rios. Este știut, de altfel, 
că în timpul jocului copiii 
se consideră întotdeauna 
într-o situație reală.

— Tineri cărora li s-au 
imprimat în memorie sce
nele de brutalitate văzu
te în filme nu ezită să 
repeadă la cea mai mică 
ceartă pumnul în nasul 
prietenului de ieri. Iar 
dacă familia și educatorii 
nu observă acest fenomen 
și nu iau din timp mă
suri, brutalitatea intră in 
reflexele tînărului și se 
manifestă apoi în diferite 
momente ale vieții, chiar 
și față de soție sau copii. 
Trebuie să adaug că pro
gramul cinematografelor a 
stat prea puțin în atenția 
noastră, a educatorilor, a 
familiei și, într-o oarecare 
mâzură, chiar a presei Ca

să nu mai vorbesc de cei 
ce se ocupă de difuzarea 
filmelor și care, din pă
cate, se gîndesc prea 
mult la planul de casă. 
Cred, pe de altă parte, 
că ar trebui să existe în 
București două sau trei ci
nematografe profilate pen
tru tineret, unde tinerii ar 
putea fi ajutați să-și for
meze un spirit de discer- 
nămînt.

Educarea tinerei genera
ții constituie un capitol 
deosebit de important. 
Dacă un inginer, de pildă, 
greșește în calculul unei 
piese, acest calcul poate 
fi în orice moment refă
cut Omul însă nu poate 
fi „reproiectat".

— Tineretul este dor
nic de filme de acțiune 
și apelează la orice, căci, 
din păcate, lipsesc pe e- 
cranele cinematografelor 
filme de aventuri cu un 
bogat conținut de idei 
generoase — ne spune to
varășa Nineia Băioiu, stu
dentă în anul IV al Insti
tutului de limbi străine. 
Filme care nu spun nimic 
și care demonstrează doar 
cum poți produce durere 
aproapelui tău, iau chiar

moartea lui, sînt cu atît 
mai dăunătoare cu cît ro
lurile în asemenea filme 
sînt interpretate de actori 
care se bucură de încre
derea publicului. Aseme
nea personaje se vor bucu
ra întotdeauna de simpatie, 
oricît de josnice ar fi mo- 
bilurile pe care le aduc 
în fața spectatorilor.

„Este mai mult decît o 
modă stupidă — ne spune 
criticul D. I. Suchianu — 
această etalare a violen
ței, pe ecranul cinemato
grafelor sau pe ecranul 
mic al televizorului, este 
și o concepție de viață 
profund dăunătoare prin 
care se insinuează ca țel 
cultul forței.

Cînd nu au ce spune, 
și întotdeauna asta e si
tuația lor, aceste filme a- 
pelează la un șantaj, al 
pumnilor și gloanțelor. Nu 
trebuie să ne înșele tru
cul cu „hapy-end"-ul fi
nal. Fanatismul unor eroi 
gen „Templar" și „Baro
nul" nu este, deși pare, al 
luptei pentru adevăr ci al 
bătăii de dragul pumnilor 
Tn plus, asemenea eroi sînt 
prezentați ambivalent, toți 
ivind complexe caro lă

ilustreze psihanaliza : asa
sini monstruoși care-și iu
besc mama ori sadici cu 
chip serafic, virtuoși ai 
harpei sau pianului.

Spuneam că aceste 
trucuri nu trebuie să no 
înșele dar, și cînd spun 
asta mă gîndesc la tinerii 
spectatori aflați la vîrsta 
formării lor spirituale, a- 
vînd la dispoziție în porții 
săptâmînale filme de ase
menea gen, e foarte greu 
să faci din asemenea pu
blic tînăr și foarte tînăr, 
nu numai un om în stare 
să înțeleagă filmul ca artă 
ci chiar mă gîndesc că-i 
foarte greu să-l faci să 
înțeleagă după vizionarea 
îndelungă a unor aseme
nea pelicule că violența 
nu poate fi un țel de 
viață“.

Cererea legitimă a tine
rilor de a se programa fil
me în care puterea omu
lui să fie pusă în slujba 
binelui, a progresului, fil
me de aventuri cu subiec
te interesante și idei folo
sitoare trebuie să stea 
permanent (pe lîngă rea
lizarea planului de casă) 
în atenția oelor ce răspund

de acest important sector 
de cultură.

Cinematograful trebuie 
să servească și destinde
rii omului după o zi de 
muncă, — ne spune tî- 
nărul medic Iuliu Nicu- 
lescu. însă o destindere 
care să te umple de pu
tere, să-ți creeze emoții 
vii, să-ți trezească entu
ziasmul și să te facă să 
privești cu curaj ziua de 
mîine. La cinematograf 
spectatorul vine să-și pe
treacă în mod plăcut tim
pul liber, clar în același 
timp să-și îmbogățească 
experiența de viață.

