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• NOI Șl CONGRESUL NOSTRU
— Fișe pentru o carte de onoare : Azi vă 

prezentăm două organizații din :
• BRĂILA
• ALEXANDRIA’
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SPORT
• Pledoarie 

școli naționale
• în curînd,

CULTURISM.
• Ultimele noutăți despre Raliul Monte 

Carlo.

pentru organizarea unei 
de schi.
în ziarul nostru, lecții de
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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■I LA SLATINA, O EXPERIENȚĂ NEDORITĂ
l 1 REACTUALIZEAZĂ CONCLUZIA: >.7

- ~\ I

PREGĂTIREA CADRELOR
trebuie să înceapă odată cu

RIDICAREA CONSTRUCȚIEI
La 3 decembrie 1970 a in

trat în funcțiune la Slatina o 
foarte modernă uzină de pre
lucrare a aluminiului, ur- 
mînd ca începînd cu 4 ia
nuarie 1971 să producă din 
plin. Conform planului ea tre
buie să realizeze în acest prim 
trimestru 950 tone laminate 
din aluminiu, 150 tone tîmplă- 
rie metalică și 900 tone țevi 
sudate pentru irigații. Toate 
utilajele sînt montate în sec
ții, din acest punct de vedere 
putîndu-se aprecia că planul 
va putea fi realizat în întregi
me. Greutățile, nu în totalitate 
inerente începutului, survin 
din faptul că la ora actuală 
nu este încă rezolvată decît în 
parte problema cadrelor nece
sare pentru asigurarea func
ționării la întreaga capacitate 
a acestor utilaje moderne.

— Nu putem să asigurăm o 
desfășurare normală a proce
selor tehnologice — arată to-
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(Continuare în pag. a l,V-a)
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Fondurile alocate 
pentru investiții în 
industrie au re
prezentat 2,5 mi
liarde lei.
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► „Să concretizăm, invită președintele cooperativei agricole, pen- <'
► tru 1971, propunem adunării generale să adopte înscrierea în Z
► planul de producție realizarea a 4 300 kilograme porumb boabe 2
► la hectar, 3100 kilograme grîu, 2100 kilograme floarea-soarelui, <
► 3 200 kilograme in pentru fuior, cu 150 litri lapte pe cap de vacă <
► furajată mai mult decît anul trecut; obținerea unei producții <
► globale de 35 000 000 lei. Cred că tinerii, cei 250 de uteciști ai <
► noștri, vor participa cu toată puterea lor, cu tot entuziasmul la <

înfăptuirea acestor cifre-program“. <
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UNIVERSITATEA POPULARĂ

O școală 
cu elevi...
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La sfîrșitul cinci
nalului, județul 
numără 20 de în
treprinderi indus
triale republicane 
și 400 unități ale 
industriei locale.

Producția indus
trială realizată în 
1970 este cu 67,6 
la sută mai mare 
decît cea obținută 
în 1965.

A apărut un nou 
oraș — Buftea.

în ultimii 5 ani au 
fost amenajate 
peste 650 ha sere.
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în prezent, pe o- 
goarele județului 
lucrează 7 906 
tractoare fizice și 
4 797 combine.
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® 4 complexe pen
tru creșterea și în- 
grășarea 
trialâ a 
au intrat 
ducție la 
Giurgiu-Nord, Pe- 
riș și Cocioc.

indus- 
porcilor 
în pro- 
Ulmeni,

PRINCIPALII BENEFICIARI 
SÎNT Elr TINERII
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• Au fost amenaja
te pentru irigat 
peste 52 000 hec
tare, ajungîndu-se 
în 1970 la supra
fața irigată de 
76 406 ha.

PERSO

NAIUL

I n cooperativele agricole de producție 
au început adunările generale ale 
cooperatorilor în care sînt supuse 

spre dezbatere și aprobare darea de seamă 
a consiliului de conducere și planul de pro
ducție pe anul 1971, iar acolo unde norme
le prevăd, are loc alegerea organelor de 
conducere. Membrii cooperatori sînt che
mați să hotărască asupra întregii activități 
economice și organizatorice, a direcțiilor și 
căilor de dezvoltare a cooperativei agricole. 
Folosirea gospodărească a pămîntului, spo
rirea producțiilor medii — prin extinderea 
suprafețelor irigate, a mecanizării și chimi
zării, prin aplicarea la cel mai înalt nivel 
agrotehnic a lucrărilor de întreținere — îm
bunătățirea substanțială a rezultatelor din

zootehnie și legumicultura, în celelalte sec
toare de activitate, sînt doar o parte din 
domeniile în care adunările generale — fo
rul suprem de conducere al cooperativelor 
agricole —, se așteaptă să se pronunțe cu 
competență, cu răspunderea și cu interesul 
major dictat de importanța vitală ce o pre
zintă rezolvarea acestor factori pentru 
C.A.P., pentru membrii cooperatori înșiși.

