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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român 
Împreună cu soția. Elena 
Ceaușescu. au oferit duminică 
la amiază, ia Predeal o masă 
In onoarea tovarășei Dolores 
Ibarruri, președintele Parti-

duiui Comunist din Spania, 
care se află Intr-o vizită tn 
țara noastră.

Masa s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească de cal
dă prietenie.

(Agerpres)
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IMPERATIVELE ZILEI 
ÎN ECONOMIE

• UTILAJE IN AVANS 
ȘANTIERELOR

• DEVANSAREA 
TERMENELOR

VENITURILE
o însumare a valorificării

tuturor resurselor

Parcurgem compartimentele 
de producție ale fabricii de ven
tilatoare din București. Remar
căm vîrsta tînără a majorității 
muncitorilor. Nimic mai firesc 
dacă ne gîndim că în întreprin
dere, din totalul salariatilor ute- 
ciștii reprezintă peste 60 la sută. 
Ajungem la atelierul de echili
brat rotoare. Aici lucrează lăcă
tușii Anghel Nicolae și Alexan
dru Petre. Pentru ei, ca și pen
tru ceilalți colegi din acest com
partiment de fabricație, anul s-a 
sfîrșit de aproape o lună. în pre
zent, execută reperele pentru ia
nuarie 1971.

— în strungărie, lucrările sînt 
și mai avansate, ne spune tova
rășul Constantin Nicolaidis, se
cretarul comitetului U.T.C. Dacă 
îi. veți întreba pe tinerii Ion Văr- 
zaru, Valentin Croitoru sau Eu
gen Cîrlogea veți afla că în sec
torul lor se prelucrează deja 
piesele pentru cea de a doua 
jumătate a lui februarie.

—De fapt — ne va completa 
informațiile inginerul Constan
tin Alexe, directorul fabricii — 
țin să vă spun că din punct de

vedere valoric planul producției 
globale și marfă a fost îndepli
nit la 24 decembrie. In aceste 
zile eforturile sînt îndreptate, în 
paralel, atît spre realizarea an
gajamentelor cît și spre pregăti
rea demarajului anului viitor.

Și în vreme ce secțiile de pro
ducție urmăresc cu rigurozitate 
obținerea avansului necesar în
ceperii montajului chiar din pri
ma zi a lui ianuarie, comparti
mentele funcționale, după ce au 
contractat întreaga producție a 
trimestrului I, au trecut la în
cheierea contractelor pentru tri
mestrul II. în următoarele zile 
vom fi în măsură să trecem la 
lansarea planului pentru lunile 
aprilie — mai — iunie în sec
toarele primare. Așadar, în a- 
cest fel, sînt create premisele 
desfășurării unui ciclu de fabri
cație ritmic, capabil să asigure 
livrarea corespunzătoare a ven
tilatoarelor către beneficiarii in
terni și externi. Garanția reușitei 
s~ prefigurează cu certitudine,

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

S-au încheiat Conferințele 
organizațiilor județene 

ale ll.T.C.
Sala Teatrului de Stat din O- 

a găzduit ieri un eveni- 
deosebit: lucrările Confe- 
organizației județene Bi- 
U.T.C. La sfatul lor de 
cei 424 de tineri delegați

radea 
menit 
rinței 
hor a 
lucru, _ _ _ .
— muncitori, elevi, studenți, co-

LA REDACȚIEA

SOSIT O SCRISOARE ;

SIȘU 
POATE FI

operatori, militari, funcționari — 
reprezentând organizațiile U.T.C. 
de pe cuprinsul județului, au a- 
vut în mijlocul lor distinși oas
peți: tovarășii ION ILIESCU,
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului; VICTOR BOLOJAN, 
membru al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R. Au participat, de 
asemenea, FLOAREA ISPAS, se
cretar al C.C. al U.T.C., membri 
ai Biroului Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., precum și acti
viști ai C.C. al U.T.C. și nume
roși invitați.

VIOREL RABA

(Continuare în pag. a lll-a)

La 21 decembrie, colectivul 
de montori de pe Șantierul „E- 
nergo-montaj" raporta darea in 
exploatare industrială a grupului 
nr. 3 — de 210 MW — de la 
Termocentrala Mintia-Deva. Eve
nimentul avea loc cu 11 zile îna
inte de termenul stabilit prin 
planul de stat. In cursul lunii 
iunie, fusese pus în funcțiune, 
tot cu 11 zile mai devreme, blo
cul nr. 2, de aceeași capacitate. 
Alăturînd aceste două premiere, 
obținem un record unic în ana
lele energeticii românești.

— Chiar pe plan mondial, pu
nerea în funcțiune a două gru
puri la un interval de șase luni 
constituie o realizare greu de 
egalat — ne spune ing. Nicolae 
Bitir, șeful șantierului. In spate
le acestui record se ascund și al
tele, cum ar fi, bunăoară, scur
tarea duratei de trecere pe con
sum de cărbune. Dacă la primul 
grup am avut nevoie de 45 de 
zile, iar la al doilea de 25 de 
zile, la cel de al treilea a fost 
suficientă o singură zi. Atingerea 
parametrilor proiectați la grupul 
numărul 3 s-a făcut, de asemenea 
într-un timp record pe țară: la 
nici 16 zile de la realizarea pri
mului paralel.

Tablourile realizărilor înfățișa
te de către inginerul Bitir trebuie 
completate și cu alte elemente 
pentru a avea o imagine cît mai 
fidelă a muncii montorilor. Pla
nul valoric pe 1970 va fi depășit 
cu 5 la sută, executîndu-se lu
crări suplimentare în valoare de 
aproape 7 milioane lei. Produc
ția marfă pe salariat va fi cu 5 
mii lei mai mare decît cea pla
nificată, iar volumul economiilor 
peste plan se cifrează la 300 mii 
lei, cu 50 mii mai mult decît an
gajamentul luat la începutul a- 
nului.

— Asemenea succese, adaugă 
ing. N. Bitir, inspiră colectivului 
nostru încredere in forțele sale, 
dorința firească de a le reeditași 
amplifica. Acum sîntem angre
nați în ultima bătălie: predarea 
grupului numărul 4. Deși terme
nul de punere în funcțiune a a- 
cestuia este fixat pentru trime
strul III 1971, ofensiva am de- 
clanșat-o deja de cîteva zile. Am 
mobilizat forțe serioase la locurile 
cele mai dificile : închiderea cir
cuitului de presiune a cazanului 
în vederea efectuării probei hi
draulice, montarea conductelor 
din limita turbinei șt agregatelor 
auxiliare. E iarnă și este și sfîr-

SALVAT I
Cu Ion Sișu din satul Coșanî, 

comuna Frîncești — Vîlcea, am 
făcut cunoștință in septembrie 
a.c. Un pici mucalit, de numai 12 
ani. cu părul netuns și răvășit, 
cu fața palidă, plină de zoaie, și 
îmbrăcămintea in dezordine, s-a 
prezentat împreună cu alti co
legi.. de suferință, să-și dea co
rigenta la română. La răspuns 
a luat mina timidului și a silabi
sit cîteva cuvinte. Cum nu cu
noșteam cauzele rămînerii lui în 
urmă la învățătură, l-am ascul
tat căutind în același timp să 
mi-1 apropii ca să aflu ce e cu 
el. Așa că, am inceput să-1 des- 
cos...

Mi-a spus că tatăl său a murit 
într-un scandal, cu șase ani in 
urmă, la o nuntă, că mai are o 
soră căsătorită, iar mama sa, 
Ioana Sișu, lucrează ca munci
toare betonistă Ia Construcții — 
montaj, Vîlcea. Mai avea, mi-a 
spus el, o corigentă. L-am sfă
tuit să se prezinte s-o dea, iar în 
clasa a Vl-a să se apuce serios 
de învățătură. M-a asigurat că 
așa va face, după care a plecat 
și dus a fost, pentru că, de a- 
tunci. nu l-am mai văzut. Ulte
rior am aflat că în anul școlar 
1969—1970. cu chiu cu vai, frec
ventase cursurile clasei a V-a 
numai două trimestre, iar în tri
mestrul al III-lea dăduse bir 
cu fugiții și fusese aminat pen
tru toamnă. Așa dar, nu era co
rigent numai la două obiecte... 
Mințise.

In acest timp, cît a lipsit ne
motivat. s-a ocupat cu fumatul, 
■ pășunat vaca rotarului Ion 
Fugăroiu din sat și... in timpul 
liber a furat ce-a putut și de 
unde a putut.

în 1969 împreună cu elevul 
Gheorghe Dobrescu din clasa a 
Vl-a, și eu încă un prieten ele
vul Sișu a furat trei cai de la 
C.A.P. Frîncești pe care i-a dus

CE EXEMPLU OFERĂ

Prof. GHEORGHE MIHAI

(Continuare în pag. a ll-a)

și trei de tone legume 
tar. Evaluat, peste trei 
mii de lei venit la suta ... __
tare teren arabil. împreună cu 
specialiștii unității am analizat 
atent opiniile exprimate de că
tre membrii cooperatori. Ce 
cuprind ele ca noutate ? Ream- 
plasarea culturilor revine ce! 
mai adesea printre propuneri, 
apoi înlocuirea unor soiuri — 
Triumph— la grîu, HD — 108 și 
206 la porumb, 10 x Bizon la 
roșii, ca să dau cîteva exem
ple —, nelimitarea lucrărilor 
de întreținere, introducerea o- 
bligatorie a plivitului la păioa- 
se și lucerniera de sămînță 

extinderea me
canizării la re
coltarea porum
bului, și a flo- 
rii-soarelui, in
troducerea în 
contractul uni
tăților benefi
ciare, trans
portul de că
tre noi a legu
melor la pune ■ 
tul de desface
re, deci elimi
narea perisabi- 
lităților din cau- 
cu recepția și 

Observații juste 
__ calcule, înseamnă 

creșterea veniturilor la suta de 
hectare cu peste optzeci de mii 
de lei".

Resursele naturale cit mai 
deplin puse în valoare, cit mai 
economie reflectate în venituri, 
iată preocuparea activității mai 
dinamic desfășurată după publi
carea Expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. îmbinarea 
intereselor proprii ale unității 
cu cele de retribuire ale mem
brilor săi și mai ales cu nevoile 
societății constituie terenul fer
til al imaginației și formulă
rii unor propuneri de mare efi
ciență asupra creșterii nivelului 
producției, a diversificării aces
teia. La Peretu, în județul Te
leorman. Constantin Buzdugan, 
președintele cooperativei agri
cole, prezenta în cifre grăitoare 
nasurile inițiate în scopul va
lorificării cît mai depline a con
dițiilor naturale existente, a 
tradițiilor și experienței locale. 
..Avem peste o mie de hectare 
irigate cu posibilități locale. 
Acest considerent, precum și 
faptul că ne aflăm aproape de 
Alexandria și de Roșiorii de

la hec- 
sute de 
de hec-

Ce am făcut bine ? Pe care 
dintre „butoanele pupitrului de 
comandă- ar trebui să se apase 
pentru ca anul viitor acolo, un
de a crescut un spic să se dez
volte două1? se întreabă bunul 
gospodar. „Butonul acela, ne 
mărturisea Dumitru Dini- 
șor, președintele cooperati
vei agricole din Goicea Mare, 
județul Dolj, înseamnă, cum a- 
răta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea din 23 
noiembrie : organizare mai bună, 
planificare științific concepută, 
conducerea competentă, adică, 
aș zice eu : exigență peste tot, 
strădanie ca veniturile să în
semne valorificarea tuturor re
surselor. Noi, la 
Goicea Mare, 
sublinia In con
tinuare Dumitru 
Dinișor, încă de 
săptămîna tre
cută am început 
pregătirea pro
iectului de plan 
de producție pe 
anul 
cum 
tă.
pe . . .
brigăzi, pe fer
me. Fiecare din
tre aceste formații de mun
că, într-o săptămînă este soli
citată să spună clar, precis : 
1) ce culturi valorifică cel mai 
bine terenul ce i-a fost reparti
zat ; 2) ce soiuri se comportă 
cel mai bine ; 3) ce suprafață 
vor iriga folosind posibilitățile 
locale ; 4) cum se gîndește să 
asigure folosirea cît mai inten
sivă a mașinilor și îngrășămin
telor ; 5) ce lucrări specifice 
consideră că ar trebui executate 
în scopul oglindirii în produc
ție a tuturor resurselor și 6) ce 
producții medii consideră că se 
pot realiza. De la legumicultura 
și de la încă vreo douăzeci de 
echipe din sectorul vegetal am 
și primit părerile oamenilor. Ni
meni n-a solicitat eliminarea 
vreunei culturi, dar peste tof 
s-au făcut propuneri deosebit 
de consistente privind reampla- 
sarea acestora, renunțarea la 
unele soiuri și îmbrățișarea al
tora, extinderea mecanizării, re
vizuirea dozelor de îngrășămin
te. S-a solicitat extinderea lo
turilor semincere la roșii și cas
traveți, la porumb și la grîu. Și. 
concomitent, considerarea ca 
nivel mediu al producțiilor pla
nificate pe 1971, recordurile din 
acest an. Adică treizeci și două 
de tone la sfecla de zahăr, trei 
mii patru sute kilograme la 
grîu, patru mii trei sute kilo
grame porumb boabe, douăzeci

1971. A- 
se discu- 

Se discută 
echipe, pe

AL. BĂLGRĂDEAN

• Pentru titlul

de cel mai bun

• Spasski
contra Spasski

modestia
• Baschet: Și

Peste 800 de elevi își petrec aceste zile de vacanță în taberele sportive și de odihnă de pe 
Valea Prahovei. Printre ei, fotoreporterul nostru Pavel Tînjală i-a aflat și pe elevii liceului nr. 
1 de muzică din București — sosiți la Predeal nu numai cu schiuri, săniuțe și patine, ci și cu 
instrumentele. Sîntem asigurați că studiile de vioară, violoncel, pian etc. se desfășoară* cu 
aceeași intensitate în ciuda ispititorilor brazi împodobiți cu zăpadă. Și totuși... Instantanee
le de mai sus nu lasă nici un dubiu : viitorii muzicieni trăiesc din plin și bucuriile vacanței albe!

șit de an, dar lucrul se desfă
șoară cu egală intensitate.

După cum ne-a declarat șeful 
șantierului, colectivul de men
tori a hotărit să demareze in 
noul an, încă din primele zile cu 
dreptul, să-și sporească reputația 
câștigată in cei cinci ani de ac
tivitate. Această dorință mi-a fost 
mărturisită și de către tineri. Ei 
sînt conștienți că nu numai din 
punct de vedere numeric (aproa
pe 75 la sută din efectivul de 
sa'iariați) ci și al contribuței efec
tive pe care o aduc la realizarea 
sarcinilor de plan, reprezintă for
ța principală pe care se bazează 
conducerea șantierului.