Ce ar fi dacă această 
părere a unui spectator 
s-ar asocia cu spiritul cri
tic al celor care se ocupă 
de difuzarea și programa
rea filmelor ?

Este cazul să se medite
ze serios asupra prezenței 
unor filme de duzină care 
duc la paroxism stările de 
conflict, cultivînd forța, 
cruzimea, crima, violențe
le, stările sufletești morbi
de cînd filmul de aventură 
posedă produse artistice de 
acest gen, superioare, ca
pabile să transmită idei și 
să nu canalizeze atenția 
spectatorului spre sadismul 
unor conflicte falsificate 
între bine și rău. Sînt u- 
nele filme de care n-avem 
într-adevăr nevoie.

18,00 — Pentru cei mici A.B.C.,
— De ce ? 18,25 — Pentru tine
retul școlar — Neobișnuita călă
torie în lumea cărților, 18,50 — 
Publicitate. 18,58 — Ora exactă 
19,00 — Telejurnalul de seară
— Agenda economică. 19,25 — 
Buletinul circulației rutiere. 19,30
— Comori de artă românească — 
Montaj folcloric, 20,00 — Săptă- 
mîna. 20,45 — Avanpremiera 
21,00 — Reflector 21,20 — Mu
zică ușoară... pe 16 mm. 21,30
— Filmul artistic „Mi-am cum
părat un tată" — producție a 
Studiourilor Sovietice. 22,50 — 
Telejurnalul de noapte.

(Urmare din pag. I) 

tor cînd va începe angajarea 
masivă a personalului munci
toresc. Intervenția forului tute
lar pentru reglementarea din 
capul locului a unor astfel de 
probleme este mai mult de
cît necesară.

în semestrul II al anului 
1969 un alt obiectiv important 
va intra în funcțiune. Este vor
ba de Rafinăria Pitești care, 
împreună cu centrala termo
electrică, va fi deservită de 
peste 1600 salariați ce vor fi 
recrutați din rafinăriile Di
recției Generale, din școli 
profesionale, muncitori cali
ficați din regiune, sau se vor 
califica prin cursuri de scurtă 
durată ce se organizează în- 
cepînd cu 1968. Cei mai mulți 
provin din școli profesionale 
(506). Dintre aceștia încă din 
anul trecut au fost recrutați 
din regiune 210, urmînd ca 
restul să fie repartizați de că
tre minister prin redistribuire 
de absolvenți.

Fabrica de motoare electri
ce Pitești — obiectiv prevăzut 
a intra în funcțiune la sfîrși- 
tul anului curent — are ne
voie de un număr însemnat 
de muncitori de înaltă califi
care. Aici nu există pînă în 
prezent un plan de recrutare, 
ci numai un studiu care de
termină numărul de muncitori. 
Studiul precizează în mod 
just ca recrutarea muncitori
lor să se facă pentru meserii
le comune de la întreprinde
rile existente în apropierea o- 
rașului Pentru meseriile de 
specialitate, orientarea s-a fă
cut către întreprinderile spe
cializate din țară ca „Electro- 
precizia" Săcele și „Electromo
tor“ Timișoara etc. S-au obți
nut 20 de locuri la Timișoara 
— pentru specializare — dar nu 
s-au trimis decît 7 oameni. în 
țară vor trebui specializați 75 
de salariați. Beneficiarul a ob
ținut aprobarea calificării a 
încă 140 muncitori la Uzi
na de piese auto — Colibași dar 
acțiunea este abia în curs de 
organizare. 60 de muncitori și 
tehnicieni trebuiau să plece la 
specializare în străinătate. 
Deși contractul cu firma străi
nă s-a încheiat încă din 1964, 
nu s-a trimis pînă acum la 
specializare nici măcar un 
singur om. De ce? Ministerul 
nici pînă la ora actuală nu a 
acordat uzinei fondurile ne
cesare pentru specializarea ca-

drelor în străinătate. Faptul 
este de-a dreptul de neînțe
les. Pentru trimestrul IV al 
anului în curs, fabrica are 
plan de producție (20 000 mi- 
cromotoare). Tehnologia fabri
cii este foarte complexă și a- 
ceasta reclamă cu atît mai 
mult necesitatea urgentării spe
cializării nucleului de munci
tori de bază. E adevărat că 
problemele de construcție (în 
special ritmul lucrărilor) au 
solicitat și solicită la maximum 
atenția beneficiarului, dar asta 
nu justifică cu nimic neglija
rea pregătirii cadrelor.

Combinatul chimic din Rm. 
Vîlcea a întocmit, împreună cu 
proiectantul, planul de recru
tare a cadrelor. Ca o greuta
te se întrevede repartizarea 
personalului din școli tehnice 
de maiștri asigurată de către 
minister. De ce? Pentru că 
este o asigurare mai mult teo
retică. Ar trebui ca ministe
rul să dea o repartizare si
gură pe școli și specialități, în 
special pentru acest an.