Cu acest prilej, organizațiile U.T.C., tine
retul de la sate, în general, au posibilitatea 
ca în anul Congresului al IX-lea al U.T.C. 
să-și afirme și mai pregnant prezența — 
prin propuneri, sugestii și angajamente, mai 
ales prin muncă, în vederea sporirii contri- 

care tînăra generație o aduce la 
unor realizări economice mai sub-

buției pe 
obținerea 
stanțiale.

Planurile
de producție

ale C.A. P

TÎNĂR ÎN FILMUL
ROMÂNESC

CĂLIN CĂLIMAN

Pusesem tocmai punct însem
nărilor mele despre „persona
jul tînăr" în filmul românesc 
cînd, pe micile ecrane, începea 
o premieră „de teatru". „Vile
giatura" de Constantin Stoiciu, 
în regia lui Andrei Blaier. Are 
vreo legătură acest spectacol cu 
tema însemnărilor noastre ? 
Aparent nu, și totuși are, cu si
guranță are. In primul rînd, 
pentru că autorii montării de 
la televiziune au la activ cîteva 
filme de actualitate („Dimine
țile unui băiat cuminte", „Apoi 
s-a născut legenda") de care

nu se poate face abstracție în- 
tr-o discuție despre personajul 
tînăr în filmul românesc. In 
al doilea rînd pentru că, „Vile
giatura", acest scenariu scris 
special pentru televiziune i-a 
permis regizorului un spectacol 
mult mai aproape de film decît 
de teatru. Teatrul de televiziune 
își are. desigur, legile lui, altele 
decît acel scenic, și o montare 
care utilizează avantajele reale

(Continuare în pag. a IV-a)

Străvechiul dicton românesc, 
„omul cit trăiește, învață" ex
primă lapidar convingerea po
porului nostru în necesitatea și 
posibilitățile omului de a se 
perfecționa permanent, pe în
treg parcursul vieții, proces ce 
capătă o importanță deosebită 
în condițiile revoluției tehnico- 
științifice contemporane. Ni se 
cere azi să fim permanent la 
curent cu tot ce e nou în pro
fesie ca de altfel și în sfera 
culturii, a fenomenului ideolo
gic sau artistic. Este vorba așa
dar de o educație permanentă, 
ce se adresează tuturor vîrste- 
lor, oamenilor de cele mai di
verse specialități, și care- se 
face prin multiple și tot mai va
riate forme. Universitățile 
populare, al căror număr se ri
dică astăzi la peste 170, oferind 
diverse și diferențiate posibili
tăți de instruire, se bucură, toc
mai de aceea, de o largă ade
ziune a publicului. Fiecare al 
150-lea cetățean al Capitalei 
frecventează una din formele de 
invățămint de Ia cea mai mare 
universitate populară a 
aflată la tel de-al 9-lea 
activitate.

Și pentru că ne aflăm la ca
pitolul cifre, găsim că nu ar fi 
lipsit de interes pentru cititorii 
noștri să mai prezentăm cîteva 
— ce se vor a fi un preludiu la 
rîndurile ce urmează. Dacă în 
anul de invățămint 1967—1968 
numărul cursanților a fost de 
8 807. el a crescut permanent a- 
jungînd la 10 000, observîndu-se 
totodată o reorientare spre 
cursurile cu profil tehnic și eco
nomic. Cu fiecare an tot mai 
puțini au fost cei ce s-au în
scris la cursul de teatru și tot

țării, 
an de

mai numeroase au fostmai numeroase au fost. cererile 
de înscriere la „Știința sisteme
lor și cibernetică", „Economia 
mondială", „Programarea cal
culatoarelor" etc. „Astfel — 
după cum remarca directorul 
universității — tov. ADELA DI-

NESCU — de la o instituție 
preponderent de informare, mai 
ales în anii de început, s-a tre-

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a TV-a)