REȘEDINȚA JUDEȚULUI ?
9 7 77

PRIND VlftȚA
MĂSURILE CUPRINSE 

In expunerea 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

se învață

SPORTUL ÎN ȘCOALA

za întîrzierilor 
preluarea, 
care, în

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a)

CANON

PERSO
NALITATE

de PETRU POPESCU

Iți vin în minte primele pagini 
din Ion Creangă de G. Călines- 
cu, unde descripția locului din
tre Șiret și Prut se face cu o 
incisivitate spirituală specifică 
autorului:

„Cît despre oraș, notează scri
itorul, el e mai pestriț, și plămă
deala seculară n-a stins cu totul 
culorile din care s-a făcut". Azi 
însă, noua arhitectură taie sigur 
în „plămădeala seculară", Bîrla- 
dul și Hușii sînt orașe chiar „ve
sele" în culorile noi, iar Vaslu
iul un mare șantier anunțînd u- 
nul dintre cele mai ambițioase 
destine din câte au avut orașele 
moldovenești. Sigur că acest pei
saj poate surprinde cultura în 
ipostaze ciudate, sigur că oame
nii de aici sînt încă în șalopetă 
mai mult decît în haine de sea
ră, și totuși, un punct de vede 
re comun, unitar în ce privește 
cultura, ar trebui să unească 
principalele orașe ale unui județ, 
orientîndu-le cel puțin după am
bițiile constructive, înnoitoare ale 
reședinței care în acest caz este 
Vasluiul. Din păcate, după ce 
treci prin toate cele trei orașe, 
te întrebi din ce în ce mai in
sistent dacă nu cumva reședința 
culturală a județului Vaslui me
rită să fie orașul Huși. Aici to
tul e sigur, revelatoriu, adus 
pînă la ultima oră, oamenii știu 
ce vor și nu-i deranjează nici 
presiunea administrativă județea-

nă cam prea insistentă, și nici 
chiar „tradiționala" disensiune 
dintre sindicat, V.T.C. și institu
țiile de cultură propriu-zise, in- 
tîlnită cam peste tot. Nici aceas
ta nu macină la Huși spiritele. E 
o problemă rezolvată tot prin 
„tradiție", fiecare își are locul 
tău bine stabilit intr-un ansam
blu sudat și eficient. Corul

ACTIVITATEA
CULTURALA

DE MASĂ ÎN

JUDEȚUL VASLUI

de-aici își oa serba în decembrie 
vîrsta centenară și-alături de el 
se-aud ghitarele electrice ale for
mației de muzică ușoară „Vega". 
Hușenii văd filme produse în 
„studiourile" proprii, de fapt la 
Cineclubul Casei de cultură oră
șenești. Filmul artistic „Foița de 
staniol" a obținut locul doi pe 
țară într-o competiție de gen și 
locul întîi pentru coloana sono
ră, același film participînd în 
1969 la o competiție internațio
nală desfășurată la Brno. Săptă- 
minal, cinefilii de-aici prezintă 
jurnale de actualități. In miezul

problemelor contemporane se 
află și cenaclul literar și celelalte 
forme și formații ale culturii de 
masă locale. Am discutat cu cîți- 
ca animatori: directorul Casei de 
cultură orășenești, Emil Pascal, 
metodistul Petrică Lascăr, co
laboratorii lor apropiați Lise- 
lote Vîrnă, Cicerone Zbanțu, Ion 
Alexandru Angheluș, Dan An- 
ghelescu. Ei știu precis ce vor, 
muncesc pasionat de ani de zile 
fără ca timpul să-i „acopere".

Dintr-o discuție despre cultură 
purtată la sediul Comitetului ju
dețean Vaslui am reținut pu
ține și știute lucruri. In bi
rou era bine și cald, situația 
rapoartelor la zi, răspunsurile e- 
ventuale la orice fel de întreba
re venită de oriunde bine puse 
la punct, ședințele ținute și ele 
la zi. Dar noi veneam în acea 
zi de la Bîrlad, din „acel Wei
mar al Moldovei" (numit așa tot 
de G. Călinescu, altădată) — azi 
monoton, prăfuit și neutru în ce 
privește cultura, anacronic chiar. 
Am primit de la tovarășul pre
ședinte Gheorghe Bălăuță un re
gulament al unor ratate Zile ale 
culturii „Victor Ion Popd", asi
gurarea reorganizării Comitetu
lui municipal pentru cultură și

ION MURGEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

VREJI ORE PE/VERU
COMPIETAREA CATEDREI ? 

LUAU CHEIA DE 
EDUCAȚIE FIZICĂ!

Orele de educație fizică figurind de douâ ori pe sâpto- 
mină in orarul tuturor școlilor din țarâ au un rol bine 
definit in conturarea personalității elevilor, influența pozi
tivă a mișcării contribuind la asigurarea unei sănătăți ro
buste, oferind clipe necesare și plăcute de destindere, spo
rind capacitatea de rezistență a organismului în diferite con
diții de solicitare fizică și psihică. Dat fiind acest scop. 
In lecțiile respective trebuie găsite mijloacele adecvate, ca
pabile să asigure elevilor o pregătire fizică corespunzătoare 
vîrstei și aptitudinilor lor. Răspund însă orele de educație 
fizică acestor necesități impuse de sistemul de învățămînt, 
de condițiile civilizației actuale ? Ce fac elevii și profesorii 
in orele de educație fizică ? Tn ce condiții se desfășoară 
lecțiile ? Ne-am propus să răspundem acestor întrebări vi- 
xitind cîteva licee și școli din județele Teleorman și Olt.

Intrînd In sala de sport a Li
ceului „Unirea- din Tr. Măgu
rele, l-am găsit pe băieți — 
orele se fac demixtat — făcînd 
exerciții și mișcări specifice 
baschetului, sub îndrumarea 
profesorului Paul Cerneanu 
caie, ca și ceilalți doi profesori 
din liceu — Eduard Anca și 
Cristian Costea, ne-au mărtu
risit că necesitatea mișcării 
este principiu] care stă la baz; 
tuturor lecțiilor pe care le fac

Arta faraonică e mult mai 
impresionantă decît cea 
greacă. Armonia statuilor 
grecești, în care alabastrul și 
marmora capătă o atît de 
dulce carnalitate, e făcută 
de om și pentru om, de un 
om artist, echilibrat, închi
nat frumosului. Coloșii egip
teni sînt numai de piatră, 
ruptura intre ei și lumea 
vie e declarată, intenționa
tă, omul nu se poate regăsi 
în ei. Accesibilitatea greacă, 
efect al evoluției atitudinii 
estetice, dar și al democra
ției, e de negîndit în arta 
Egiptului, iar fenomenele 
de „realism" tardive, cores- 
punzind unei scăderi a pro
porțiilor statuilor, reprezin
tă o corupție, o derogare de 
la liniile maximei înfloriri 
artistice. Prin dimensiuni 
regii, reginele, zeii strivesc 
privitorul, activîndu-i spai
ma religioasă față de gigan
tic și inanimat. Insă ceea ce 
ni se pare interesant e alt
ceva. Cum, într-o expresie 
atît de rigidă, atît de imper
sonală, atît de improprie 
manifestării omului unic și 
irepetabil, a artistului origi
nal și capricios, s-a putut 
sculpta inafară cu atîta for
ță tocmai talentul, persona
litatea, noutatea, sensul in- 
confundabil, mesagiul pro
fund ?

Căci, avem de-a face cu o 
arta canonică. Mă plimbam 
in templul de la Karnak, 
pe sub genunchii monumen
tali ai lui Ramses al treilea, 
printre sfincșii cu cap de 
berbec, pe lingă reliefurile 
falice ale lui Men, zeul fer
tilității. pătruns de un pu
ternic sentiment de origina
litate și de adincime. In 
fond, cam toți faraonii sînt 
infățișați la fel. Cu piciorul 
sting înainte, simbolul atot
puternicei maiestăți, coa
fați cu un șoim și o cobră, 
semnul unirii celor două 
Egipturi, incrucișind pe 
piept cîrja și biciul, forța șt 
înțelepciunea, cu barba fal
să, semnul demnității supre
me, cu umerii de piatră 
foarte drepți, cu brațele țe
pene, parcă fără coate, cu 
pintecul supt, cu ochii fără 
privire, și, firește, cu toții 
ciupiți de vărsatul/timpului. 
O artă perfect canonică, atît 
de canonică incit nu i se 
mai poate spune figurativă, 
căci ideea de figurație aici 
nu prea mai are înțeles. Și 
totuși, paradoxala senzație 
e mereu de unicitate. Au- 
guștii arhitecți și sculptori.

VICTOR RAREȘ (Continuare în pag. a Il-a)
(Continuare în pag. a lll-a)
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Șl DEZAMĂGIRI
Aflat la cea de a II-a ediție, 

Festivalul și Concursul tinerilor 
interpreți de muzică ușoară ne-a 
prilejuit întîlnirea cu 15 cîntăreți 
ce bat la porțile afirmării în acest 
gen atît de popular. Organizat 
de Comitetul pentru cultură și 
artă al municipiului București și 
Comitetul municipal București 
al U.T.C. In colaborare cu Con
siliul municipal al sindicatelor 
București și Uniunea Cooperative
lor Meșteșugărești din munici
piul București, concursul a per
mis afirmarea, la prima sa edi
ție, a unor interpreți talentați 
(cum ar fi Angela Similia). Care 
ar fi bilanțul acestui an ?

în primul rînd, orice conside
rații și aprecieri trebuie să țină 
seama că toți cei 15 tineri cîn
tăreți care au defilat prin fața 
juriului sînt amatori. Din păcate, 
nu putem să-i punem pe același 
plantai pregătirii pe mai „vîrst- 
nicii" Cosette Marinescu, Ruxan- 
dra Gheață, Dida Drăgan, Vio
rel Baltag, ce au în spatele lor o 
activitate mai mult sau mai pu
țin serioasă în acest domeniu, cu 
debutanții de 16—17 ani echipați 
în pripă cu minimele cunoștințe 
de profesoarele Florica Orăscu și 
Gabi Pascu. Tinerii (mai 
mult sau mai puțin) interpreți au 
încercat și abordarea unor piese 
mai dificile (de Mandy, Profeta, 
Bogardo etc.), ceea ce este, de
sigur, salutar ; din păcate, trans
punerea acestora le-a ridicat pro
bleme adeseori insurmontabile, 
reușitele și succesul de public în- 
registrindu-se în cazul melodiilor 
„ușoare", tinerești, voioase (de Te- 
mistocle Popa, George Grigoriu). 
Printre „punctele negre” ale spec
tacolului ar trebui citate regia 
(asigurată de Teatrul de revistă 
„C. Tănase") ți prezentarea pro
gramului (în prima parte de un 
comic Jeftin, căutat, în stil „re
vuistic”, în cea de-a doua la po
lul opus : prea sobră, țeapănă, 
redusă Ia anunțuri).

Încercînd o trecere în revistă 
a tinerilor interpreți, trebuie să 
începem cu Dida Drăgan, câști
gătoarea „Marelui Premiu" ofe
rit de Comitetul pentru cultură 
și artă al municipiului București, 
singura cîntăreață care s-a deta
șat de ceilalți concurenti. Desi
gur, la aceasta a contribuit și 
faptul că Dida Drăgan a absol
vit cursul de perfecționare a ti
nerilor soliști de muzică ușoară- 
de pe lîngă C.S.C.A. Tînăra in
terpretă posedă o voce foarte 
bună cultivată, stăpînește și cu
noaște cîteva din mijloacele de 
expresie al jazz-ului („be-bop“- 
ul), putînd călca (dacă este atent 
Îndrumată) pe urmele Aurei Urzi- 
ceanu. Oricum, selecționarea ei 
pentru „Cerbul de aur", mai ales 
fn condițiile valorii scăzute a ac
tualului „lot", se impune. Această 
afirmație se verifică prin rapor
tarea la două dintre posibilele 
participante la „Cerb", prezente 
în acest concurs. Ruxandra Gbia- 
ță (Premiul Uniunii Compozito
rilor) este, hotărît lucru, o cîntă
reață fără mare viitor, chiar dacă 
î se vor acorda premii și în con
tinuare. R. Ghiață „joacă" fals, 
n-are o trăire reală a cîntecului 
(deși și-a ales melodii care ce
reau aceasta), lipsindu-i talentul 
scenic. Din frumoasa piesă a lui 
Al. Mandy, „Glasul tău", n-a 
mal rămas nimic în interpreta
rea sa : cîntecul a fost realmente 
torturat, lipsit de căldură și vi
brație. Și Cosette Marinescu ne-a

după un
concurs

de muzică
ușoară
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părut aleasă pentru „Cerb" pe 
criterii cel puțin bizare, căci în 
acest spectacol nil s-a distins de
cît prin infatuare, pronunțare a- 
fectată, artificiozitate și lipsa ori
cărei fineți în interpretare. în- 
tr-un cuvînt ambiții mari („be- 
bop“-uri sub orice critică), dai 
realizări la jumătatea drumului, 
încă o dată ne întrebăm cine și 
de ce le-a selectat pentru „Cer
bul de aur“ pe aceste două in
terprete, care pe deasupra nu se 
mai află de mult la o vîrstă la 
care să putem vorbi de niște „ti
nere speranțe”... Celelalte premii 
au fost acordate lui Viorel Bal
tag (Premiul revistei „Săptămîna 
culturală a Capitalei”) — deși 
student la I.A.T.C., nu a realizat 
o transpunere notabilă a unei 
piese de Mandy și a „Tablouri"-

Pe

lor lui Bogardo ; căci, deși nu 
lipsit de voce, nu are trăire interi
oară : Mira Moreno (primul pre
miu al U.C.M.M.B.) — o voce 
caldă, cu scăpări în registrul a- 
cut, dar totuși cultivată, în orice 
caz multe se trec cu vederea cînd 
ai doar 18 ani ; Viorica Coangea 
(al doilea premiu al U.C.M.M.B.) 
— tînără, veselă, vioaie, deși cu 
o mișcare scenică cam haotică și 
o voce mică, dar ideală pentru 
programe de divertisment Cele 
trei mențiuni an recompensat ne 
Mihai Lazăr (profilat pe Temis- 
tocle Popa, cu „mimica casei”) 
Aurelia Stan (o voioșie forțată, 
gen revistă — cuplet â la Savoy, 
fără pretenții; un aer sportiv 
cam fals și promisiunea unui ele
ment tînăr în locul lui Zizi Șer- 
ban) și Mirabela Dauer (vioaie, 
cu curaj scenic, foarte simpati
zată de public, dar care poate a- 
luneca spre o interpretare comer
cială dacă nu este atent îndru
mată). în rest am mai remarcat 
parțial, pe Elena Berzintu (decen
tă, agreabilă uneori) și Nușa Cio- 
banu (o pledoarie pentru ținuta 
atractivă a cîntărețului). Sub orice 
critică : Marin Ion, Nineta Ene, 
Eon Bănica.

Am fi dorit poate, ca acest 
Festival să abia o ținută mai ti
nerească, mai puțin încorsetată 
în rigorile unor Festivaluri de 
genul celor de la San Remo sau 
Brașov. în final, nu putem decît 
să subliniem munca fructuoasă 
depusă de prof. Florica Orăscu 
in pregătirea tinerilor interpreți 
,<i să sperăm că aceștia vor fi 
instruiți cu atenție în continuare, 
renunțîndu-se la elementele ce 
nu dovedesc aptitudinile nece
sare.