Greutăți vor fi și în pregă
tirea ulterioară, în specia] în 
ce privește împrospătarea ca
drelor, întrucît investițiile 
pentru grupurile școlare sînt 
rămase în urmă. Grupul șco
lar are termen de punere în 
funcțiune în trimestrul IV. Dar 
lucrările n-au început nici a- 
cum. Ba a lipsit documentația, 
ba n-a fost asigurat ampla
samentul. Rămîneri în urmă 
există și la Grupul școlar Pi
tești, care pot crea greutăți 
punerii în funcțiune la termen 
a celor două obiective.

■K

Pregătirea cadrelor face par
te integrantă din programul de 
investiții al oricărui mare o- 
biectiv aflat în construcție. 
Chiar dacă pregătirea acestora 
nu figurează, în secțiunea pla
nului de investiții, alături de 
indicatorii obișnuiți de plan, 
îndeplinirea ei în condiții 
bune nu este cu nimic mai pre
jos decît celelalte probleme ale 
planului de investiții.

Experiența punerilor în 
funcțiune a verificat nu o dată 
în practică necesitatea pregă
tirii cu toată atenția și din 
timp a cadrelor. Semnalele 
trase în această anchetă (ci
neva ar putea spune că . sînt 
prea timpurii, dar cu atît mai 
bine) merită, tocmai, din a- 
ceastă cauză, să fie recepțio
nate cu maximă grijă și aten
ție de organele în drept.

DE CE
(Urmare din pag. I)

doar versul unei romanțe), 
din nou la galantar șl te 
plimbi cu farfuria și coșul 
cu chifla (veche de două-trei 
zile, dar bună, după cum 
aflu din sfaturile medicale, 
pentru stomac) in căutarea 
unei mese libere curățită de 
petele strălucitoare de sos. 
Găsești In fine. inchlzind 
ochiul critic. Și din nou 
cauți, cauți cu înfrigurare 
două tacîmuri banale : o fur
culiță și un cuțit. Cuțit nu 
există (nici cu relații) iar o 
furculiță spălată omenește, 
nici pomeneală. Și așa, înce
tul ou încetul, «e insinuează

NU Șl LA „EXPRES“
lipsa de apetiție. Ceea ce ți 
se părea într-adevăr o inspi
rație culinară este anulată 
de lipsa de inspirație de a 
intra în acest bufet cu pe
reții săi sumbri de un galben 
și închis și deschis, să treci 
prin fața acestor galantare 
vopsite în culoarea motori
nei, să cauți o pereche ba
nală de tacîmuri. Și totuși, 
probabil că planul se face 
din moment ce este o con
tinuă afluență de consuma
tori. Nevoia care-i aduce pe 
oameni aflați pe picior de 
plecare la bufetul expres din 
fața gării nu poate da o notă 
bună personalului de aici, 
chiar prin realizarea dubli a

planului de vînzare. Căci 
ceea ce trebuie condamnat 
cu asprime este latura mo
rală a problemei, strimba 
înțelegere că o banala fasole 
cu cîrnați se poate mînca 
oricum și oriunde. Și absurd 
ar fi să mi se riposteze de 
după tejghea că dacă nu-mi 
place pot să caut la restau
rantul Nord. Pentru că nu 
oricînd ai timp (și rămîne 
de văzut dacă găsești) să mă- 
nînci o fasole cu cîrnați în- 
tr-un restaurant oum este cel 
numit. Deci orice justificare 
de acest ordin (lipsa remizei 
la acest bufet și de aici lipsa 
condițiilor civilizate) e hună 
de ducă-se pe pustii. Atît,
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ZILNIC

Conferința de la 
Punta del Este

Ședința inaugurală a confe
rinței interainericane de la 
Punta del Este, deschisă oficial 
miercuri seara, a prilejuit o a- 
firmare a dorințelor latino-a- 
mericanilor de a se prezenta 
uniți în apărarea intereselor lor 
economice în relațiile cu S.U.A. 
Președintele Uruguayului, Os- 
car Gestido, care este și pre
ședinte al conferinței, a des
chis ședința, exprimîndu-și 
speranța că reuniunea la nivel 
înalt O.S.A. va da un impuls, 
prin măsurile ce vor fi adop
tate, „noii concepții cu privire 
la o Americă Latină integra
tă“. Președintele Columbiei, 
Carlos Lleras Restrepo, a de
clarat că sînt necesare schim
bări în structura statelor ame
ricane pentru a elimina ine
galitățile uriașe existente în 
prezent între ele. Ceilalți pre
ședinți care au luat cuvîntul 
au subliniat în mod deosebit 
faptul că S.U.A. și alte țări 
industrializate ar trebui să fa

ciliteze exporturile țărilor lor 
cumpărînd mai mult și acor- 
dînd prețuri mai mari pentru 
mărfurile importate din ace
ste țări.