I
I
I

al inițiativelor
7

1

tuturor țăranilor cooperatori
SECRETUL DESERVIRII CIVIUZATE LA

CULTIVAREA

RESPECTULUI

PENTRU

CONSUMATOR

T.A.P. „CARPAȚI"
\ — Vizitând diverse restauran

te din șapte țări europene era 
suficient să se afle ca sînt di
rectorul „Cerbului carpatin" din 
Brașov pentru a fi. tratat cu o 
considerație deosebită, ne mărtu
risește Traian Bădescu. Doresc 
să rețineți însă în afara satisfac
ției personale a unui conducător 
de unitate comercială stima și 
prestigiul de care se bucură pes
te tot întreprinderea noastră, 
T.A.P. „Carpați" din Brașov.

Această mărturisire, ca și apre
cierile auzite de noi din partea 
unor turiști români și străini, au 
constituit punctul de plecare al 
articolului de față care își pro
pune să treacă în revistă mijloa
cele prin care întreprinderea 
hotelieră și de restaurante din 
Brașov a reușit să dobîndească și 
să mențină permanent cel mai 
înalt nivel de deservire dintre 
unitățile industriei turistice din 
țara noastră. Se știe că în pre
zent, în întreaga lume, calitatea

serviciilor este un factor determi
nant în atragerea turiștilor, din 
ce în ce mai exigenți. De aceea, 
acum, cînd turismul dispune la 
noi de o bună bază materială 
este necesar ca și calitatea deser
virii să fie adusă la același nu
mitor.

Deține oare T.A.P. Brașov un 
„secret" care i-a permis să obți
nă acest renume ? „Nu, nu e nici 
un secret" ne-au asigurat inter
locutorii noștri — D. Juncan, di
rector comercial, I. Mușunoiu, 
secretarul organizației de partid, 
A. Fulea, secretara organizației 
U.T.C., D. Burtea, directorul 
complexului turistic „Sport" din 
Poiana Brașov etc. Există doar 
un anume sistem de pregătire a 
cadrelor noastre, care — deși și-a 
dovedit eficiența — este îmbu
nătățit în fiecare an...“.

La cooperativa agricolă din 
Pecineaga. aflată în sudul Do- 
brogei, adunarea generală pen
tru discutarea și aprobarea pla
nului de producție pe 1971 a 
fost convocată pentru 4 februa
rie. Mai sînt aproape două săp- 
tămîni pînă atunci dar în bi
roul inginerilor, al președintelui 
și al contabilului-șef luminile 
se sting doar către miezul 
nopții, iar . ușile se deschid di
mineața, o dată cu ziua, Se cîn- 
tăresc posibilitățile, sînt redi- 
mensionate suprafețele reparti
zate unei culturi sau alteia, se 
corelează cifre, se . alcătuiesc 
formații posibile .de lucru, sînt 
schițate variante privind coin
teresarea pentru participarea la 
muncă a membrilor cooperatori 
și pentru concretizarea în pro
ducții mai mari a valențelor 
productive ale solului și ale ba
zei'materiale creată..

— Mai ales în acest moment 
nu trebuie să ne preocupe gin- 
dul economiei, al economiei de 
efort, ne mărturisea tovarășul 
Ion MUȘAT, președinte de un 
deceniu al cooperativei. Ceea ce 
concepem seara verificăm a 
doua zi prin discuțiile cu oa
menii, sau chiar în noaptea a-

VICTOR RAREȘ

(Continuare în pag. a ll-a)

GH. FECIORU
Foto : PAVEL TlNJALĂ "

(Continuare în pag. a V-a)

I 1NEVOIA
DE CAMPIONI

de ȘTEFAN IUREȘ

poate avea Cusururile și neajunsurile ei, de 
și miilt comentate, mai ales în legătură cu 
atenție» și timpului unora, mai puțin înar-

Televiziunea 
mult detectate 
monopolizarea 
mâți cu atotnecesarul simț de discernămînt; dar este de 
necontestat că vedem, tot pe micul ecran, emisiuni exce
lente care nu numai că instruiesc, educă ori destind (mai rar 
toate acestea la un loc), ci oferă și date de cel mai mare 
interes pentru studiul propriilor noastre reacții vizavi de o 
anumită problematică.