Că filmul de desene animate 
cunoaște un mare succes de pu
blic este știut de foarte multă 
vreme. Să ne aducem aminte de 
„101 Dalmațieni", „Parisul ve
sel", de unanimitatea aprecieriloi 
unui public, și exigent și gene
ros, care a cuprins atît spectato
ri de vîrstă preșcolară cît și bu
nici. §i tot în acest context, să 
nu uităm, că după Walt Disney 
filmul de animație a cunoscut îd 
persoana și activitatea regizoru
lui român Ion Popescu Gopo, al 
doilea mare eveniment al isto
riei sale, după cum, în filmele 
realizate prin anii 1928—29, un 
alt român Marin Iorda făcea, în 
condiții tehnice mai mult decît 
vitrege, autentică operă de pio- 
nerat în desenul animat

Cu filmul „Poveștile piticului 
Bimbo" cineaștii noștri (scenariu 
animația și regia : Horia Ștefă- 
nescu, Eduărd Sasu, Victor An
tonescu, Badea Artin) realizează

lungată, ceea ce-1 liniștește și-i 
dă un sentiment de siguranță și 
chiar de încredere e doar fap
tul că reușește și el să sperie pe 
cineva, pe o broscuță...

în acest caz morala fabulei 
nu cred că mai trebuie subliniată, 
ci doar faptul că „Poveștile piti
cului Bimbo” constituie un suc
ces al studioului Animafilm, un 
frumos dar pe care cineaștii ro
mâni îl oferă copiilor în aceste 
zile de vacanță.

„Fablio — magicianul" este 
tot un film de animație de lung 
metraj, tot după fabulele lui La 
Fontaine, realizat de Georges df 
la Grandiere în coproducție cu 
studiourile de animație din 
București, Budapesta și Sofia.

Avem același număr de șase 
fabule („Motanul și GherlanuJ 
veteran”, „Broasca și boul”, „Lu
pul și cîinele”, „Broasca țestoasă 
și cele două rațe sălbatice”.

DE Ml INE"
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PITICUL BIMBO

Șl FABLIO

MAGICIANUL

U. OCTAVIAN

CE EXEMPLU OFERĂ
(Urmare din pag. I)

artă din Bîrlad (chiar în acea 
zi!) ți nostalgia după fostul di
rector al Casei de cultură orășe
nești din același oraș, N. Borș, 
„care le făcea pe toate" și-acum 
a trecut la sindicat...

Iată însă „realitățile culturale’ 
de la Birlad: ultima manifesta
re artistică mai de amploare pen
tru publicul birlădean s-a con
sumat pe timpul raionului, fiind 
numită „Joc și cintec birlădean". 
Nici un afiș nu te conduce la 
Casa de cultură din Birlad insta
lată, ce-i drept, intr-un Palat al 
Culturii, pe același culoar cu Tri
bunalul județean. Unul dintre me- 
todiștii acestei Case de cultură, 
Aurel Chiculiță, spunea : „Am 
vrut să facem astfel de afișe, dar 
cineva a afirmat că și așa orașul 
e plin de afișe". Celălalt meto
dist, Nicolaie Taciu, adaugă: 
„Noi n-avem bani pentru cultu
ră (? !). Și-apoi ce să mai vor
bim ! Avem și-o ambianță plăcu
tă pentru culturalizare. Ici se ia 
o condamnare, dincoace dntă 
viorile (în același local funcțio- 
nînd și Școala de muzică), mai 
e și Teatrul, Clubul ne-a fost 
luat..."

Ar trebui, probabil, ne gin
deam, să completați și dv. at
mosfera cu... procese literare. 
Dar astfel de manifestări sini

LOTO PRONOSPORT
UREAZĂ 
PARTICIPANT! LOR 

SĂNĂTATE,FERICIRE,
PREMII MULTE SI

grele la Birlad. Programul de ac- B 
tivitate al Casei de cultură pe U 
perioada 23 — 29 noiembrie a.c„ B 
de exemplu, cuprindea trei expu- I 
neri, niște cursuri de limba fran- 3 
ceză (se vede că în cadrul unei n 
Universități Populare) dese ac
tivități de club-șah, remi și ping- 
pong. ji un spectacol de păpuși 
cu piesa „lean Turbincă’ sau o 
participare la o competiție a pă
pușarilor „care s-a amînat". Ex
puneri pe teme generale, nein
teresante cită vreme nu izvorau 
dintr-o mai largă consultare a in- B 
(eresului public local pentru a- I 
numite probleme de actualitate. H 
Lucrurile stagnează pentru că se B 
așteaptă anunțata trecere a sarci- R 
nilor de culturalizare pe seama B 
impunătoarei Case a sindicate- H 
lor care se va da curînd în fo- B 
losință. Sinteza culturii de masă 
bîrlădene transmisă de cei doi 
metodiști ar fi următoarea: Noi 
cu munca metodică, U.T.C.-ul 
cu mobilizarea ji sindicatele cu 
anumite materiale !

Fiind toate acestea clare si 
triste să ne întoarcem puțin la 
Vaslui la reședința de județ. „Să 
nu-i descurajați pe cei de la Casa 
de cultură orășenească Vaslui, B 
ne-a rugat tovarășul Bălăuță. Di- k 
rectorul e nou, am avut pe cel ț! 
vechi foarte slab, dar acesta pro- I 
mite să facă treabă". Aprecie- I 
rea președintelui Comitetului fu- § 
dețean pentru Cultură și Artă H 
s-a confirmat în ce-l privește pe H 
noul director al Casei de cultură 0 
din Vaslui, profesorul Gh. Cap- | 
șa. Există la aceeași instituție B 
și-un metodist destoinic, dar mai 0 
ales talentat, Dumitru Jijie. H 

Problema însă interesează și g 
altfel. Cit de metodic și de eft- M 
cient prin prdcticile sale poate I 
fi exemplul culturii promovată 1“ B 
nivelul reședinței județene pen- I 
tru restul localităților din județ B 
și în primul rind a orașelor ? ■

primul film românesc de ani
mație de lung metraj. Inspirat 
din șase dintre cele mai cu
noscute fabule ale lui La Fon
taine („Iepurele și broaștele”, 
„Dreptatea leului”, „Acvila și 
bufnița", „Iepurele și broasca 
țestoasă”, „Motanul, nevestuics 
și iepurașul", „Broasca și șobo
lanul”) filmul comentat de un 
simpatic personaj — Bimbo, pi
ticul — reactualizează opera unui 
moralist clasic oferind sensibili
tății contemporane, prin inter
mediul unui amuzant desen ani
mat, subiecte pentru o profun
dă meditație despre curaj, lași
tate, cinste, orgoliu, devotament, 
dreptate, muncă, lene< minciuni 
avariție.

Meritul incontestabil al filmu
lui . este acela de a fi transpus 
ideile lui La Fontaine într-o 
imagine de un umor irezistibiL 
Astfel, iepurele fricos din „Iepu
rele și broaștele” are o „locuin
ță” supertehnicizată cu tot felul 
de obiecte și instrumente moder
ne care „au datoria” să-l fe
rească de dușmani. Și dacă frica 
din el nu poate fi nicicum a-

„Leul și taurul”, „Greierele și 
furnica”) care constituie tot atâ
tea satire la adresa moravurile» 
contemporane.

în vară, cînd filmul a fost pre
zentat, în parte, la Festivalul in
ternațional Mamaia '70 un cri
tic român, D.I. Suchianu, remar
ca astfel modernitatea acestei a- 
daptări : în „Greierele și furnica” 
(regizor român : Victor Antones
cu) personajele se comportă 
foarte 1970, și asta fără anacro
nisme. Ba chiar lasă să se înțe
leagă că azi greierul, (adică un 
Antoine, Halliday ori Presley) o 
duce ades mult mai bine decît 
lucrătorul — gen furnica” și că 
în viziunea filmului „greierele a- 
pare acum ca un boem". De aid 
umorul fi ironia realizatorilor 
cșre. fără să se îndepărteze de 
La Fontaine moralizează paro
diind cotidianul.

Ambele filme constituie o a- 
devărată ,.monografie cinemato
grafică” La Fontaine pe care o 
recomandăm călduros spectato
rilor.

TUDOR STANESCU

RURAL '68'
Centrul de cercetări pentru 

problemele tineretului și Insti
tutul de cercetări pentru econo
mia agrară au întreprins o am
plă anchetă sociologică în 622 
de localități rurale din toate 
județele țării, pe un eșantion de 
14 700 de tineri. Acesta repre
zintă 6,6 la mie din totalul 
populației de 15—26 ani din me
diul rural. După cum se men
ționează in lucrare, s-a produs 
o oarecare deplasare a eșantio
nului in următoarele direcții 
spre sexul feminin, spre grupa 
de vîrstă 19—21 de ani, spre 
cei necăsătoriți, spre cei cu șco
larizare superioară și cu califi
care mai ridicată, spre sectoare 
de activitate caracterizate prin 
diversificarea ocupațiilor.

Unul dintre conducătorii a- 
cestei anchete, Ovidiu Bădina, 
directorul Centrului de cerce
tări pentru problemele tineretu
lui, menționează astfel direcțiile 
investigațiilor: gradul de pre
gătire școlară și profesională, 
ciștigul realizat și contribuția la 
cheltuielile familiei, locul și 
condițiile de muncă, mijloacele 
de deplasare, timpul folosit pen
tru deplasarea Ia locul de mun
că, opiniile in legătură cu 
munca prestată, dorințele și 
descifrarea perspectivelor in 
legătură cu munca, profesiunea 
pentru care s-au pregătit, cea 
pe care o practică și cea pe care 
ar dori s-o practice în viitor, 
starea civilă, relațiile de fami
lie, relații cu oameni mai in 
vîrstă, timpul liber și folosirea 
lui. activități preferate, acțiuni
le și activitățile organizațiilor 
de tineret. Din bogăția de 
date, observații și concluzii 
conținută in volum desprin
dem doar cîteva dintre cele 
ce trasează caracteristici de 
esență ale tineretului sătesc 
de astăzi. Astfel, se constată că 
tineretul sătesc are o școlari
zare ridicată (5 537 din eșan
tion sint absolvenți ai școlii ge
nerale, 2 231 — ai școlilor profe
sionale, 2 023 — ai liceului, 
1 302 — ai școlilor medii tehni
ce, 11 094 — ai invățămîntului 
superior). Raportat la repartiza
rea teritorială, s-a constatat că 
greutatea specifică a tinerilor 
care au absolvit cel puțin școala 
medie reprezintă aproximativ 
1/3 din totalul celor cuprinși in 
eșantion, atingind in județele 
Brăila, Tulcea și Dimbovifa 
1 2, dar scăzând la 1/5 în Vran- 
cea și Iași. Cea mai mare pro
porție de absolvenți ai școlii 
generale (57 la sută) s-a înre
gistrat in județul Timiș. De a- 
semenea, se relevă faptul că 
tineretul este cuprins in sec
toare variate de activitate 
Astfel, in sectorul agricol 
(C.A.P., I.A.S., I.M.A.) lucrează 
4d,7 Ia sută din totalul tinerilor 
cuprinși in eșantion : în indus
trie și construcții peste 11 la 
sută ; în alte sectoare (învăță
minte administrație, alte ramuri) 
42 la sută din tineri, mai ales 
femei.

ii

POVEȘTILE PITICULUI BIMBO primul lung-metraj românesc de 
animație !

6 dintre fermecătoarele fabule ale lui La Fontaine repovestite 
pentru copii !

Un film plin de umor și fantezie !
Iepurași, broscuțe, lei, vulturi, maimuțe, motani și pitici plini de 

haz vă aștepată la cinematografele Central și Doina.
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AU APĂRUT:
Din situația calificării pe gru

pe de vîrstă desprindem ca sem
nificative următoarele date : 
54,4 la sută din tineri între 15 
și 18 ani sînt muncitori fără ca
lificare specială ; 44,3 la sută
din tineri între '19 și 21 de ani 
sint calificați. Procentul cel 
mai ridicat de tehnicieni — 
13,7 la sută — este înregistrat 
de grupa de vîrstă 22—26 ani. 
La fete, remarcăm la toate gru
pele de vîrstă procente mari 
pentru muncitoare fără califi
care specială (între 24,5 și 59,2 
la sută) și pentru tinere cuprin
se în grupa „alte ocupații" 
(23,4 la sută pină la 49,4 la 
sută). Autorii cercetării subli-

niază faptul condițiile
modernizării agriculturii, ale 
intelectualizării in masă a popu
lației, „ocupațiile la sate și în 
special ocupațiile tineretului 
s-au diversificat sensibil și, în- 
tr-o proporție însemnată, s-au 
desprins de agricultură". Este 
semnalată ca o primă trăsătură 
caracteristică a tineretului ocu
pat in agricultură aspirația lui 
spre un grad de calificare ridi
cată, precum și tendința de a 
presta o muncă mai productivă. 
Lucrarea de față ia in conside
rare modul de pregătire școlară 
și profesională a tineretului ru
ral pentru ocupațiile agricole, 
precum și perspectivele rămîne- 
rii lui in agricultură. Deși se 
constată că unii tineri sînt ten
tați de oraș prin elemente de 
ordin material (confortul, sala
riul, pregătirea mai bună a co
piilor etc.) „există importante 
forțe și resurse sociale și mo
rale care tind să mențină o bună 
parte din tineret mai departe In 
acest sector de activitate".

Cercetare de profunzime și 
amploare, „Tineretul rural ’68“ 
a asociat pe lingă un prestigios 
colectiv de cercetători ș| un 
mare număr de colaboratori din 
județe, activiști ai organizației 
U.T.C„ cadre didactice, econo
miști. tehnicieni. specialiști.

tavian Neamțu, urmărește si 
fie o contribuție la elucidarea 
teoretică și practică a probleme
lor de azi ale satului românesc, 
îmbinată cu analiza activității 
din localitatea investigată. Par
ticularitățile activității social- 
economice și culturale din Bu
ciumi conferă specificul moti
vației comportamentelor și. aspi
rațiilor populației de 2 227 de 
locuitori ai satului. Echipa de 
cercetători, căreia i s-au asociat 
un număr important de local
nici (cadre didactice, medici, 
colectiviști ș.a.), a pus în evi
dență detalii monografice cu 
privire la istoricul locurilor, 
structura și mișcarea naturală 
a populației, starea de sănătate, 
tradiții de muncă, obiceiuri și 
cultură. De asemenea, sint pre
zentate rezultatele asupra cerce
tării unor aptitudini, abilități, 
tipuri de personalitate. Au fost 
studiate trăsături care capătă o 
primordială importanță pentru 
integrarea socială și profesio
nală în societatea modernă : aso
ciația logică de idei, flexibilita
tea spirituală, creativitatea, a- 
tenția concentrată și distributi
vă, spiritul de observație, 
sugestibilitatea. De o atenție 
specială s-a bucurat populația 
ttnără cercetată sub raportul 
stării de sănătate, al structurii 
psihologice, al tendințelor șl 
înclinațiilor sociale, al poziției 
față de diferite aspecte ale vie
ții moderne. O amplă secțiune 
a lucrării este consacrată, firesc, 
vieții economice a satului cu pi
votul ei — cooperativa agricolă 
de producție. Referirile privesc 
resursele naturale ale locurilor, 
forța de muncă, producția ți 
condițiile progresului In agri
cultură, viața cooperatistă. în 
relație cu aceasta este prezen
tată gospodăria țărănească indi
viduală și veniturile ei. Într-un 
ultim capitol, cercetătorii au 
prezentat noul conținut al In
stituțiilor locale, familia, acti
vitatea culturală, viața în so
cietate a buciumanilor, mass
media ți preocupările diferen
țiate ale tinerilor. Imbinlnd ți
nuta științifică cu accesibilita
tea, autorii au reușit să reali
zeze lucrări de o reală valoare 
documentară și orientativă, uti-

SAT DIN ȚARA
DE SUB MUNTE"

lă atlt specialiștilor, factorilor 
de decizie, cit și unui larg pu
blic de cititori : tineri, părinți, 
educatori, intelectuali din toate 
domeniile de activitate.