La această ședință s-a per
mis participarea ziariștilor pre- 
zenți la Punta del Este pentru 
a informa despre desfășurarea 
lucrărilor conferinței. Restul 
ședințelor se vor desfășura cu 
ușile închise. în acest mod vor 
fi dezbătute, de fapt, toate 
problemele incluse pe ordinea 
de zi. Președintele Johnson a 
luat cuvîntul la o ședință ulte
rioară desfășurată cu ușile în
chise, la care, potrivit agenții
lor de presă, ar fi declarat că 
este dispus să înceapă consul
tările în vederea acordării unor 
fonduri pentru „ajutoare" des
tinate programului Alianței 
pentru progres, dar a subliniat 
că în nici un caz nu va face 
aceasta în detrimentul balan
ței de plăți americane care, la 
rîndul ei, trebuie să fie amelio
rată rapid.

Economiștii englezi sînt 
tot mal des solicitați să-și 
spună părerea despre even
tualele consecințe pe care le 
va suporta economia engle
ză dacă Anglia va insista să 
fie primită în Piața comună. 
Calculele economiștilor ara
tă că mal ales agricultura 
engleză ar putea suferi de 
afecțiuni serioase. Cit o va 
costa pe Anglia intrarea în 
Piața comună ? Iată, o sin
gură cifră, foarte elocventă : 
balanța de plăți va fi dez
echilibrată cu aproximativ 
212 milioane de lire sterline 
pe an. Intr-un articol intitu
lat „Costul aderării la Piața 
comună" al profesorului T. K. 
Warley de la universitatea 
din Nottingham, se apreciază 
că venitul brut al fermieri
lor englezi se va micșora cu 
26 milioane de lire anual. 
Cultivarea cerealelor ar pu
tea fi influențată de piață în 
așa fel, incit, toate cerealele 
în afară de grîu vor rămîne 
la producțiile actuale fără 
să se prevadă posibilitatea 
creșterii lor. Cit privește 
produsele lactate și cele de

COSTUL

„Mareea neagră“
pe litoralul francez

Sosirea „mareei ne
gre" pe coastele fran
ceze a surprins în
treaga opinie publică, 
pe care experții me
teorologi și oceano
grafi o liniștiseră în 
ultimele zile : finind 
seama de direcția 
viaturilor, anunțase
ră ei oficial, nu e- 
xistă nici o primejdie 
pentru coastele Bre- 
taniei.

După examinarea, 
miercuri, în Cabine
tul francez a evolu
ției „flagelului națio
nal", secretarul de. 
stat pentru turism 
Pierre Dumas, a ară
tat că problema pla
jelor invadate este, 
bineînțeles, foarte 
gravă, dar pagubele 
provocate pot fi repe
de înlăturate, iar vi- 
legiaturiștii își vor

găsi, la începutul se
zonului de vară, pla
jele și marea în starea 
lor normală. Dimpo
trivă, riscul unor 
pierderi ireparabile 
amenință rezervațiile, 
naturale sau artificia
le, de faună și floră 
marină. Peste 2 000 
de hectare de 
„parcuri" de stridii, 
zeci de kilometri de 
„bancuri" de homari, 
aproximativ 30 000 de 
păsări de mare, ca și 
specii rare de papa
gali de mare și mici 
pinguini sînt sortiți 
morții prin otrăvirea 
cu țiței.

In prezent, are loc 
o adevărată mobiliza
re a tuturor resurse
lor disponibile — ma
rina de război, remor
chere, vase speciale 
pentru răspîndirea a

zeci de tone de ru
meguș de lemn ; prin 
acțiunea acestuia din 
urmă se produce o a- 
glomerare a țițeiului, 
care va putea fi co
lectat sub forma unor 
plăci bituminoase, în
ainte de a continua 
înaintarea spre coas
te.

★
Societatea america

nă de produse chimi
ce „Guardian Chemi
cal Corporation“ a 
realizat un solvent 
care ajută la dizolvo- 
rea petrolului în apa 
de mare. Cu ajutorul 
acestui „Policomplex 
A" plajele care au 
fost poluate în urma 
revărsării petrolului 
provenit din petrolie
rul „Torrey Canyon" 
vor fi curățate într-un 
timp foarte scurt.

prețurile la aceste produse 
de larg consum vor crește 
proporțional cu prețurile din 
Piața comună. Anglia va 
trebui să plătească pentru 
importul de alimente din 
țările C.E.E. cu 235 milioane 
de lire mai mult decît în 
condițiile în care Anglia 
n-ar adera Ia Piața comună 
și ar continua să se aprovi
zioneze din sursele actuale 
(Commonwealth). Din cele 
235 milioane, 200 milioane 
ar fi reprezentate de majo
rările realizate prin include
rea tarifelor și taxelor „co
munitare“.