Duminică 17 ianuarie ne-a fost oferită, între altele, re
transmisia unui concurs. Doi tineri scînteietori, specialiști cu 
o înaltă calificare, un inginer și un fizician, și-au confrun
tat cunoștințele într-un fel de turnir intelectual plin de no
blețe cavalerească, ambii repezind înainte, în locul lăncilor, 
idei și cunoștințe de tehnică și știință contemporană. Era 
ușor de sesizat ușurința cu care se mișcau pe aria vastă 
a subiectelor, memoria exersată în acroșarea detaliilor ce 
fac posibil progresul material al lumii, înțelegerea necesi
tății de a integra imediat în circuitul inteligenței orice nou 
aport la dezvoltarea umanității) indiferent pe ce meridian 
apare el. Neîndoielnic, competiția celor doi avea un carac
ter spectaculos (destindere),'ne transmitea un serios volum 
de informații (instruire), însă pe primul plan se detașa nu 
performanța în sine ci, prin performanță, caracterul de e- 
xemplu al condiției de tînăr intelectual în ultimele decenii 
ale veacului nostru. Era o emisiune educativă.

Or, meritau să fie observate fizionomiile spectatorilor 
foarte tineri, prezenți în sala concursului sau pe fotoliile 
de acasă. Dacă am spune că nici eroii justițiari ai seriale
lor de aventuri nu ar fi putut fi- urmăriți cu o mai desăvâr
șită participare a atenției și afectului, am ofensa probabil 
o virtuală domnișoară Cucu din cancelariile noastre, dar 
am rosti un adevăr solid ancorat în contemporaneitate. 
Premisa oricărei adeziuni juvenile este admirația. ,,Fan"-ii' 
oricărei celebrități, om de acțiune ori talent artistic, i se 
asociază sufletește pentru că măsoară, spontan și ingenuu,

(Continuare în pag. a V-a) i
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EROULUI DIN VLADI
MIR

Se împlinesc 150 de ani de la 
mișcarea revoluționară condusă 
de Tudor Vladimirescu. Cu acest 
prilej, ca omagiu adus luptei și 
jertfei eroului din Vladimir, Co
mitetul județean pentru cultură 
și artă. Consiliul județean al 
sindicatelor. Comitetul județean 
Gorj al U.T.C., au pregătit un 
ciclu de manifestări evofttoare. 
în orașele și satele județului au 
loc in aceste zile simpozioane, 
sesiuni de comunicări științifi
ce, programe cultural-artistice. 
Muzeul județean a deschis o 
sală dedicaiă mișcării revoluțio
nare din 1321. La Căminul cul
tural din Vladimir, simpozionul

— Prefer fabulația t nu pot 
lua omul să-l transform, să-l fac 
— intr-un cuvint — praf ; pe 
cind in cazul animalelor mă simt 
mai liber și fantezia parcă-mi 
poartă de la sine mina. Mai a- 
vem circa 10—12 zile de desen 
după care trecem la filmări și 
apoi la montare.

— Ce înseamnă in fapt cele 10 
minute de proiecție ?

— Circa 6 000—6 500 de cadre 
cu peste zece mii de desene.

— Alte proiecte ?
— Niște „pilule" moralizatoare 

de 1—2 minute fiecare, pe care 
le pregătesc pentru festivalul de 
la Nancy.

— Acum cîteva zile „Informa
ția Bucureștiului" își apunța ci
titorii că lucrați deja la un prim 
lung-metraj — „Robinson Cru
soe".

— Lucrurile nu st.au chiar așa. 
într-adevăr, avem în proiect a- 
cest film, dar incă nu a fost sem
nat contractul cu firmele cola
boratoare din Italia. Cred insă 
că acordul va fi perfectat și vom 
colabora la ..povestirea" pe e- 
Cran a odiseei eroului lui De Foe 
pe o peliculă de circa 80 mi
nute.

— Scenariul va respecta intru 
totul romanul ?