G. RUTÂ

0

/

CEAICOVSKI rulează la Patria 
(orele 11; 16,20).

B. D. INTRĂ IN ACȚIUNE ru
lează la Luceafărul (orele 9;
12.30 ; 16,15 ; 20) Favorit (orele 
10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

IN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE 
rulează la Excelsior (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.)
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21.) Feroviar (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.)
Glorja (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.)

POMUL DE CRĂCIUN rulează 
la Capitol (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.) Melodia (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 ; 20,30.)

ȘARADA rulează la București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

VAGABONDUL rulează la Vic
toria (orele 8,45 ; 12,15 
Grlvița (orele 9 ; 12,30 
Giulești (orele 15,30 ; 19.) 
(orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,15.) 
ra (orele 8,30 ; 12 ; 15,30 ;

POVEȘTILE PITICULUI 
BO rulează Ia Central
6.30 ;11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.)

Z rulează la Tomls (orele 9,30, 
12 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15.)

FABLIO MAGICIANUL rulează 
la Lumina (orele 8,45 ; 10,45 ;
12,45 ; 14,30 ; 16,30.)

ULTIMA VACANȚĂ rulează la 
Lumina (orele 18,30 ; 20,30.)

INTILNIREA rulează la Doj na 
(orele 18 ; 20,30.)

PROGRAM PENTRU COPII (o- 
rele 9-16 în continuare.)

TOTUL PENTRU RlS rulează 
la Timpuri Noi (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18) la orele 20 pro
gram de documentare în premi
eră.

18 ; 19,30.)
16 ; 19,30.) 

Aurora 
Flamu- 
19.)

BIM- 
(orele

ULTIMUL MOHICAN rulează la 
înfrățirea între
15.30 ; 17,45 ; 20.) 
18; 20), Vitan 
20,15.)

AI GRIJA DE
Buzești (orele 15,30 ; 18 ;

CĂPITANUL FLORIAN rulează 
Ia Dacia (orele 8,45 ; 20,30 în con
tinuare.)

OMUL DIN SIERRA rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18 ; ‘
Floreasca (orele 15,30 ; 18 
Miorița (orele
17.30 ; 20.)

SENTINȚA
(orele 16; 18;

RĂZBUNAREA SFINTULUI 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 18 ;
20,15.)

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30 19).

KING KONG EVADEAZĂ ru
lează la Ferentari (orele 15,30 ; 
17,45 ; 2O.)Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15.) Progresul (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15.)

AMINTIRI BUCUREȘTENE ru
lează la Cotroceni (orele 15,30 ; 
17,45 ; 20.)

100 DE CARABINE rulează 
Crîngași (orele 16 ; 18 ; 20.)

ÎN ARȘIȚA NOPȚII rulează 
Viitorul (orele 15,30 ; 18.)

ADIO PRIETENI rulează la 
itorul (ora 20,15.)

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA ru
lează la Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15.) Rahova (orele 15,30 ; 18 ;
20,15.)
SECHESTRU DE PERSOANA ru
lează la Popular 
20,15.)

PARIA rulează
le 15,30 ; 18 ; 20,15.)

COLIBA UNCHIULU TOM ru
lează Ia Flacăra (orele 14,45 ;
17.30 ; 20,15.)

FEMEIA SA SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT rulează la Arta (orele
15.30 ; 18 ; 20,15.)

popoare (orele 
Munca (orele 16 ;

(orele 15,30; 18;

SUZI rulează la 
20,30.)

20,30.)
20,30.)

10 ; 12,30 ; 15 ;

rulează la Unirea, 
20).

la

la

Vi

la Cosmos (ore-

-Steatre
LUNI 28 DEC.

Opera Română: TANNHAUSER 
— ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
ALCOR ȘI MONA — ora 20; 
Tetrul Mic : PREȚUL — ora 20 ; 
Teatrul „CAI. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19.30; (Sala Studio): CIND LUNA 
E ALBASTRA — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FETELE DIDI- 
NEI — ora 19,30 ; Teatrul „AL 
Davila" — Pitești (In Sala Savoy 
a Teatrului „C Tănase") : ACCE
LERATUL 402 — ora 20.

DEC.

Deschiderea emisiunii, 
ecranul • 18,45 Muzică 
• 19,00 Contractul eco-

LUNI 28

• 18,00 
Scena și 
populară
nomlc și relațiile dintre centralele 
Industriale • 19,20 1001 de seri. E- 
misiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 A- 
genda politică • 20,10 Teatru foi
leton: Războiul celor două roze 
(X) • 21,00 Ocolul țării tn opt 
luni • 22,00 Telejurnalul de noap
te • 22,10 Telesport * 22,40 Reci
talul cîntărețului de muzică u- 
loară Jean Ferrat.

(Urmare din pag. I)
in tirg la Vilcea să-i vindă. Era 
cit pe-aci să bată palma cu niște 
negustori și să bea aldămașul, 
dacă nu le Încurca tirgul un 
lucrător de miliție care a avut 
Inspirația să Ie ceară biletele de 
vînzare.

Încercările mele, ca profesor 
și diriginte, de a-I aduce la 
școală sint inutile. In ciuda opi
niei oamenilor din comuna 
Frincești și comunele învecinate 
elevul Șișu își continuă drumul 
primejdios. Mama lui ne roagă 
insistent să-i salvăm copilul scă
pat din miini, să fie trimis la o 
școală de reeducare. Cere, dar 
nimeni nu ii ia în seamă rugă
mintea. Conducerea școlii și a 
comunei nu zic nimic. De ce 
oare ? In ultimă instanță Șișu 
nu este un produs al comunei 
Frincești ? S-a făcut totul pen
tru recuperarea lui ? Nu mai 
poate fi salvat ? Mie nu mi 
se pare.

Cazul elevului Șișu l-am fă
cut cunoscut și într-o ședință a 
cadrelor didactice din Frincești 
unde era de față și un tovarăș 
din partea conducerii județene 
de pionieri. Pentru unii cazul 
povestit a fost ceva amuzant. Un 
hot de cai la 12 ani !... Să nu 
rîzi?

M-a durut reacția aceasta ne
așteptată. Și mai ales, mă doare 
că timpul trece, că un copil, 
care influențează negativ și alți 
copii, rămine in afara școlii, in 
afara societății.

Din dorința de a-I salva pe 
Șișu și pe alții ca el, care acum 
nu-șl dau seama că au apucat-o 
pe un drum greșit, mă adresez 
redacției, cititorilor.

Realizată sub patronajul 
celorași instituții care au 
gătit lucrarea „Tineretul 
ral '68“, cercetarea sociologică 
a satului Buciumi din județul 
Sălaj, care a reunit un colectiv 
multidisciplinar condus de Oc-

a- 
pre- 
ru-

ÎN ACEEAȘI COLECȚIE SB 
AFLA IN PREGĂTIRE : 
„Tineretul industrial ’68" 
„Idealul adolescenților" 
„Studentul și societatea" 
„Profesiunea mea"

CANON Șl
PERSONALITATE
(Urmare din pag. I)

ale căror nume, în majori
tate, nu s-au păstrat, și care 
s-ar părea că nu și-au bătut 
capul niciodată cu chestiuni 
tipic moderne, cum ar fi 
„tușa personală a artistului", 
s-au înfipt ca un cuțit . de 
piatră in conștiința omenirii, 
și modestia lor se dovedește 
mai durabilă decît atîtea 
orgolii luciferice de mai tir- 
ziu.

Lucrul e greu de înțeles, 
cel puțin în primul moment, 
pentru un intelectual ce a- 
parține epocii noastre. In 
conștiința artistică de azi 
există cr adevărată mistică a 
originalității. Toți se zbat să 
fie originali, pe orice cale, 
prin orice mijloace, prea a- 
desea, vai. via negationis, 
în așa fel incit, in goana 
neobosită după inedit, efe- 
meritatea devine condiția 
originalității și vice versa.

Departe de noi ideea că 
originalitatea e neînsemnată, 
că noutatea nu ar aduce ni
mic artei, ori că „liberta
tea" în expresie nu este e- 
sențială in orice operă. Insă 
lecția oricărei arte canonice 
— și trebuie să recunoaștem 
că față de o cultură antică, 
ori față de o perioadă cum 
a fost Renașterea, rezumabi- 
lă și ea, la urma urmei, la 
un număr nu prea mare de 
arhetipuri biblice, fenome
nele de „dogmatism" modern 
sînt rizibile — e aceea că 
opera depinde întîi de per
sonalitatea artistului și de 
capacitatea lui de a sinteti
za lumea și existența, nu de 
forța cu care trage publicu
lui un pumn intre ochi. Re
prezentarea romantică a ge
niului e deobicei aceea a 
unei naturi fără egal, ce nu 
se supune nici unei reguli. 
Dar cine poate nega geniul 
unei piramide, din care e- 
mană, eu toată proporția 
covîrșitoare, o matematică 
„discreție"? Cine nu e cu
tremurat de disciplina unei 
alei de sfincși ? Cine nu 
simte in repetiția scrierii 
pictografice o divină inteli
gență ? Și coborînd in mor- 
mintul lui Seti I cine nu 
simte că se îneacă într-un 
ochi nesfîrșit al timpului ?

Desigur, vom spune, alți

oameni, altă filozofie, altă 
nevoie de frumos. Dar arta 
mare și adevărată nu e me
reu concentrare, adevăr su
blimat, aur simbolic, gînd 
vast, in care se pot cuprinde 
mii de oameni și sute de 
ani, pace, eternitate? De ce o 
artă febrilă, grăbită, crispa
tă de timp, pe chipul căreia 
fiecare secundă sapă un rid, 
imbătrinind-o înainte de 
vreme ? Oare numai vechii 
egipteni aveau timpul de 
partea lor ?

Emoționantă e condiția ar
tiștilor care au dat lumtt 
aceste minuni. Opera nu se 
iscălea pe vremea aceea. 
Unii artiști erau sclavă U- 
neori mai multe generații 
lucrau la același monument. 
Artiștii glorificau un fara
on, care dorea să Însemna 
viața lumii prin moartea lui 
pompoasă. Ei înșiși erau, ca 
să zicem așa, excluși din 
propria lor artă. Mureau a- 
desea înainte să vadă înco
ronarea operei, și erau de 
multe ori asasinați ca mește
rul Manole, pentru ca geniul 
lor să nu împodobească sfîr- 
șitul altcuiva. Se poate 
existență mai lipsită de glo
rie, de popularitate, de toate 
voluptățile în care se scal
dă din plin artistul de azi ? 
Sigur e că meșterii de acum 
trei milenii și mai bine nu 
cunoșteau deloc „comple
xul autorului" așa cum îl 
resimțim noi. I-a acoperit ni
sipul ori poate i-au sfîșiat 
șacalii, li s-a risipit nume
le, și totuși ei sînt, în de
pozitul de spirit al omenirii, 
mai mult decît sute de sem
nături la un, loc. Niște artiști 
de asemenea talie cu sigu
ranță că își cunoșteau va
loarea. Modestia lor nu poa
te fi decît un semn de ma
ximă noblețe artistică. Viața 
lor a fost doar creație. O da
tă creația împlinită, trupul 
s-a desfăcut.

Mă gindeam la toate aces
tea, la 15 decembrie. Ia Lu
xor, sub un cer de cobalt, 
între coloși pe a căror gură 
spartă de timp parcă se ci
tea un suris de triumf. Și 
simțeam în jur nu o Africă 
primitivă și luxuriantă șl 
plină de fiare din abecedar, 
ci o planetă de frumos a că
rei cheie am pierdut-o.
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ÎNSEMNĂRI DIN

S ACELE- BRAȘOV

Pentru titlul
de „cel mai

Liceului 
are rolul
sau slnt 

con-

Febra apropierii Revelionului se simte ți în magazinele alimentare, care, în aceste zue, oferă 
cumpărătorilor un bogat Sortiment de produse.

SPORT • SPORT • SPORT |

TABARA DE INSTRUIRE

S au încheiat Conferințele
organizațiilor județene ale li. T. C.
(Urmare din pag. I)

După prezentarea dării de sea
mă referitoare la activitatea co
mitetului județean Bihor al U.T.C. 
de la alegerile precedente pînă 
în prezent, în continuarea căreia 
au urmat numeroase și substan
țiale luări de cuvînt ale unor de
legați și invitați, după raportul 
Comisiei județene de cenzori și 
prezentarea programului de acti
vități a urmat alegerea noului co
mitet județean, a comisiei jude
țene de cenzori și a delegaților 
la Congresul al IX-lea al U.T.C. 
Prima plenară a noului comitet 
județean a ales în unanimitate pe 
tovarășul IOAN VULTURAR 
ca prim secretar al Comitetu
lui județean Bihor al U.T.C. 
Conferința a 
tru alegerea 
centrale ale 
•orii candidați:

trea progri ... .__
urmat alegerea noului co

tului U.T.C. a liceului nr. 5, 0- 
radea; MARIA OROS, croito
reasă, membră a comitetului 
U.T.C. al Fabricii de confecții 
Marghita; MARIA PAPP, coope
ratoare, secretara comitetului 
U.T.C. al C.A.P. Roșiori, comu
na Diosig; IOSIF PATAKI, tâm
plar, membru al comitetului 
U.T.C. al Fabricii de mobilă 
Alfa, din Oradea; GHEORGHE 
TEPELEA, inginer, secretar al 
comitetului U.T.C. al Uzinei 
„înfrățirea" din Oradea; IOAN 
VULTURAR, prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al 
U.T.C., AUREL ZĂINESCU, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C.

In încheierea lucrărilor Confe
rinței, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm a fost adoptată 
o telegramă adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, în care se 
subliniază hotărîrea celor peste 
60 000 de tineri care trăiesc și 
muncesc pe meleagurile bihorene 
de a-și intensifica eforturile pen
tru traducerea în viață a mărețe
lor obiective stabilite de Con
gresul al X-lea al P.C.R., pentru 
îndeplinirea prevederilor viitoru
lui cincinal, pentru realizarea ce
lor mai îndrăznețe vise și aspira
ții.

Desigur, veți spune, că nu este 
potrivit ca relatările dintr-o ta
bără sportivă să înceapă cu ser
virea mesei. Și totuși, intirzie- 
rea neprevăzută a unui autobus, 
ne-a adus in tabăra de instruire 
și odihnă organizată de C.C. al 
U.T.C. la Săcele-Brașov pentru 
președinții asociațiilor sportive 
ale elevilor la ora 18,30, cind e- 
levii-președinți stăteau fru
mos încolonați pentru a intra 
la masă. Regretul că am ajuns 
la sfîrșitul unei zile de tabără 
s-a spulberat repede. Activități
le au continuat și după cină cu 
un dinamism greu de Întîlnit in
tr-o tabără cu peste 600 de par- 
ticipanți.