Astfel stînd lucrurile, si
tuația îi îngrijorează pe 
foarte mulți britanici. Pen
tru liniștirea spiritelor aca
să, premierul Wilson propu
nea „celor șase“ în timpul 
turneului său, să acorde An
gliei. dreptul la o perioadă 
de tranziție după aderarea 
ei, precum și găsirea unei 
forme de asociație pentru 
țările Commonwealth-ului, 
care vor fi lovite de politica 
agricolă a Pieței comune. 
Dar se pare că în acest sens, 
premierul Wilson nu prea a 
primit încurajări. Ceea ce și 
determină creșterea temeri
lor în legătură cu dezavan
tajele pe care le-ar avea 
Anglia dacă ar prezenta o 
ofertă formală de intrare în 
C.E.E.

DOINA TOPOR

ANGLIA. — Standul româ
nesc al expoziției “de delica
tese care s-a deschis recent 

la Londra

Cîteva fapte not semnificative, an venit 
«Ä sublinieze în ultima perioadă repercu.ti- 
unlle agresiunii americane în Vietnam 
asupra „frontului intern“ din Statele Unite.

Atenția observatorilor a fost atrasă do 
cccn ce presn americană denumește „mica 
rebeliune din comisio senatorială pentru 
probleme externe". Comisia n refuzat să 
aprobe alocarea unor fonduri suplimentaro 
pentru programul „Alianța pentru progres" 
modificînd astfel rezoluția cu privire la 
sporirea „ajutorului" destinat țărilor Amc- 
ricii Latine (rezoluție care primiso anterior 
vot favorabil în Camera Reprezentanților). 
Apreciată la Caso Albă ca un afront la 
adresa inițiativelor administrației S.U.A. pe 
continentul sud-amcrican, poziția comisiei 
senatoriale o privită în cercurile politico din 
capitala americană într-un context mai 
larg. Mulți sînt înclinați să vadă în episo
dul din Comisia senatorială declanșarea 
unui duel legislativ direct între președin
tele Johnson și președintele comisiei, Ful
bright, duel legat de conflictul acut dintre 
ei din cauza războiului din Vietnam. Unii 
fac o legătură între acest episod și tendin
țele mereu mai pronunțate alo unui grup 
important de senatori influenți care reven
dică reintroducerea vechiului sistem „Chcks 
and Balances" (controale și balanțe) aban
donat in practică odată cu începerea agre
siunii americane în Vietnam. Este vorba, 
în esență, de cererea de a se renunța la 
faimosul sistem do „cec în alb" introdus în 
relațiile dintre Congres și Casa Albă și do 
a se asigura un control mai eficace al foru
lui legislativ asupra politicii externe a Ad
ministrației, mai precis asupra politicii în 
Asia de sud-est. Cert este că gestul Comisiei 
Fulbright se încadrează într-un curent de 
opinie care cîștigă teren. „Devine din ce 
în ce mai evident — notează John Finney 
în NEW YORK TIMES — că ceea ce

prinde viață în cadrul senatului este cu
rentul spro o amplă reexaminare a politi
cii externe... Chiar printre senatorii caro se 
simt obligați să sprijine în public adminis
trația, există un sentiment comun că Sta
tele Unite s-au lăsat prea mult implicate 
în Asia de sud — și că trebuie împiedicată 
alunecarea în escaladare".

Sentimentul acesta este nu numai resim
țit, dar și exprimat de cercuri și personali
tăți din cele mai diverse sfere ale vieții pu
blice americane. A stîmit interes, în acest 
sens, cuvîntarca rostită de fostul ambasa
dor al S.U.A. în India, reputatul econo
mist prof. John Kenneth Galbraith cu 
prilejul alegerii sale la conducerea aso
ciației „Americanii pentru o acțiune demo
cratică" (A.D.A.). Galbraith a criticat ve-

PARCĂ
CU PROMISIUNI

Prestidigitația politică face parte din uzul curent al oficialităților de la 
Seul. Amînările și contramandările în materie de alegeri au devenit atit 
de frecvente pe scena politică sud-coreeană, incit numai miră pe nimeni. 
Cu cîteva săptămîni în urmă, junta militară anunțase că după „consul
tări" îndelungate a stabilit ca alegerile prezidențiale și parlamentare să 
se desfășoare la 6 aprilie. Ulterior, după alte „consultări" la Seul s-a 
anunțat o amînare a alegerilor. în sfîrșit, ultimele telegrame de presă re
latau despre hotărîrca autorităților de a organiza scrutinul la 3 mai.

Este doar un exemplu, 
tipic pentru maniera dic
tatorului sud-coreean Pak 
Cijan Hi de a „manevra" 
viața politică a Coreei de 
sud.