O biografie nespectaculoasă, 
dar prin aceasta nu mai puțin 
expresivă și interesantă. Trebuie 
să ai o structură psihică aparte 
pentru a rezista tentațiilor „pro
fesionalizării", de a accepta pic
tura numai ca pe un mijloc de 
desăvîrșire interioară. Modest, e- 
chilibrat, Robert Scripcariu își 
suportă bine „celebritatea". Nu 
vede nici o diferență între „pic
torul" de astăzi și cel de acum 
50 de ani. întrebat, conform li
nei stereotipii gazetărești, „dacă 
ar dori să se dedice în exclusivi
tate picturii", el răspunde că „în 
tinerețe ar fi dorit acest lucru", 
dar că astăzi probabil „într-un 
fel s-a și dedicat ei de vreme ce 
altă pasiuile nu are". Dacă pen
tru a defini un pictor sînt nece
sare numai 
și pasiune, 
cariu este 
este străină 
sia oricărui 
care i-au văzut lucrările i le-au 
apropiat de prea des citatul pă
rinte al picturii naive Rousseau 
Vameșul sau de Utrillo, cu care

noțiunile de vocație 
atunci Robert Scrip- 
un pictor. Aria sa 
de tirania sau ohse- 
model. Cîfiva critici

celtice din fier, provenite de la 
sfîrșitul secolului al IV-lea î.e.n. 
și începutul secolului III î.e.n. 
Este vorba de două săbii confec
ționate din fier și indoite con
form ritualului ; două virfuri de 
suliță ; citeva fragmente de ză
bală și alte piese de harnașa- 
ment ce 'au fost depuse în pă- 
mînt o dată cu călărețul celt în
gropat in acel loc. Obiectele gă
site la adincime de circa un me
tru și jumătate de la suprafața 
solului, au fost recuperate cu 
grijă și aduse la Muzeul Olteniei 
de către tehnicianul constructor 
Velișcu Sevastian din Craiova. 
Săpăturile executate în vara a- 
nului 1970. pentru unele lucrări 
de canalizare in cartierul „Las- 
căr Catargiu" din Craiova au 
scos, la iveală un vas dacic din 
lut. înalt de 66 cm, vas 
fost recent restaurat in 
torul muzeului.

La cariera de nisip a 
prinderii de prefabricate 
ton Craiova tinerii Liviu Glem- 
bovschi, tehnician. Titu Teodo- 
rescu, excavațorist și Stavrache 
Ștcfănică. șofer, au descoperit 
un vas intreg din lut.

Vasul, de culoare roșie, este 
foarte bine păstrat și aparține

re de aproape un milion lei, a 
fost încredințai spre execuție 
Complexului de industrializare a 
lămnului din Blaj, apreciat și 
peste hotare pentru calitatea pro
duselor pe care le execută.

AL. BALGKADEAN

de VASILE BĂRAN

care a 
labora-
între- 

din be-

ACȚIUNI CULTURALE 
LA TULCEA

„Mișcarea revoluționară din 
1821“ se încadrează intre un 
moment evocator la Casa me
morials „Tudor Vladimirescu'* 
și un program susținut de for
mațiile artistice din comună. La 
Țînțăreni. Glogova, Tismana, 
Motru. căminele culturale, săli
le cinematografelor au progra
mat filme, seri literare, simpo
zioane dedicate momentului 1821 
al luptei poporului nostru pen
tru progres social, pentru liber
tate și independență națională. 
Consemnăm indeosebi. evocarea 
„Proclamația de la Padeș — 
moment semnificativ al mișcării 
revoluționare de la 1821“ — in 
sala căminului cultural din loca
litatea respectivă.

A. VASILESCU

— Va fi un amestec între real 
și fabulație, anumite pasaje tre
buind transformate. deoarece 
dacă la o primă citire a roma
nului nu apar ciudățenii, in mo
mentul aprofundării acțiunii, a- 
cestea apar evidente. Un exem
plu ? De Foe afirmă la un mo
ment dat că Robinson pornește 
ihot către epava vaporului pen
tru a mai salva cite ceva. Ur- 
cindu-se pe bord găsește niște 
biscuiți cu care-și umple buzu
narele și se întoarce tot înot ! 
Par poate amănunte neesențiale, 
dar scenariul nu le pbate ocoli.

— Din punct de vedere al rea
lizării imaginilor — comparativ 
cu cele ale unui scurt-metraj va 
fi necesară, cred, o muncă 
imensă.

— Da. vor trebui create in jur 
de 50 000 celuloide cu .peste o 
sută de mii de desene.

P. ENA

A FI UN „UTRILLO", 
DAR A IGNORA ACEST 
LUCRU

DE LA 10 000 LA
100 000 DE DESENE

— Lucrați intens, se pare, la o 
coproducție.

— Da : ..Stejarul și trestia", 
după La Fontaine, un scurt-me- 
traj de zece minute, in colabora
re cu firma EDIC din Paris.