Dar, mai intii cîteva cuvinte 
despre masă. De serviciu este 
grupa nr. 7—Dolj. La fiecare 
masă alături de o ramură de 
brad, un bilet dezvăluie de la 
început bunele intenții ale celor 
ce iac de serviciu : „Oltenii vă 
urează poftă bună*. Și ca fan
tezia și voia bună să-si găsească 
lăcaș trainic aici, el și-au con
fecționat niște bonete albe de 
bucătari, care au provocat o 
surpriză generală.

După o zi în care cele 22 de 
grupe au trecut prin diferite ac
tivități. după un sistem de rota
ție alcătuit cu migală, sistem 
pe care și un veritabil matema
tician l-ar descoperi cu multă 
trudă, elevii își continuă activi
tatea. în același ritm frenetic de 
acțiune și entuziasm pe care il 
duc zilnic. Va fi o seară-concurs 
pentru acordarea titlurilor de 
cel mai bun cintăreț de muzică 
populară și 
trintă. Apoi

de cel mai bun la 
se va continua cu o

seară de dans in care orchestra 
de muzică ușoară a 
pedagogic din Craiova 
principal.

S-au mai desfășurat,
în curs de desfășurare, 
cursuri sau campionate pentru 
desemnarea celui mai bun cin- 
tăreț de muzică ușoară, cel mai 
bun recitator, cel mai bun ju
cător de șah sau de tenis de 
masă. De asemenea, sint in curs 
de desfășurare campionatele ta
berei de volei, handbal și fot
bal in 6, campionate arbitrate 
de elevi cu o competență pe 
care o pot invidia chiar și unii 
arbitri „de meserie*.

A doua zl, dimineață, terenul 
de fotbal in nota de însuflețire 
in care se desfășoară activitatea, 
vuia de larma galeriilor gălăte- 
ne și prahovene încinse intr-o 
întrecere sonoră mai vehementă 
decit cea de pe teren, dintre e- 
chioele acestor județe.

Zilnic, cîteva grupe de elevi, 
vizitează cu autobuzele Poiana 
Brașov. Este programat de ase
menea crosul taberei, iar pe o 
culme din apropiere, ski-liftul 
așteaptă... zăpada.

Un rol deosebit în tabără 
are însă cabinetul metodic 
la care trece fiecare grupă de 
două ori in timpul taberei. Aici 
se discută aspecte ale muncii 
președinților asociațiilor sporti
ve ale elevilor, se dau îndru
mări, se interferează experiențe 
și se nasc planuri de viitor. Pro
fesorii de educație fizică George 
Mîti și Cornel Corodan ascultă 
cu multă răbdare pe tinerii pre
ședinți, le dau îndrumări com
petente și le insuflă dragostea.

il 
pe

desemnat pen- 
în organele 

U.T.C. urmă- 
GHEORGHE 

DOCA, vice-președinte al Consi
liului U.A.S.R.; FLOAREA IS
PAS, secretar al C.C. al U.T.C.; 
TEODOR LAZA, secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.C., ora
șul Dr. Petru Groza; MARTĂ 
MUREȘAN, secretara unei orga
nizații de baz<5 U.T.C. din co
merț, Oradea; CARMEN NE- 
CULA, elevă, secretara comite-

CRONICA U.T.C.
Michel Jouet, secretar ge

neral al F.M.T.D. și soția sa, 
Silvye Jouet, corespondentă 
la Budapesta a ziarului l'Hu- 
manite, au plecat ieri din 
țara noastră, după o vizită 
întreprinsă la invitația C.C. 
al U.T.C. La plecare, pe ae
roportul internațional Bucu
rești Otopeni, au fost de 
față tovarășul Vasile Ni- 
colciOiu, secretar al C.C. a! 
U.T.C., activiști ai C.C1. al 
U.T.C.

si imU BASCHET
tir

UTILAJE ÎN
AVANS

(Urmare din pag. I)

ea bazîndu-se pe o experiență 
deja acumulată, pe succesele în
registrate de colectivul de aici 
în organizarea științifică a pro
ducției și a muncii. Putem amin
ti tn acest sens că tipizarea ven
tilatoarelor și asimilarea de noi 
tipuri — acțiune începută în 
1968 și definitivată în cursul 
acestui an — a permis trecerea 
de la o producție de unicate sau 
șerie mică la executarea comen-

zilor în serie mare. Primul re
zultat : laminorului de tablă 
groasă din cadrul Combinatului 
siderurgic din Galați i-au fost 
livrate cu un avans de patru și 
respectiv șase luni două venti
latoare de 230 000 metri cubi pe 
oră și două de 180 000 m.c./oră, 
fabricii de ciment din Ale’d i-au 
fost expediate încă din acest an 
două ventilatoare tip V 520 
văzute inițial a fi primite 
1971.

pre- 
in

VENITURILE
(Urmare din pag. I)

Vede, adică de două importante 
centre urbane, debușee sigure 
pentru producția de legume, 
am hotărit extinderea suprafe
țelor cultivate cu roșii, ardei, 
ceapă, usturoi, varză și cartofi 
pe două sute de hectare. De a- 
semenea, încurajați și de redu
cerea prețurilor la materiale și 
la folia de polietilenă vom ex
tinde cu zece hectare suprafața 
de solarii — mijloc important 
de venituri pentru cooperativă, 
dar și de asigurare a unor pro
ducții timpurii de 
Adăugind irigațiilor 
tehnice necesare, credem 
sporirea producțiilor medit la 
grîu cu cel puțin 20 Ia sută, Ia 
porumb cu o mie — o mie două 
sute de kilograme, iar la floa- 
rea-soarelui cu trei sute de ki
lograme la hectar. Vom avea 
astfel posibilitatea să îngrășăm 
anual cu o mie de porci mai 
mult decît pînă acum, să con
tribuim la fondul central cu 
cel puțin o mie de vagoane 
cereale. Iar veniturile coopera
tivei vor crește cam cu cinci 
milioane lei anual ; din care, 
aproape patru milioane se vor 
adăuga retribuției membrilor 
cooperatori al cărei nivel se va 
dubla comparativ cu 1970".

Dezbătînd larg Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu,- 
cooperativele agricole își prefi
gurează direcțiile esențiale de 
dezvoltare. In comuna Gilort, ju
dețul Gorj, inginerul Constantin 
Radu a întocmit deja proiectul 
unei noi crescătorii de ciuperci, 
care va aduce cooperativei agri
cole un venit anual de peste 
două milioane lei. La Mîrșani, 
tn județul Dolj, ca de altfel și 
la Gorgota, în Prahova, Pești- 
șani, în Gorj, vor lua ființă ate
liere de timplărie care vor sa-

legume. 
măsurile 

in

tisface în întregime nevoile 
zonele 
totodată, 
lucra tot timpul anului un nu
măr mare de cooperatori, sursa 
unor venituri bănești. Este sem
nificativă în acest sens cifra 
comunicată de la Comitetul ju
dețean Gorj al P.C.R. și anume 
că in 1972 cooperativele agricole 
de aici, valorificînd din plin 
condițiile naturale și tradiția — 
Ia Telești. de pildă, se va dez
volta producerea de carpete, co
voare și produse de artizanat, 
la Bărbătești confecționarea o- 
biectelor din păr de capră la 
Florești și Țăndăreni obiec
tele din lemn de esență moale, 
la Stejaru, fabricarea de cără
midă, țiglă, teracotă etc. — vor 
realiza venituri nete de peste 
c sută de milioane lei. în Vran- 
cea, podgoriile Odobeștilor, 
Panelului și Coteștilor vor fi 

punîndu-se astfel mai 
în valoare condițiile 

ale 
asociații 

vor 
și condițiile econo- ■

din 
respective, constituind, 

sectoare în care vor

extinse, 
eficient 
naturale 
33 de 
ratiste 
tradițiile 
mice create 
gumicultură, 
cultură, 
asociații 
face ca 
peratori 
terenuri 
accentuate mecanizări și orga
nizări —, să aducă venituri su
plimentare nivelului actual cu 
circa o sută cincizeci de mili
oane lei.

...Așadar, butonul pupitrului 
de comandă pe care Dumitru 
Dinișor îl denumea organizare 
mai bună, planificare științific 
concepută, conducere competen
tă* este în bună parte stăpinit 
de om. Și, în continuare, apro- 
fundînd Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adoptînd 
măsurile optime care să asigure 
materializarea condițiilor natu
rale și economice existente, vor 
fi jalonate căile ce conduc spre 
afirmarea agriculturii ca sector 
principal al economiei.

zonei. In Argeș, 
intercoope- 

pune în valoare
în zootehnie, le- 
viticultură, pomi- 

activități anexe ; 33 de 
intercooperatiste vor 

munca membrilor coo- 
— depusă pe aceleași 
dar în condițiile unei

Aseară, la Floreasca, s-au în
scris ultimele coșuri în cadrul 
primului turneu din cel de-al 
doilea tur al campionatului na
țional de baschet masculin. O 
primă concluzie care se poate 
desprinde după disputarea ce
lor 24 de partide se referă la 
utilitatea unei asemenea formu
le competiționale. Pe lingă fap
tul că jucătorii sînt puși să 
evolueze în condițiile specifice 
marilor confruntări interna
ționale, astfel de turnee oferă, 
reale posibilități de observare 
și apreciere exactă a valorilor 
din baschetul intern. De aceea 
așteptăm cu real interes cele
lalte turnee, dintre care primul 
e programat între 7'și 10 ia
nuarie în Sala sporturilor din 
Timișoara.

Revenind la jocurile disputa
te, remarcăm, mai întîi, deta
șarea dinamoviștilor bucu- 
reșteni în fruntea clasamentu
lui. în timp ce aceștia au cîști- 
gat fără emoții partidă după 
partidă, echipele' din plutonul 
următor și-au micșorat șansele 
de a ajunge mai aproape de li
deri datorită inconstanței. „Poli* 
București, deși continuă să o- 
cupe locul secund, a cedat echi
pei Steaua, care revine — sin
gură — pe poziția a treia, de
oarece și „U* Timișoara o altă 
candidată la fotoliile de orches
tră ale clasamentului, a pier
dut ieri în fața Rapidului. Cit 
despre „surprizele" produse, 
ele nu interesează prima parte 
a clasamentului șl, deocamdată, 
nu au făcut decit să demonstre-

scăzută a majorită-ze
ții ____  ____v. ......țiile de joc le solicită mai in
tens șl sub aspectul pregătirii 
și rezistenței fizice. De aceea, 
nu considerăm necesar să mai 
amintim rezultatele meciurilor.

In sfîrșit, o problemă de eti
că sportivă, care ne-a inspirat, 
de altfel, titlul articolului. Este 
vorba de atitudinea unor jucă
tori — mai ales dintre cei ti
neri — pe terenul de joc, In 
relațiile cu arbitrii și publicul 
Astfel, ca să nu ne referim de- 
cît la cel mai cunoscuți, Popa 
Georgescu și Pîrșu (Poli. Buc.), 
Oczelac (Steaua), Dumitru 
(I.E.F.S.) șl alții și-au făcut un 
obicei din a se concentra mai 
mult asupra arbitrajului decit 
asupra jocului, de a se certa 
cu partenerii și adversarii, a- 
jungînd uneori pînă la insulte 
(Gh. Valeriu—Steaua și Czmor 
— „U“ Timișoara). Acești jucă
tori, care au ajuns la o oarecare 
valoare pe plan intern își permit 
astfel (imittnd exemplele altor 
vedete, mai vîrstnice, care nu 
au fost puse la punct etnd tre
buia) 
tă șl 
trist 
(care 
pînă 
internațional) sînt lăsate 
expună 
trenoril și arbitrii, cei care ar 
trebui să ia măsuri drastice și 
imediate, să Intervină tntr-un 
fel oarecare. Este nevoie ea a- 
semenea atitudini să fie repri
mate cu toată asprimea, ca mo
destia, seriozitatea, respectul 
pentru cei din jur să fie coor
donatele reale, permanente ale 
ținutei tuturor jucătorilor de 
baschet. Antrenorii, mai ales,

valoarea 
echipelor atunci cînd condi-

să uite că la meciuri asis- 
un public. Ceea ce e mai 
e că aceste mici „vedete" 
mal au mult de transpirat 
să se audă de ele pe plan 

să-și
„educația* fără ca an-

(Urmare din pa&- l)
interesează 

spune prof. 
- principalul 

și de 
de cul- 

scutiți 
ei tre-

— Performanțele 
mai puțin — ne 
Paul Cerneanu ■ 
îl constituie mișcarea 
aceea facem exerciții 
tură fizică și cu elevii 
medical. Fiecare dintre 
buie să fie prezent la oră și «ă 
facă exercițiile recomandate. 
De altfel, am propune ca și lor 
să li se pună 
educația fizică 
ma școlară un 
celelalte unde 
tiți". Acum, in 
elevii exerciții și elemente com
ponente ale jocurilor de volei, 
handbal și baschet, precum și 
exerciții la aparate. Astfel îm
binăm exercițiile analitice de 
gimnastică cu inițierea și per
fecționarea intr-una sau mai 
multe ramuri 
totodată 
necesar, 
tatea și eficacitatea.
lași timp, crește interesul ele
vilor pentru aceste ore și ne 
gîndim că n-ar fi lipsit de 
sens să le dăm teme de edu
cație fizică n“ntru a exersa 
acasă, deprinzindu-i să lucreze 
și în afara școlii. Beneficiem de 
o bază sportivă completă și, 
așa cum am mai făcut-o, vom 
antrena elevii in diverse com
petiții pe școală fără a avea 
pretenții deosebite. Evident, cu 
cei care se remarcă, vom alcă
tui echipe reprezentative.

Același climat favorabil des
fășurării orelor de educațe fi
zică am întîlnit și la Liceul 
agricol unde, deși posibilitățile 
sînt mult mai reduse, tînărul 
profesor Sandor Pentek a reu
șit, cu concursul elevilor -i fo-

note, intrucit 
este in progra- 
obiect ca toate 

nu există „scu- 
sală lucrăm cu

sau 
sportive, creind 

lecțiilor dinamismul 
sporindu-le atractivi- 

In ace-

nu trebuie să uite nici o clipă 
că nu sînt niște simpli tehni
cieni ci și — poate in primul 
rînd — niște educatori, che
mați să-i formeze multilateral 
pe tinerii care le trec prin 
mină.

dar și simțul de răspundere, pe 
care trebuie să-1 aibă în funcția 
care li s-a încredințat, aceea de 
a fi factorii primi ai organizării 
și desfășurării activității sporti
ve de masă in școală.

Am asistat la una din 
lucru ale cabinetului

Președinta, Tudorițâ 
nescu, o brunetă micuță, explică 
ușor emoționată cum au proce
dat cu activitatea sportivă la 
Liceul economic din Brăila. Ara
tă cum au organizat campionate 
pe asociația sportivă pentru de
semnarea celui mai bun alergă
tor, a celui mai bun săritor și a 
celui mai bun aruncător. De ase
menea, au organizat campiona
te de handbal, de cros, șah. Ex
plică cu răbdare cum au acționat 
responsabilul cu propaganda, 
casierul, redactorul gazetei de 
perete a asociației etc. Nu uită 
să menționeze pasiunea cu care 
ii sprijină directorul liceului, 
Gheorghe Gornicu și profesoara 
Lucreția Razelm. Pot afirma 
insă, in urma unei recente vizi
te făcute la Brăila, că ea a uitat 
să se laude cu splendidul drapel 
al asociației confecționat cu 
mult simț artistic, a uitat să 
spună despre colțul fotografic al 
asociației sportive, să vorbească 
despre larga adeziune pe care 
elevii școlii o dau activității 
sportive acolo.