După ce convenția parti
dului democrat-republican 
de guvernămînt, l-a de
semnat pe Pak Cijan Hi 
drept reprezentant pen
tru un nou mandat prezi
dențial, alte organizații po-

litice din opoziție și-au ales 
candidații. După cum au 
relatat unele ziare sud-co
reene, nici unul din cei șase 
pretendenți la președinție 
din partea opoziției nu 
are șanse de a fi ales. 
Singurul care ar putea to
tuși fi considerat un ad
versar al președintelui în 
funcție, Pak Cijan Hi, ar 
fi Iun Po Sun, fost șef al

datului demisionat după lo
vitura de stat din 1960.

Imediat după lansarea 
candidatului oficial, Cen
trul unificat de comandă 
(creat de militarii politi
cieni pentru a asigura 
„buna desfășurare a ale
gerilor") și-a început „ac
tivitatea". Unii din candi
dați, care prezentau un 
program oarecum mai li
beral au fost obligați să
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GUVERNUL Siriei a cerut companiei americane Tapline 
(„Conducta petrolieră transarabică") să-și trimită reprezen
tanții la Damasc pentru a începe cu autoritățile siriene ne
gocieri in vederea revizuirii acordului dintre Siria și compa
nie, încheiat în 1952, și restabilirii drepturilor Siriei, a anun
țat postul de radio Damasc.

La 2 martie, guvernul sirian a încheiat un nou acord cu 
Iraq Petrolleum Company (I.P.C.) a cărui conductă transsiriană 
servea la transportarea petrolului extras de companie in 
Irak, la stațiile terminale de la Banias (Siria) și Tripoli 
(Libia). Noul acord prevede sporirea cu 50 la sută a redeven- 
țelor pe care I.P.C. le plătește Siriei pentru conducta sa.

ÎNTRE 14 și 22 aprilie va avea 
loc la Paris „Săptămînă tinerei 
cinematografii a Africii negre". 
Scopul acestei manifestări, 
organizată de cinemateca fran
ceză în colaborare cu Secreta
riatul de Stat pentru afacerile 
externe al Franței, este de a 
prezenta populației pariziene 
cele mai bune filme ale tinerel 
cinematografii din Africa nea
gră.

MIERCURI noaptea, de la 
baza spațială Uchinoura (Japo
nia), a fost lansată racheta 
,.Lambda-4-S" de fabricație ja
poneză, în vederea plasării pe o 
orbită a unui satelit de 26 kilo
grame, continînd diverse in
strumente științifice. încercarea 
de a plasa pe orbită acest sa
telit, cea de-a treia in ultimele 
șase luni, a eșuat.

APROXIMATIV 14 000 de 
muncitori de la uzinele meta
lurgice din Port Campbell 
(Australia) au declarat grevă de 
24 de ore. în sprijinul cererii 
de majorare a salariilor. A- 
ceasta este a doua grevă a me- 
talurgiștilor de la ac< eastă uzină 
în dacurs de o săptămînă.

DOI MEDICI americani au 
stabilit că fumatul distruge ca
pacitatea de rezistentă a vezi
culelor din țesutul pulmonar la 
acțiunea agenților patogeni. A- 
ceasta contribuie la contracta
rea de diverse maladii pulmo
nare, inclusiv bronșita și, po
sibil. emfizemul.

S-au efectuat experiențe in 
cursul cărora fumul unor ți
gări cu filtru sau fără filtru se 
transmitea printr-un tub de 
cauciuc la o seringă, care îl in
hala la fel cum ar face un fu
mător.

Fumul se introducea într-un 
vas în care se aflau celule 
pulmonare de cobai, amestecate 
cu organisme Staphylococcus.

Fumul de tutun inhiba capaci
tatea celulelor mobile de a res
pinge atacul organismelor pato
gene.

GUVERNUL spaniol a anun
țat miercuri că zona Algesiras, 
de la frontiera bazei șl coloniei 
britanice Glbraltar, este Inter
zisă tuturor avioanelor, din mo
tive de securitate. Această mă
sură. relatează agenția Reuter, 
este interpretată la Londra ca o 
nouă înăsprire a campaniei dusă 
de Spania pentru revenirea Gi- 
braltarului sub jurisdicția sa.

PENTRU prima oară în isto
ria justiției italiene, un tribunal 
va pleca — în plenul său — 
în S.U.A. pentru a anche
ta sau a audia martori, în 
cadrul procesului irvtentat unei 
bande de traficanți de stupe
fiante. Dintre cei 32 de acuzați 
o parte sint cetățeni americani 
de origine italiană. Ei sînt acu
zați de a fi introdus în mod 
clandestin în S.U.A., timp de 9 
ani, 453 kilograme de heroină. 
Acest stupefiant în stare brută 
era rafinat în Franța apoi adus 
in Italia, de unde era plasat în 
S.U.A. Tribunalul italian, care 
va fi prezidat de dr. Salvatore 
Giallombardo, va vizita zece 
orașe americane, pentru a inte
roga 14 acuzați șl doi martori 
după care va cere extrădarea 
celor vinovațl. Autoritățile a- 
merlcane au anunțat că vor 
sprijini și vor acorda tot con
cursul lor magistralilor italieni.