— Sinteți creator a peste trei
zeci de pelicule de animație, în 
care aproape mereu ați evitat ca 
personaj omul.

Robert Scripcariu s-a născut în 
1898, în comuna Lucărești. A 
practicat toată viața meseria de 
sondor. lncepind din 1922, pic
tează neștiut de nimeni, numai 
pentru plăcerea sa. In 1966, este 
descoperit de către metodiștii 
Casei creației populare a muni
cipiului București și invitat să 
participe la expozițiile de ama
tori. In 1967, participă la „Ex
poziția internațională — Dubni- 
ca“ (Cehoslovacia). Anul 1969 
este anul „consacrării" sale. Par
ticipă la „Expoziția trienală de 
artă naivă", de la Bratislava, la 
„Expoziția bienală' a artiștilor 
plastici amatori din municipiul 
București" (premiul I), și la „Ex
poziția bienală republicană a ar
tiștilor plastici amatori" (pre
miul 1).

(Urmare din pag. I)

Școlarizarea la locul de muncă, 
o practică de un an sub îndru
marea celor mai pricepuți oa
meni din meseria respectivă, ur
mată de calificarea prin școala 
profesională — iată, pe scurt, pri
ma etapă a drumului pe care îl 
parcurge viitorul lucrător. în a- 
cest fel se înlătură de la început 
feitomenul întîlnit în alte între
prinderi. unde tinerii sînt înca
drați doar la absolvirea școlii 
profesionale, fără a fi luat con
tact în prealabil și fără a cunoaș
te suficient viitoarea meserie, 
viitorul loc de muncă. Perioada 
de practică, de apropiere de 
specificul muncii este hotărîtoa- 
re. în acest timp sînt sesizate 
calitățile și aptitudinile tinerilor, 
li se formează deprinderile ceru
te de profesia aleasă, realizîn- 
du-se totodată și selecția necesa
ră. întrucât nu toți tinerii sînt 
apți pentru aceste profesii.

Ce fac tinerii, cum sînt ajutați 
să se apropie de meserie ? Fie
care începe cu lucrurile cele mai 
simple. De pildă, viitorii ajutori 
de ospătari trebuie să știe să 
spele și să șteargă tacâmurile, 
paharele și farfuriile în așa fel 
îneît acestea să fie de o curățe
nie perfectă, urmând ca apoi să 
învețe cum se aranjează mesșle 
pentru diferite ocazii, cum se ser
vește masa și cum se deschid sti
clele etc. Primul examen al tână
rului este trecut în momentul 
cînd e pus să servească clienți 
cunoscuțî, iar dacă reușește să 
promoveze, el este repartizat pe 
lingă un ospătar dintr-un restau
rant reprezentativ, unde are oca
zia să-și desăvârșească pregătirea. 
Dimineața sau după-amiaza tînă- 
rului i se reamintesc, cu prilejul 
unor scurte ședințe de lucru, re
gulile de comportare în societate, 
i se controlează, cu mare atenție 
ținuta vestimentară, în sala de 
mese nefiind admiși cei nebăr- 
bieriți, cu unghii necurățate, pan
tofi nelustruiți, Cu nasturi lipsă 
la haină etc. în restaurant com
portarea lor este urmărită per
manent de șeful de sală și de 
ajutorul șefului de unitate care 
sancționează prompt orice aba
tere, oricît de neînsemnată ar 
părea și o aduc la cunoștința 
celorlalți tineri pentru a împiedi
ca astfel repetarea ei de către 
altcineva. Aceeași atenție se dă 
și pregătirii profesionale a ospă
tarilor. Ei stau un timp în bucă
tărie pentru a ști cum se gătesc 
mâncărurile tradiționale Brașovu
lui sau altor locuri din țară și

se înrudește într-adevăr prin to
nul nostalgic, evocativ ce confe
ră o atmosferă aparte peisajelor 
sale urbane, prin delicatețea și 
sensibilitatea desenului, a tonuri
lor surdinizate. Ceea ce impre
sionează este și faptul că această 
asociere ca și altele nu au însem
nat și nu înseamnă nimic pen
tru pictor. Netulhurat de ascen
dentul unor formule celebre și 
în general a unor teorii și pro
grame pretențioase, ignorînd 
„priza" pe care o poate avea prin 
imitarea unui anumit model, el 
continuă să picteze la nesfîrșit 
strada pe. care locuiește și îm
prejurimile, pe care le descope
ră zi de zi la fel de noi, de pure 
și de candide. Rodul atîtor „zile 
pline" ni-l oferă acum într-o ex
poziție personală (organizată în 
holul Bibliotecii universitare de 
stat din Calea Victoriei), expozi
ție ce se consumă din păcate, a- 
proape anonim.