Tot din discuții aflăm cum 
s-au construit colective de arbi
trii din rindul elevilor la Ora
dea, Constanța. Brăila, cum ini
moasa președintă a Școlii de co
operație din Bistrița-Năsăud, pe 
lingă activitatea de masă a ele
vilor s-a angrenat și în cea a 
sportului de performanță, aflăm 
că la Constanța elevii și-au a- 
menajat și un teren de tenis pe 
cel de volei, organizîndu-și 
campionatul lor, și multe altele 
care ar putea face obiectul mul
tor relatări interesante.

Tabăra își desfășoară zilnic a- 
cest program viu, dinamic, va
riat, instruct’v, reconfortant. Di
rectorul ei, profesorul Septi- 
miu Todea, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., a reușit 
să asigure, împreună cu colecti
vul său, un ritm de viață și ac
țiuni inedite, captivante, pe care 
sîntem siguri, nici un participant 
nu le va uita niciodată.

orele de 
metodic.

Șerbă-

Incontestabil, cea mai proemi
nentă figură a șahului sovietic 
din ultimii ani este Boris Spas
ski, jucătorul care după o primă 
tentativă nereușită, a intrat în 
posesia titlului suprem de cam
pion mondial. „Boria", cum il 
numesc prietenii, este un tînăr 
amabil, plin de voie bună, cu 
alură destul de boemă. Din a- 
ceastă cauză, foarte mulți îl 
privesc ca pe un original I De
sigur, e o dovadă de originalita
te să spui tuturor „Băiete" sau 
„prietene", bătîndu-1 amical pe 
umăr. Faptul că are, pe ban
cheta din spate a mașinii sale 
„Volga", o caschetă de milițian 
este de asemenea ceva original. 
In general însă, așa cum declară 
chiar Spasski, principala Iui ori
ginalitate este că a devenit jucă
tor de șah ! O vizită acasă la 
campionul lumii și o discuție în 
„tete-ă-tăte" este o ocazie foar
te bună de a cunoaște mai bine 
personalitatea acestui mare jucă
tor, care în curînd va avea de 
suportat asaltul challangerului. 
pe care-1 vor desemna meciurile 
candidaților. Discuția cu Spasski 
este toarte interesantă, deoarece 
nu abordează numai teme șa- 
histe. Omul care își vede foto
grafia de circa 20 de ani în jur
nale și reviste, care a devenit 
Ia o vîrstă destul de fragedă 
mare maestru internațional și 
se află acum în virful „olimpu- 
lui* șahist, are o seric întreagă 
de preocupări și gînduri extra- 
șahiste, pe care și le arată 
tr-un dialog prietenesc.

Intrăm direct în subiect :
— Ce dă. după părerea 

interes ^vieții ?
— Este posibilitatea de a 

din visurile tale o realitate tot 
atît de ușor de atins ca o piatră 
pe șosea. Se ajunge foarte greu 
însă la așa ceva...

— Desigur, însă tn toate aces-

în-

dvs.,
face

ficțiuni ale mele voi putea Îm
părți o parte a pasiunilor și a 
cunoștințelor. De exemplu, ingi
nerul care studiază filozofia în
cearcă să înțeleagă biologia și 
face haltere în fiecare dimi
neață. Astfel, el îmi va semăna 
îndeajuns de mult.

Deci, Spasski contra lui Spas
ski ! Un joc de șah a apărut pe 
masă. Adversarii sînt tineri, A- 
semănarea lor se limitează la 
trăsăturile feței. Popularitatea, 
obișnuința de a fi recunoscut in 
mulțime au dat marelui maestru 
o modestie aparentă. El poartă 
un costum gri, o cravată sobră 
și pantofi destul de hazlii, din 
fetru. în mod logic, inginerul 
este — prin contrast — adeptul 
ultimei mode, eleganța lui fiind 
un pic țipătoare.

— Dacă nu aș fi reușit în șah 
și aș fi fost un simplu inginer, 
mi-ar fi plăcut să fiu îmbrăcat 
după ultima modă. E foarte po
sibil că mi-aș fi lăsat barbă, că 
aș fi fumat pipă, că aș fi pur
tat blue-jeans strînși pe picior. 
Dar consider că un om modern 
trebuie să facă sport. Aș fi făcut 
deci atletism, aș fi fost săritor 
sau sprinter. Chiar jucînd șah, 
trebuie să ai o musculatură bine 
dezvoltată. M-aș fi interesat de 
literatură, de genetică, de dis
cuții filozofice. Aș fi dansat 
bine și aș fi căutat să am succes 
Ia femei. Mi-ar fi plăcut mult 
munca mea. Fără aceasta, nu se 
poate vorbi de armonie în dez
voltarea individului, cînd ocu
pația lui de bază nu aduce sa
tisfacțiile la care s-ar fi aștep
tat. Eu am căutat totdeauna ar
monie...

Este acum rindul inginerului 
(ficțiune) Spasski să vorbească, 
și să spună ceea ce nu a decla
rat pînă acum marele maestru.

— Eu sînt un fanatic al șahu-

SPASSKI
CONTRA
SPASSKI!

losind țevi de metal luate de 
la I.C.M. în schimbul fierului 
vechi predat, să amenajeze o 
frumoasă bază sportivă, cu te
renuri și pistă de alergări as
faltate. Sala existentă este 
bună, dar lipsită de aparate, 
ceea ce face ca elevii să aștepte 
cam mult tn jurul saltelei și 
caprei de sărituri.

Reușita orei de educație fi
zică este determinată, în ultimă 
Instanță, de pasiunea și capaci
tatea profesorului. Dacă la 
Turnu Măgurele am întîlnit 
profesori pasionați, care pu-

neau tot sufletul în desfășura
rea lecțiilor, In majoritatea șco
lilor vizitate din județul Olt am 
găsit profesori care manifestau 
mai puțin interes, lucrtnd de 
mintuială s-au ocupîndu-se cu 
altceva in timpul rezervat a- 
cestor ore Intrînd In așa-zisa 
sală de sport a Școlii profesio
nale de cooperație din Corabia 
— o încăpere prost luminată, 
îeamenajată etc. — am fost sur
prins văzind elevele în uni
forme și cu cărți în miini. Ni
merisem bine, erau la ora de 
educație fizică ?

— Facem repetiție pentru 
brigada de agitație, mă lămu
rește profesoara Marița Dijmă- 
rescu. Diriginta clasei • bol-

SILVIU DUMITRESCUOVIDIU PĂUN

mai miră
Ia nivelul In-

navă și fetele vor să dea o ser
bare™

N-avem nimic împotriva ser
bării, dar de ce tocmai în ora 
de educație fizică se pregătește 
programul ? în realitate, exis
tă de mai mulți ani o anume 
mentalitate și un climat pri
elnic pentru propagarea aces
teia, obiectul fiind considerat o 
dexteritate, iar în orele res
pective putîndu-se face orice. 
De aceea, nu ne-a mirat faptul 
că directorul școlii, care mă 
însoțea, n-a avut nimic de spus, 
grăbit fiind să-mi prezinte ca

De altfel nu 
cînd aflăm că 
spectoratului nimeni nu se o- 
cupă de orele 
zică Postul de 
acest obiect a 
totul a rămas 
comisii de 
C.J.E.F.S., dar 
nu sînt luate în seamă.

— Intrucit avem foarte puți
ne cadre calificate am propus 
ca suplinitorii pentru educația 
fizică să fie recrutați dintre 
absolvenții liceelor care au 
avut la acest obiect note mari,

de educație fi- 
inspector pentru 
fost desființat și 
pe seama unei 
coordonare a 

ale cărei sfaturi

pe o mare realizare amenaja
rea bazei sportive. In realitate, 
baza sportivă arăta jalnic : un 
stîlp lipsă, hîrtii și resturi me
najere, nisip neîmprăștiat și 
orătănii de prin vecini.. La fel, 
nu ne-a mirat că elevii clasei a 
V-a a Școlii generale din co
muna Slătioara erau trimiși 
acasă, in timp ce profesoara de 
educație fizică era, la i" 
trimisă să țină la altă < 
de... geografie.

— Directorul școlii r 
dispoziție să nu țin a: 
oră de educație fizică 
înlocuiesc, intrucit trebuie să 
se ducă la o ședință, ne spune 
Florica Știrbescu, suplinitoare 
la educație fizică.

rindul ei 
clasă ora

au practicat sportul și s-au 
remarcat în echipele reprezen
tative și în competiții, ne spune 
prof. Gh Șerban. membru în 
această comisie. Dar Inspecto
ratul a încadrat suplinitorii 
numai in ordinea mediilor ob
ținute la examenul de bacalau
reat... Totuși, noi încercăm ir. 
fiecare an să-i pregătim pe a- 
cești tineri, organizînd in _ va
canțele de iarnă și de primă
vară cursuri teoretice și lecții 
practice pentru formarea lor. 
Avem uneori surprize neplă
cute, constatind că in anul ur
mător acești tineri nu mai 
sînt încadrați de Inspectorat, 
pentru că sînt alții cu note 
mari la bacalaureat. Astfel, ••

tea sînt formule generale, nu ?
— Nu pentru mine. Eu am un 

vis foarte drag.
— Presupun că se referă la 

coroana de campion mondial...
— Nu, el ar purta mai curlnd 

ochelari și o legătură groasă de 
cărți sub braț. Visul meu îl nu
mesc filozofie !

— Asta Înseamnă că, așteptînd 
meciurile candidaților și pe vii
torul dvs adversar, nu visați la 
victorie ?

— Sigur că mă gîndesc. Știu 
că trebuie să muncesc mult 
pentru aceasta și de aceea vă a- 
sigur că ți muncesc, Intr-adevăr.

Și astfel, discuția merge mai 
departe pe același ton. Micul ca
binet de lucru al marelui maes
tru Spasski nu poate să fixeze 
Intre zidurile sale temperamen
tul stăpînului casei, deoarece el 
gesticulează, deoarece In fiecare 
dimineață practicând yoga stă în 
echilibru pe cap, deoarece fumul 
țigărilor sale stă în cameră ca o 
zăpadă uitată de vînt.

— Mi se pare că la 11 ani 
fotografia dvs. apărea pentru 
prima oară intr-o revistă, cu a- 
nunțul : „Boris Spasski, candi
dat la titlul de mare maestru

— Poate, îmi răspunde 
Spasski.

— Dacă nu ar fi fost 
fotografie, dacă nu ar fi
toate celelalte și dacă nu ar fi 
urmat rapida dv. ascensiune — 
candidat, maestru, maestru in
ternațional, mare maestru și în 
fine campion mondial — dacă 
nu ar fi fost titlurile, victoriile, 
medaliile, dacă nu ar fi fost 
șahul ce-ar fi devenit Boris 
Spasski 1 Inginerul Spasski ?

— Nu ar fi fost deloc un ingi
ner rău, pot să vă asigur. Me
ticulos și expert în specialita
tea sa.

ti fac atunci marelui maestru 
o propunere foarte interesantă : 
să joace o partidă imaginară de 
șah contra inginerului Spasski. 
Și campionul lumii se declară de 
acord.

— îmi place această idee, de
oarece cu fiecare din aceste

modest

această 
existat

lui. îmi place să observ și s& iau 
de la fiecare lucrurile bune. Vă 
plac suporterii ? — îl întreabă 
el pe neașteptate pe marele 
maestru.

— Nu. în general, cînd joc 
nu-i văd pe spectatori. Printre 
altele nu-mi plac suporterii, nici 
chiar ai mei. Nu am 
în ei. Ajunge să joci 
tru ca să-ți vadă, 
toate defectele...

— Sprijinul sălii nu 
deci ?

— Mă jenează. îmi place să 
joc șah singur, numai cu ad
versarul.

— Cînd sînteți în fața tablei 
de șah, lucrați sau jucați ?

— Fac munca mea preferată 
și din această cauză am multe 
satisfacții.

— în afară de șah, aveți o di
plomă de jurnalist. De ce ?

— Este o diplomă de jurnalist 
prost, ca să spunem lucrurilor 
pe nume ! A trebuit să renunț 
la multe lucruri din cauza șahu
lui. în timpul unei partide, cre
ierul meu efectuează o mulțime 
de operații matematice. Atunci 
cînd cînt liber .trebuie să-l des- 
tind și din această cauză am 
studiat științele filologice.

— Ați terminat universitatea ?
— Desigur, însă terminîndu-ți 

universitatea nu termini și stu
diile. Din contra, de abia acum 
încep să prind gust pentru o se
rie de cunoștințe veritabile. Stu
diez limbile străine, mă intere
sez de biologie, citesc tratate 
filozofice. La peste 30 de ani am 
descoperit deodată o serie de 
lucruri Interesante. Poate eă 
m-am descoperit pe mine 
însumi.

îmi iau rămas bun și mă în
drept spre ieșire. Boris mă •- 
prește pentru a-mi arăta un 
copilaș blond, care doarme 
stringînd în mînuță un turn de 
șah al tăticului. Băiețelul, Va
sili, de care Boris este attt de 
mîndru, se pare că vrea să calce 
pe urmele vestitului său tată...

Încredere 
rău pen- 
deodată,
vă ajută

FLORIN GHEORGHIU

ating(orturile noastre nu-și 
scopul...

Interlocutorul nostru 
dreptate semnalînd acest mod 
bizar de ' recrutare a supli
nitorilor pentru educație fizică 
Consecințele sînt lesne de ima
ginat. Citeva exemple. La Școa
la generală nr. 3 din Corabia, 
Liana Stamin, absolventă a li
ceului și a unei școli de steno
dactilografie, are o catedră for
mată din 9 ore de educație 
fizică, 6 ore de chimie și 6 ore 
de desen și stenodactilografie. 
Nu are caiet cu plan de lecții

are

pentru educația fizică (pentru 
celelalte obiecte ne arată caie
tele cu planuri) și nu prea 
își ține orele apelînd la bună
voința celorlalți profesori <L 
educație fizică, 
va da examen 
la I.E.F.S. și 
aceste ore. Că 
țiile iarăși nu 
că < ' *

i de 
dâr susține că 

de admitere 
de aceea are 
alții îi fac lec- 
ne miră, pentru 

„ orarul a fost în așa fel sta
bilit incit sint zile cind in sala 
de sport se întilnesc elevii din 
trei clase. Aflăm și altă „ino
vație" a Inspectoratului : pro
fesorii calificați, indiferent de 
obiect, trebuie să-și complete
ze norma cu orice ore. Așa se 
explică de ce profesorul de 
română Ion Vidu are și citeva

ore de sport. Și nu e unicul 
caz.

Baza sportivă a unor școli 
din județul Olt e lăsată la voia 
întîmplării, nefiind departe de 
a se transforma In maidane, 
ca la Liceul din Piatra Olt, 
Școala generală din Proaspeți 
etc. Eforturile, de cele 
multe ori binevoitoare, 
unor directori și profesori 
sînt suficiente și eficiente, 
ani de zile sala de sport a 
ceului din Piatra Olt a 
transformată 
și, deși se poate amenaja acum 
altă sală de cinema sau 
sală de sport Inspectoratul 
intervine în acest scop, așa 
n-a intervenit nici cînd I 
sportivă a Școlii generale 
comuna Brâncoveni a 
arată și cultivată cu tutun.