Primul premiu literar inter
național „Stendhal", destinat să 
recompenseze o operă „care a- 
duce un mesaj de respect 
uman", cum a dorit creatorul lui 
„Roșu și Negru", a fost decer
nat recent la Paris scriitorului 
de origine franceză Pierre D’ 
Harcourt pentru cartea sa „The 
Real Enemy" (Adevăratul duș
man) publicată în acest an în- 
tr-o editură londoneză. „The 
Real Enemy“ este un roman au
tobiografic, acțiunea petreeîn- 
du-se în lagărele de concentrare 
naziste. Premiul a fost înființat 
de un cunoscut cercetător al o- 
perelor lui Stendhal, Andra 
Strauss. Acesta, împreună cu 
alte personalități literare, prin
tre care André Maurois, Paul 
Mousset, Yves Gandon, au alcă
tuit juriul.

OFICIALITĂȚILE sanitare 
indoneziene au confirmat mier
curi o informație potrivit căreia 
in Sumatra s-au semnalat în 
ultima vreme un număr consi
derabil de cazuri de malarie. 
Agenția de presă Antara a in
format cu cîteva zile în urmă că 
un raport al autorităților insu- 
lel Sumatra a anunțat descope
rirea a 40 000 de cazuri de ma
larie.

COLONELUL Juxon Smith, președintele Consiliului național 
al reformei din Sierra Leone, a reafirmat miercuri că un guvern 
al civililor nu va fi format decît după organizarea unor noi alegeri 
„care vor fi ținute la timpul oportun". El a făcut această preci
zare, afirmă agenția France Presse, în urma știrilor potrivit cărora 
eliberarea fostului premier Albert Margai și a lui Stevens, preșe
dintele Partidului Congresul întregului popor, ar fi marcat prelu
diul reîntoarcerii civililor la putere. Potrivit agenției Associated 
Press, atît lui Albert Margai cit și lui Stevens, conducerea milita
rilor le-a impus o serie de restricții. Ei nu pot circula sau avea 
convorbiri telefonice decît cu aprobarea autorităților militare.

hement politica americană In Vietnam ca- 
racterizînd-o drept „un amestec do aven
tură și iresponsabilitate". Poziția aceasta 
tăioasă o unei personalități care în urmă 
cu trei ani a militat pentru alegerea lui 
Johnson la președlnțio și care în 1905 
scrisese o amplă lucraro do sprijinire a po
liticii interne a administrației Johnson, 
este semnificativă pentru evoluția unor 
largi cercuri intelectuale din Statele Unite. 
Aceeași semnificație poate fi descifrată, de 
altfel, din criticarea netă a agresiunii din 
Vietnam de către A.D.A., asociație grupînd 
Intelectuali atașați partidului democrat și 
caro a avut ani de zile în conducerea ei pe 
actualul vicepreședinte al S.U.A., Hubert 
Humphrcy. Sensul acestor luări de poziție, 

relevă U. S. NEWS AND WORLD RE
PORT esto „înstrăinarea unei mari părți a 
Intelectualității radicale de politica admi
nistrației".

In sfîrșit, un alt fapt care merită mențio
nat este discursul rostit la mijlocul săptă- 
minii trecute de pastorul Martin Luther 
King la Union Tncological Scminary din 
New York. Cunoscutul fruntaș al popu
lației de culoare a caracterizat războiul 
american din Vietnam ca „o greșeală fatală 
a Americii" și „un pericol pentru însăși 
evoluția normală a Statelor Unite". E pen
tru prima oară cînd Luther King, cunos
cut ca un susținător al politicii administra
ției Johnson, se distanțează categoric do 
cursul actual al politicii americane în 
Vietnam.

Evident, toate aceste fapte trebuie pri
vite la dimensiunile lor reale, ca o reflec
tare a unui curent în dezvoltare. Semnifi
cația lor constă în aceea că evidențiază pă
trunderea mereu mai accentuată în cele 
mai diferite cercuri din Statele Unite a 
conștiinței periculozității actualei politici 
americane în Vietnam.

EM. RUCAR

întrevedere 
Brandt-Brown

Ministrul afacerilor externe 
al R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, care se află la Londra 
în cadrul unei vizite oficiale a 
avut miercuri după-amiază 
prima întrevedere cu ministrul

| OLANDA. Tineri marinari de 
1 la baza militară Den Hleder 
, lingă Amsterdam au întreprins 
de curînd o „operație de cu
rățire“ împotriva unui grup de 
tineri pletoși numiți beatnici, 
care se aciuiseră în zona gă
rii stînjenind pe călători. După 
ce au fost tunși, beatnicii 
(după cum se vede în fotogra
fia noastră) au fost evacuați 

din incinta gării

de externe britanic, George 
Brown. Surse britanice autori
zate au anunțat că, în timpul 
convorbirii, Brandt a făcut cu
noscut lui George Brown că 
guvernul vest-german va spri
jini ferm eventuala candida
tură a Angliei la Piața comu
nă, dar că cel ce va trebui să 
fixeze modalitățile șl data 
unei cereri oficiale este guver
nul britanic. Cei doi miniștri 
au căzut, totodată, de acord 
ca negocierile „Rundei Kenne- 
dy" să se încheie la data de 30 
aprilie, prevăzută oficial.