Comisia de coordonare a 
tivității sportive a C.J.E.F.S. 
Olt nu s-a prea interesat și 
nici nu poate rezolva toate a- 
ceste probleme. Am fi dorit să 
discutăm despre toate acestea 
ta Inspectoratul de învăt^mînt 
dar tovarășii erau în ședințe... 
Am fi dorit să aflăm cum con
cepe acest for care coordonează 
întregul proces de învățămlnt, 
ora de educație fizică, cum își 
propune să creeze acel climat 
favorabil sportului, cum sînt 
îndrumați profesorii în genere 
despre 
despre 
ora de 
derăm
poate avea loc și în lipsa noas
tră, iar 
dem cu 
vizite în

mai 
ale 
nu 
De 
Li- 

fost 
in cinematograf

altă 
nu 

cum 
baza 

din 
fost

ac-

ceea ce este și mai aies 
ceea ce trebuie să fie 
educație fizică... Consi- 

însă că această discuție

consecințele să le ve~ 
prilejul unei viitoare 
școlile din județul O1J,
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Reluarea luptelor
in Vietnamul de sud

R.D. VIETNAM. — Aspect de 
muncă de la Uzina de con
strucții mecanice din Hai- 

fong.

Acordul de trei zile 
privind incetarea ope
rațiunilor militare în

Vietnamul de sud 
prilejul sărbătorilor 
iarnă a expirat dumini
că, la ora zero.

cu 
de

CONFERINȚA
PANAFRICANĂ

A TINERETULUI
La Dakar, capitala Sene

galului, au început sîmbătă 
lucrările celei de-a treia 
conferințe panafricane a 
mișcării de tineret. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit 
de primul ministru al țării 
gazdă, Abdou Diouf, care a 
subliniat rolul ce trebuie să 
revină tinerei generații în 
dezvoltarea economiei țări
lor independente, precum și 
in lupta de eliberare a teri
toriilor aflate încă sub jugul 
colonial.

Mișcarea panafricană de 
tineret s-a constituit în 
1962, la conferința de Ia Co
nakry. Scopurile organiza
ției sînt mobilizarea tineri
lor de pe întregul continent 
african în lupta împotriva 
colonialismului, neocolonia- 
lismului, imperialismului, 
pentru dezvoltarea econo
mică și culturală a țărilor 
africane.

99

dimineața aceleiași zile,tn dimineața aceleiași zile, 
forțele populare ale Frontului de 
eliberare din Vietnamul de sud 
au supus unui atac cu mortiere 
baza militară fluvială de la Ca- 
mau, din provincia An Xuyen, 
situată la 240 km de Saigon.

Pe „frontul de nord* au fost 
semnalate două ciocniri între u- 
nități militare ale trupelor ame
ricane și forțele Frontului Națio
nal de Eliberare.

In Cambodgia, forțele popu
lare din această țară au atacat o 
poziție deținută de unități ale 
infanteriei saisoneze, situată la 
1 km est de localitatea Krek. In 
rindul militarilor saigonezi au 
fost înregistrați morți și răniți.

• MINISTRUL de externe in
dian, Swaran Singh, a sosit du
minică dimineață la Teheran în 
fruntea unei delegații de nouă 
membri, cuprinzind înalți func
ționari din domeniile economiei, 
finanțelor și comerțului. Minis
trul indian va fi primit de șa- 
hinșahul Mohammad Reza Pah
lavi și va avea Întrevederi 
cu -...................
veil 
rilor 
hedi. 
continua 
la Delhi 
ministrul

și va avea
primul ministru Abbas Ho

lda și cu ministrul aface- 
externe, Ardeshdr Za- 
De asemenea, el va 

convorbirile Începute 
cu Houshang Ansari, 

iranian al economiei.

capitalistă
• COTIDIANUL economic 

franncez „Les Echos* caracteri
zează anul 1970 ca „an al infla
ției generale pentru economia 
țărilor capitaliste vest-europe- 
ne“, fenomen care nu a ocolit 
nici S.U.A. Ziarul subliniază că 
unul din izvoarele de bază ale 
inflației II constituie balanța de 
plăți pasivă a Statelor Unite și 
deprecierea dolarului. După pă
rerea specialiștilor, inflația va 
continua să crească ta lumea ca
pitalistă și în 1971.

Ziarul face referiri la evolu
ția prețurilor, arătind că, ta pe
rioada septembrie 1969 — sep
tembrie 1970, acestea au crescut 
ta Norvegia cu 12 la sută, ta 
Danemarca și Suedia cu 7—8 la 
sută, ta Anglia eu 7 la sută, ta 
S.U.A și Franța cu 6 la sută, 
ta R.F.G. cu 4 la «ută.

Procesul de la Burgos
• DE CE A PĂRĂSIT SPANIA GISELE HALIMI
• PROTESTE ÎN VENEZUELA

Cea mai înaltă personalitate 
militară de care depinde dez- 
nodămintul în procesul de la 
Burgos, Tomas Garcia Rebull, 
comandantul militar al celei 
de-a șasea regiuni, a decla
rat că deocamdată nu știe 
cînd vor fi comunicate sentin
țele. Potrivit agenției A.F.P., 
Garcia Rebull, căruia îi revi
ne responsabilitatea ratifică
rii sentințelor și ordonării 
executării pedepselor cu moar
tea, ar fi făcut această decla
rație unui ziarist spaniol.

Pe de altă parte, din Ca
racas s-a anunțat că Federa
ția venezueleană a lucrărilor 
aviației comerciale, în numele 
muncitorilor și funcționarilor 
de pe toate aeroporturile ță
rii, a hotărît un boicotaj sis
tematic al avioanelor spaniole 
în căzui cînd guvernul de la 
Madrid va hotărî executarea 
vreunuia- dintre miHtanții basci, 
judecați la Burgos.

Avocata franceză Gisele Ha- 
limi, care a asistat, la procesul 
de la Burgos, intentat celor 16

BĂTĂLIA PĂMÎNTURILOR"
Acapararea „legalizată" a terenurilor definute

de populafia maori

mllitanți basci, ca observator 
al Ligii drepturilor omului, a 
fost invitată de autoritățile 
spaniole să părăsească această 
localitate pînă duminică dimi
neața. De asemenea, 1 s-a cerut 
să plece din Spania cit mal 
eurînd posibil. Ea a fost reți
nută la un post de poliție timp 
de aproape o oră, unde 1 e-a 
luat un interogatoriu.

Comentatorii de presă amin
tesc faptul că Gisele Halim! 
criticase, cu ocazia unui inter
viu la televiziunea franceză. 
Înscenarea judiciară de la 
Burgos, întrucît acuzații nu au 
avut posibilitatea să benefi
cieze de o apărare legală.

RegL Debray • încetat de a mai fi prizonierul din Camiri, sătu
lețul cu veleități orășenești, apărut pe harta Boliviei odată cu 
căutătorii de petrol. Bărbatul tinăr, cu o mustață stufoasă, pe care 
l-am văzut de atâtea ori în fotografii, privind către reporter rece, 
tăios, supravegheat de zeloșii paznici în uniformă, se află în a- 
ceste zile la Santiago de Chile. O informație de cîteva rinduri 
afirmă că Debray este găzduit în casa lui Pablo Neruda, poetul 
ce a răscolit America latină, vestind furtunile ce aveau să se 
producă.

Regis Debray își refuză dreptul la celebritate. A trăit în anoni
mat, a dorit să fie mereu un om din coloană, unu! din cei mulți 
dar evenimentele l-au adus fulgerător la suprafață, transformîndu-1 
in legendă. Tinăru) francez a devenit simlsol al unei generații de 
intelectuali care denunță vehement nedreptatea și împilarea, care 
diseacă cu luciditate lumea prezentului și care este gata să ac
cepte supremul sacrificiu, simbol al unei generații care nu poate 
concepe refugiul în comode turnuri de fildeș, preferind experiența 
periculoasă a cimpului de luptă, a primei linii de front. Opiniile 
sale pot fi discutate. Punctele de vedere expuse în studiile publi
cate pot fi supuse examenului realităților. Dar autorul „Revolu
ției în revoluție" a dobîndit celebritatea mondială odată cu pro
cesul de la Camiri. Consiliul de război de Ia Camiri l-a condam
nat Ia 30 de ani de temniță. Lipsiseră probele, acuzațiile n-aveau 
acoperire. Apariția guerilei înta-o zonă efervescentă îngrijora gu
vernul de la La Paz. Generalii doreau să se răfuiască cu cei care 
din jungla greu penetrabilă le provocau griji mărturisite și nemăr
turisite, Sfirșitul lui „Che" îl cunoaștem. Un sfîrșit tragic, învăluit 
de eroism, care a lăsat urme adinei în conștiința continentului. 
Poate cindva Debray va rupe tăcerile născute din durere și va

DEBRAY:

REVENIREA
LA
LIBERTATE

„Afacerea
Mauro

PE

de Mauro“
lSCURT,

„O NEDREPTATE DE 
NEIERTAT" — astfel ca
lifică, într-o declarație 
comună, un grup de 14 
deputați în parlamentul 
de la Wellington, epilo
gul disputei dintre guver
nul neozeelandez și 
populația indigenă maori 
în așa numita „bătălie a 
pămînturilor".

Săptămîni în șir, Camera 
Reprezentanților a Noii Zee- 
lande a dezbătut „legea celei 
de-a doua reforme agrare". In 
ciuda protestelor vehemente ale 
reprezentanților populației in
digene si a unei părți a popu
lației albe, parlamentul a apro
bat, pînă la sfîrșit, această le
ge mult controversată, care, sub 
titulatura unei „reforme agrare 
parțiale", nu face altceva de- 
cît să „europenizeze" 4 mili
oane acri de pămînt aparținînd 
indigenilor. Legea permite, 
practic, fermierilor europeni să 
„colonizeze" aceste terenuri fă
ră nici un fel de despăgubiri 
sau cu despăgubiri infime.

Ralph Hanan, ministrul neo
zeelandez pentru problemele 
indigenilor maori a afirmat că 
scopul acestei legi este de „a 
face ordine în complexitatea 
titlurilor de proprietate a pă
mînturilor fragmentate aparți

nînd populației maori". în lim
bajul plin de accente de revol
tă al indigenilor, legea adop
tată la Wellington reprezintă, 
așa cum a relevat în parlament 
unul din cei patru deputați 
maori ^ultimul stadiu al acapa
rării pămînturilor de către colo
nii de origine europeană".

Pe măsură ce maorii s-au in
tegrat modului de viață al 
populației de origine europea
nă, conceptul „pămînturilor tri
bale" s-a învechit oarecum, dar 
nu a dispărut. Aceste pămîn- 
turi sînt în prezent lucrate de 
indicjeni, reuniți în grupuri de 
familii; unele suprafețe sînt în
chiriate fermierilor albi.

De fapt, de-a lungul anilor, 
printr-o. succesiune de „dispozi- 
țiuni" și „programe de dezvol
tare' o însemnată parte a pă
mînturilor maori a fost „în
ghițită și trecută în proprieta
tea colonilor. Acum, noua lege 
desăvîrșește acest proces. Clau
za cea mai importantă și mai 
plină de consecințe a acestei 
legi este aceea care împuterni
cește guvernul să dispună fără 
restricții, de oricare 
terenurilor aparținînd indigeni
lor, declarînd aceste terenuri ca 
„insuficient de intens folosite".

Adversarii legislației au rele-
._. _’j o 

grea populației maori. 
iBliniat că, anulînd an-

xistente pînă acum care acor
dau o oarecare protecție pă- . 
mînturilor ce se mai aflau în 
proprietatea indigenilor, guver
nul lasă cîmp deschis de ma
nevră speculanților de terenuri 
agricole. Și aceasta, în împre
jurările în care majoritatea 
populației maori se găsește în
că într-un stadiu de subdezvol
tare, depinzînd, în cea mai ma
re parte de prelucrarea pămîn- 
tului care le asigură un minim 
de subzistență. In pofida aces
tor argumente și realități, „ne
dreptatea de neiertat", cea 
de-a doua „reformă agrară", a 
căpătat putere de lege, cu 
toate consecințele amare pe ca
re le va avea asupra viitorului 
populației maori.

R.D. GERMANA. — Tumul tele
viziunii construit la Berlin.

așterne pe hirtie amintirile tale despre întîlnirea cu -Che* din 
jungla boliviana...

Cind i s-a comunicat sentința Debray a exclamat i „Treizeci de 
ani e mult. Esențialul va fi să-mi păstrez moralul". Prizonierul din 
Camiri a dovedit o uimitoare tărie deși, uneori, In ceasurile cînd 
neliniștile se amplificau Iar speranțele ie risipeau, purtate de vân
turile ostile ale vremii, «-a îutosuspectal de slăbiciune iau de 
oboseală. Debray și-a Înfruntat eurajos acuzatorii, judecătorii fi 
paznicii. Cimpul de luptă se mutase, pentru el, In spațiul rtrîmt 
al temniței. „Nu am încercat să reflectez, lă-mi clarific pozițiile 
și cunoștințele politice" — afirma într-un interviu.

Celebritatea ce • obținuse îl deranja. Preferase anonimatul lup
tătorului decît gloria vedetei pe eare o urmăresc reflectoarele ac
tualității. „Concepția mea despre viață, cea la care aspir, este 
incompatibilă cu situația de «vedetă». Publicitatea făcută în jurul 
meu mă exasperează" — declara anei reportere de la LE NOUVEL 
OBSERVATEUR. Evoluția boliviana, schimbările produse to A- 
merica latină, alimentaseră speranța eliberării tinărului francez. 
Zvonurile despre amnistierea lui se înmulțiseră. Dar, de fiecare 
dată cînd porțile Închisorii de la Camiri păreau să te deschidă, 
dreapta boliviana intra în acțiune. Unii generali doreau să-l păs
treze pe Debray in temniță pentru ca soarta Iui să intimideze un 
popor pornit pe calea eliberării. Deseori, reporterii au așteptat za
darnic la Camiri ieșirea din închisoare a lui Debray. Speranțele 
erau mereu urmate de desnădejde. Totuși, bătălia continua. Noul 
guvem bolivian promisese amnistia. Momentul scadenței a sosit. 
Ordinul de punere în libertate a fost semnat Bineînțeles, după 
momente de dificilă înfruntare.

Ce va face acum Debray ? Cu cîteva săptămîni în urmă afirma: 
„Cea mai mare bucurie pe care mi-o va aduce eventuala mea pu
nere în libertate — în cazul în care presiunea poporului bolivian 
reușește să obțină o amnistie pentru toți revoluționarii întemnițați 
— va fi să regăsesc anonimatul din care am ieșit, din motive in
dependente de voința mea“.

Deocamdată, fostul prizonier de Ia Camiri se află la Santiago 
de Chile—

Ziarul italian „CORRIERE 
DELLA SERRA", referindu-se 
la dispariția ziaristului Mauro 
de Mauro, unul dintre subiec
tele cele mai dezbătute de pre
sa italiană, scrie printre altele: 
Răpirea ziaristului italian este 

pusă ta seama Mafiei. Mauro 
de Mauro era unul dintre cei 
mal buni cunoscători ai acestei 
organizații teroriste. Timp de 
peste 15 ani, Mauro a desfășu
rat o campanie susținută împo
triva Mafiei, fiind prezent la 
toate procesele ei.

Poliția din Palermo este de 
părere că ziaristul a fqst răpit 
de către contrabandiștii de stu
pefiante în timp ce el între
prindea, In Sicilia, cercetări în 
legătură cu activitatea Mafiei. 
Dar, nu este pentru prima oară 
cind poliția nu reușește să pună 
mina pe mafioțil care Înlătură 
un om stlnjenitor pentru orga
nizația lor. Dacă, din cînd ta 
cînd, anumite persoane bănuite 
sînt puse după gratii, de cele 
mal multe ori acestea trebuie 
să fie eliberate deoarece Împo
triva lor nu se găsesc „probe 
suficiente*.

In cazul Mauro de Mauro, 
poliția cunoaște alteva nume 
ale participanților mafioți : La 
Barbera, Croce dl Ceaculla și 
alții. Aceste nume au fost gă
site de poliția din Palermo In 
tnsemnările lui Mauro de 
Mauro pe care el le-a scris In 
1955

Poliția din Palermo era in
formată că Mauro de Mauro se 
afla In Sicilia. Toate călătoriile 
ziaristului erau făcute cu sco
pul de a cunoaște Mafia Ia ea 
acasă. Probabil Mauro a reușit 
lă te apropie de faimoasa or
ganizație. Și Mafia știa că 
Mauro de Mauro nota tot ceea 
ce vedea și auzea. Ziaristul nu 
te temea de nimio dar, cu toate 
acestea el bănuia că într-o zi. 
Mafia va bate și la ușa sa. Și 
această zi a sosit. Ceea ce 
Mauro de Mauro a văzut și au
zit, probabil nu se va afla 
niciodată. Noi toți cunoaștem 
regulile jocului Mafiei. Ar fi 
iluzoriu să se creadă că Mauro 
de Mauro s-ar mai afla ta via
ță. Mulți bărbați, femei șl copii 
au dispărut fără să li se mai 
dea de urmă.

Niamey: ambasadorul 
român și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

Ambasadorul României In 
Niger, Gheorghe Iason, și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Nigerului, 
Diori Hamani. La ceremonie 
au luat parte președintele A- 
dunării Naționale, membri ai 
guvernului, ofițeri și funcțio
nari superiori.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, Intre președin
tele Nigerului și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire 
cordială.

• CVARTETUL de muzi
că de cameră „Muzica*, 
care se află în Cuba la in
vitația Consiliului Național 
al Culturii, a dat o serie de 
concerte în orașele Matan- 
zas și Pinar Del Rio. Publi
cul spectator a făcut o cal
dă primire formației instru
mentale românești.

Descoperirea unor 
localități antice

• LA PALERMO s-a anunțat 
că au fost localizate, cu ajuto
rul scafandrilor, două orașe an
tice: Hyccara și Osteodum, dis
părute în anul 162 e.n., în tim
pul unui cataclism oare s-a a- 
bătut pe coastele de nord ale 
Siclliei. Hyccara, cucerit de a- 
tenieni 
afla în ....
actuale Terrasini, la cîțiva ki
lometri spre vest de Palermo. 
Scafandrii au urmărit linia unei 
fortificații, prelungită pe o dis
tanță de circa un kilometru In 
largul mării. Osteodum se situa 
la o distanță de 2 kilometri 
spre vest de Insula Ustlca.
• LA MOSCOVA s-a anun

țat oficial că Guvernele Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste șl Republicii Costa Rica 
au căzut de acord să stabileas
că relații diplomatice la nivel 
de ambasadă și să facă schimb 
de ambasadori.

tn anul 415 î.e.n., se
apropierea localități!

M. RAMURA

Intr-un articol publicat tn 
ziarul „Unsere Zeit", președin
tele P.C. German, Kurt Bach
mann, subliniază că principala 
sarcină a partidului o consti
tuie lupta neîntreruptă pentru 
ratificarea de către Bundestag 
a Tratatului dintre Uniunea 
Sovietică și R.F.G., pentru re
cunoașterea, pe baza normelor 
dreptului internațional, a R.D.G. 
de către Republica Federală 
a Germaniei, pentru convoca
rea urgentă a conferinței gene
ral europene in problemele 
securității.

Comuniștii din Republica fe
derală. a menționat el, merg in 
primele rinduri ale luptătorilor 
pentru progres social și demo
cratic, apără interesele vitale 
ale clasei muncitoare din Ger- 
mania occidentală. In prezent 
este importantă unirea efortu
rilor tuturor forțelor democra
tice din țară pentru riposta ho- 
tărîtă dată uneltirilor forțelor 
reacționare. Este necesar să se 
obțină interzicerea P.N.D. (neo
nazist) și a tuturor celorlalte 
organizații extremiste de dreap
ta din R.F.G.

Vizitele unor delegații 
ale R.A.U.

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii A- 
rabe Unite, condusă de Aii 
Sabri, vicepreședinte al R.A.U, 
s-a înapoiat sîmbătă seara la 
Cairo, venind din Uniunea So
vietică, unde a efectuat o vi
zită oficială de șase zile.

După cum s-a mai anunțat, 
delegația egipteană a purtat 
convorbiri cu Leonid Brejnev, 
Nikolai Podgornîi și Alexei 
Kosîghin.

• Vicepreședintele Repu
blicii Arabe Unite, Hussein El 
Shafei, a părăsit sîmbătă seara 
Belgradul, plecînd spre Cairo, 
după o vizită de opt zile în 
R. S. F. Iugoslavia. în timpul 
șederii sale în capitala iugo
slavă, vicepreședintele egip
tean a fost primit de președin
tele Iosip Broz Tito și a avut, 
de asemenea, întrevederi cu 
Milentie Popovici, Mitia Ri- 
bicici și alte persoane oficiate.
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După răpirea ambasadorului elvețian

porțiune a 
ia indiger'

vot că noile mâsuri vor da 
loviturâ gr , , ’ ’
Ei au subliniat că, anulînd an
gajamentele legale speciale e-

VAL DE FRIG INI EUROPA

• FOSTUL președinte Pe
ruvian, Fernando Belaunde, 
a fost expulzat din Peru și 
a plecat in Statele Unite. 
El a petrecut 22 de zile la 
Lima, unde a fost autorizat 
să revină cu prilejul morțli 
mamei sale. Această autori
zație i s-a acordat fostului 
președinte cu condiția să se 
abțină de a face declarații 
in timpul șederii sale in ca
pitala Perului. Belaunde a 
încălcat acest angajament, 
ceea ce a atras imediata sa 
expulzare.

RĂSPUNS AL GUVERNULUI 
BRAZILIAN

Guvernul brazilian a comu
nicat sîmbătă că va pune ta 
libertate un total de 70 de de
ținuți politici. In schimbul eli
berării de către răpitori a am
basadorului elvețian, Giovanni 
Bucher. Ministrul de justiție

brazilian, Alfredo Buzaid, 
cerut răpitorilor să trimită i

Va decola A-300 B ?

. a 
nu

mele altor 13 persoane aflate 
tn detențiune în Brazilia, care 
să fie puse în libertate în lo
cul celor a căror eliberare au
toritățile au refuzat-o pe mo
tiv că sînt „condamnate In ur
ma unor delicte grave*.

în comunicat se repetă in
tenția guvernului brazilian de 
a respecta dorința persoanelor 
ce vor fi eliberate de a părăsi 
tara sau de a rămîne în Bra
zilia.

A. Malraux elaborează 
un volum despre 

de Gaulle
• SCRIITORUL AndnȘ Mal

raux, fost ministru al probleme
lor pulturale, elaborează în 
prezent o lucrare de aproxi
mativ 180 de pagini, al cărei 
subieot îl constituie întîlnirea 
pe care a avut-o în ziua de 11 
decembrie 1969, la Colombey- 
les-Deux-Eglises, cu generalul 
de Gaulle. Discuțiile în doi, 
purtate la începutul acelei zile 
în biroul fostului președinte, au 
fost ulterior lărgite prin par
ticiparea ambasadorului fran
cez la Londra, Geoffroy de 
Courcel, și ■ doamnei de 
Gaulle.

întrevederea, de care Andră 
Malraux n-a vorbit vreunei 
persoane, dar care este consi
derată importantă, va fi 
Întregime reconstituită tn 
crarea amintită.

Iarna își face din 
:e în ce mai simțitiă 
prezenta, mai ales 
în Europa sud-vesti- 
că. Valul de frig a- 
bătut asupra Penin
sulei Iberice a scă
zut brusc mercurul 
termometrelor, fă- 
cînd ca andaluzie- 
nii din Sevilla și îm
prejurimile ei să 
trăiască sub cea mai 
scăzută temperatură 
cunoscută de ei în 
acest secol — minus 
4 grade, 
au fost și

Surprinși 
locuitorii

provinciei Caceres, 
care au văzut sîm
bătă dimineața dru
murile acoperite de 
zăpadă. Aici nu mai 
ninsese de 24 de ani.

Valul de frig n-a 
ocolit nici Portuga
lia. Dacă la Lisabo
na mercurul termo- 
metrului oscilează în 
jurul a plus 3—4 
grade, în nordul ță
rii el a scăzut sub 
zero grade, fenomen 
de asemenea puțin 
obișnuit pentru a- 
ceastă zonă.

De multă vreme 
Italia nu a mai cu
noscut un sfîrșit de 
an atît de friguros. 
Aproape în întreaga 
peninsulă tempera
tura a scăzut sub 
zero grade, iar la 
Torino și Milano a 
nins, circulația ru
tieră devenind difi
cilă. în schimb ta 
Cetatea Eternă plouă 
fără încetare de 
sîmbătă dimineața.

(Agerpres)

Cu citeva zile ta urmă, 
ta ciuda deciziei oficiale 
britanice de a renunța Ia 
participarea realizării 
primului airbus de con
strucție vest-europeanâ, 
a luat ființă societatea 
„Airbus industrie". Potri
vit ziarului LE FI
GARO compania respec
tivă era, pină recent, al
cătuită din următoarele 
firme: „Aerospațiale"
(Franța), „Deutsch Air
bus" (R. F. a Germaniei) 
și „Fokker ~ 
landa).

După cum 
glia a făcut 
2 decembrie 
participe la proiectul res
pectiv din motive finan
ciare ; situația economică 
a țării, susțineau unii 
deputați Ia Westminster, 
nepermițind angajarea 
pentru un al doilea pro
iect de genul avionului 
supersonic franco-brita- 
nic „Concorde". Se vor
bește, insă, că unele fir
me engleze (B.E.A., de 
exemplu) nu s-au lăsat 
convinse de argumentele 
folosite de oficialități și 
ar continua studiile pen

V.F.W." (O-
se știe, An- 
cunoscut la 
că refuză să

tru nn airbus, 100 Ia sută 
britanic. Franța și R. F. 
a Germaniei, principalii 
protagoniști, nu doreau 
să abandoneze airbusul 
din mai multe motive :

a) avansul pe care 
vest-europenii ii au față 
de Statele Unite in acest 
domeniu ;

b) primele calcule, asu
pra eficacității vinzărilor, 
s-au dovedit, o dată cu 
trecerea timpului, și mai 
promițătoare ;

c) in sfîrșit, datorită 
dorinței franceze de a 
acționa intr-un „cadru 
comunitar" (se știe că 
unii parteneri din Piața 
comună acuză Franța de 
prea puțin interes in a- 
ceastă privință).

Crearea societății „Air
bus industrie" — operație 
care trebuia să aibă loc 
cu 14 luni in urmă — a 
fost intirziată nu numai 
datorită obiecțiilor ridi
cate de britanici. După 
cum nota ziarul citat, ln- 
tirzierea s-ar datora Și 
unor „dificultăți ie ordin 
juridic și administrativ, 
dificultăți apărute intre 
principalii cooperanți.

Vest-germanli acuzau In
dustria aeronautică fran
ceză că încearcă să-și 
taie, din totalul operații
lor, partea leului". Dar, 
pină la urmă, lucrurile 
s-au mai liniștit. Oficial, 
participarea financiară a 
guvernelor francez și 
vest-german se ridica, la 
un moment dat, la circa 
46,7 la sută, pentru fie
care din țări ; Olandei 
revenindu-i un procent 
de 6,7 la sută. In urmă cu 
trei ani cind a fost lansat 
proiectul A-300 B, costul 
a patru avioane era de 
circa 2 200 milioane de 
franci. Programul de fa
bricație, a sărit peste 
faza de prototip, con
structorii urmind să lu
creze direct cu producția 
de serie. Cele patru apa
rate, după ce vor efectua 
1 500 ore de ibor, pentru 
încercări și vor obține 
certificatul de exploatare, 
vor ’i vindute ; ceea ce 
In opinia inițiatorilor, va 
diminua costul intregului 
program cu circa 150 mi
lioane de franci.

Ca o lovitură de teatru, 
ta ultimul moment, firma

britanică „Hawker-Sidd- 
ley" a anunțat că inten
ționează, sfidind parcă 
guvernul, să participe cu 
titlu particular, la con
struirea airbusului, fiind 
de tcord ca nivelul cotei 
sale de participare să 
urce pină 
din costul 
Știrea a fost primită 
optimism de cercurile 
leresate 
R. F. a 
aunțindu-se 
asamblajul final al 
■nului airbus va avea loc 
ta Toulouse, pină la sfir- 
șitui anului 1971, urmind 
ca primele zboruri să se 
efectueze in 1972. în anul 
1974, dacă toate vor de
curge conform planului 
recent întocmit de con- 

I ducerea societății „Air
bus — industrie" vor fi 
date in exploatare prime
le aparate. Constructorii 
au ținut să sublinieze 
că. in pofida numeroase
lor aminări privind „soar
ta dosarului A-300 B", a- 
cest avion continuă să 
rămină primul de genul 
său — curier de scurtă 
distanță și mare capaci-

participare 
la 20 la sută 

proiectului, 
cu 
in
ii i- 
că 

pri-

din Fran(a 
Germaniei, 

deja

fate. înzestrate eu două 
reactoare, fiecare din ele 
cu o putere de 22 de tone, 
aceste autobuze teriene 
vor putea transporta, pe 
o rază de circa 2 000 de 
kilometri, 259 de pasa
geri. Protagoniștii proiec
tului susțin că spre deo
sebire de alte aparate, 
A-300 B va beneficia de 
un cost mult mai redus 
pe 100 km, și că, ta plus, 
printr-o ierie le modifi
cări puțin costisitoare, ie 
va putea mări aum&rul 
locurilor, pină la aproape 
300 iar raza de acțiune, 
pină la circa 1 500 km. 
Potrivit mor prospectări, 
cererea de avioane s-ar 
ridica, pină in anul 1980, 
la 1 200 bucăți.

Ca de 
proiecte 
reclamă 
așa s-a 
„Concorde", proiect 
deși prin anele rxperien- 
țe ji-a demonstrat efi
ciența, continuă să aibă 
an viitor destul de Incert. 
Ce se va tntimpla 
A-300 B 7

obicei, asemenea 
lint Însoțite de o 
igomotoasă. Cam 
intimplat jl eu 

eare,
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