In cursul zilei de ieri 
Willy Brandt a conferit cu 
primul ministru britanic, Ha- 
rold Wilson.

se retragă din cursă. In 
scopul neutralizării even
tualelor acțiuni comune ale 
unor organizații din opo
ziție, Centrul unificat de 
comandă a intervenit, o- 
prindu-i să-și aleagă același 
candidat prezidențial.

In afara numeroaselor 
referiri la inexistentele 
„succese" înregistrate de 
economia sud - coreeană, 
Programul partidului de 
guvernămînt cuprinde, (cel 
puțin la fel de numeroase) 
promisiuni. Probabil, nu 
întîmplător manifestul e- 
lectoral al democrat-repu- 
blicanilor a fost intitulat: 
„100 de promisiuni în nu
mele zilei de mîine".

în fiecare campanie po
litică, junta și-a dovedit 
„fantezia" lansînd progra
me și promisiuni a căror 
ineficiență se oglindește 
în situația dezastruoasă a 
economiei sud-coreene. Mi
lioane de șomeri, scăderea 
continuă a producției de 
orez, curba ascendentă a 
cheltuielilor militare, sînt 
indicatori care reflectă sta
rea de fapt din Coreea de

sud. Potrivit unor calcule, 
pentru un tînăr care ar 
crea să parcurgă toate gra
dele de invățămînt de la 
școala primară la univer
sitate ar fi nevoie de o 
sumă de bani egală cu câș
tigul mediu al unui mun
citor de-a lungul a 27 de 
ani. Statisticile oficiale nu 
fac nici un secret din fap
tul că la sfirșitul anilor de 
studiu, găsirea unei slujbe 
este problematică. Numai 
10—15 la sută din absol
venți au norocul să gă
sească un angajament iar 
restul îngroașă rîndurile ce
lor șase milioane de șomeri.

Se poate crede că junta 
va reuși în următorii șase 
ani să reducă, conform de
clarațiilor preelectorale, cu 
două milioane numărul șo
merilor, să dubleze venitul 
național ? Reluarea unor 
asemenea prevederi-proml- 
siuni în fiecare an (de șase- 
șapte ani încoace) arată 
cam cit de serios pot fi 
luate în considerație pro
gramele electorale ale ofi
cialităților sud-coreene. 
Singurele puncte ale pro

gramului, asupra cărora 
sud-coreeni nu au nici o în
doială că vor fi îndeplinite 
de guvernul de la Seul se 
referă la continuarea poli
ticii de militarizare a țării, 
la sprijinirea agresiunii a- 
mericane în Vietnam 
(corpul expediționar mili
tar cuprinde deja circa 
50 000 sud-coreeni, în a- 
fara altor zeci de mii care 
lucrează la construcțiile 
strategice americane).

Sprijiniți de Washing
ton, conducătorii de la 
Seul fac tot ce le stă în 
putință pentru a-și perpe
tua regimul dictatorial. 
Promisiunile electorale 
merg mînă în mînă cu re
presiunea, oprimarea bru
tală a tuturor elementelor 
progresiste.

Alegerile, în asemenea 
condiții nu sînt decît un 
simulacru, o farsă, în care 
pentru guvernanții cu ga
loane alegătorul de rînd 
devine un simplu figurant.

IOAN TIMOFTE

U.R.S.S. Pe șantierul combinatului din Salavatsft

Senatori americani 
in favoarea extinderii 
comerțului Est-V&st

Senatorul Morton (republican 
din partea statului Kentucky), 
membru al Comisiei senatoriale 
pentru comerț, s-a pronunțat în 
favoarea extinderii relațiilor co
merciale cu țările socialiste. „Co
merțul între Est și Vest, a apre
ciat el, trebuie să constituie un 
element principal al politicii co
merciale a Statelor Unite". Mor
ton a declarat că guvernul S.U.A. 
trebuie să renunțe la îngrădirile 
impuse acum 20 de ani în co
merțul cu țările socialiste.

Președintele Comisiei senato
riale pentru comerț, Magnuson 
(democrat din partea statului 
Washington), a sprijinit propu
nerea senatorului Morton și a 
anunțat că în curînd comisia va 
lua în dezbatere problema extirp 
derii comerțului între Est șț 
Vest.
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