C. R. C. '

ANTOLOGIE INCI
DENTALĂ

Cu ocazia unor lucrări hidro
tehnice ce s-au executat pe Șan
tierul I.S.C.M. la serele de la 
Beharca. județul Dolj, au fost 
descoperite mai multe obiecte

pentru consumator
străinătate, curioscînd astfel și 
timpul necesar pregătirii și servi
rii acestora în restaurant. în a- 
cest fel tinerii ospătari vor putea 
să îndrume clientul în alegerea 
sa. întotdeauna, la terminarea 
programului are loc din nou o 
mică ședință cînd instructorul și 
șeful de sală comunică tinerilor 
observațiile lor privind compor
tarea și deservirea, răspund în
trebărilor lor, declanșează discu
ții pornind de la un anumit fapt 
petrecut în acea zi.

Deviza lucrătorilor din comerț
— clientul are întotdeauna drep
tate — trebuie respectată și de 
aceea sîntem foarte exigenți în 
acțiunea de formare și pregătire 
a tinerilor. Dorim ca totdeauna 
clienții să plece de aici cu o im
presie cît se poate de bună, ceea 
ce este pentru noi garanția fap
tului că ne vor vizita și în viitor
— ne spune Lică Antonie, șef 
de sală la „Carpați".

Un rol deosebit 
tinerilor lucrători 
„Carpați" îl au 
U.T.C.

nală, precum și un spirit de emu
lație între lucrători. Aceasta nu 
înseamnă că n-avem răbdare și 
nu înțelegem anumite greșeli, 
dimpotrivă sîntem perseverenți în 
formarea tinerilor lucrători. De-a 
lungul a peste două decenii, de 
cînd a luat ființă întreprinderea 
noastră, am perfecționat perma
nent activitatea de selecționare și 
pregătire a cadrelor. Iar faptul 
că tinerii noștri ospătari și bucă
tari sînt remarcați pentru calită
țile lor profesionale la Brașov și 
pe litoral, precum și faptul că 
firme străine i-au solicitat să lu
creze un tințp în unitățile lor din 
stațiuni turistice de renume in
ternațional, 
conducerea
organizațiile U.T.C. un prilej de 
satisfacție profesională deosebită.

constituie pentru 
trustului și pentru

secolului V sau 
noastre.

Descoperite întîmplător, aceste 
obiecte au o valoare istorică ex
cepțională. pentru că vestigiile 
celtice sint semnalate pentru pri
ma oară pe aceste locuri, iar 
din așezările dacice din secolele 
V—VI, ca în acelea de la Cer- 
nele, 
doar 
vase

se cunoșteau pină acum 
fragmente ceramice nu și 
întregi.

Din inițiativa Comitetului ju
dețean al U.T.C. Tulcea, în cin
stea semicentenarului partidului 
a luat ființă un ansamblu artis
tic al tineretului. Acest ansam
blu, format din tinerii întreprin
derilor și instituțiilor municipiu
lui Tulcea, cuprinde un cor de 
80 de persoane, o orchestră de 
muzică populară, o formație de 
dansuri populare, soliști vocali și 
instrumentiști. La debutul său, 
ansamblul tineretului va da o se
rie de spectacole în municipiul 
Tulcea și în comunele de pe cu
prinsul județului, iar în ziua săr
bătoririi marelui eveniment din 
viața partidului — un mare spec
tacol festiv, ★

cinstea semicentenarului 
partidului, peste 12 mii de ti
neri salariați și cooperatori din 
județul Tulcea vor participa la 
un concurs „Cine știe câștigă** a 
cărui temă este „Trecutul glo
rios al partidului". Concursul se 
desfășoară în patru etape între 
15 ianuarie și 25 aprilie. în pri
ma etapă 15 ianuarie — 14 fe
bruarie, etapa de masă, va an
grena în concurs toți tinerii sala
riați și cooperatori din organiza
țiile U.T.C.

ELISEI TARȚA G D.

z-
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ÎN EDITURA POLITI
CĂ AU APĂRUT

Era, deci, impo
sibil ca acest tînăr 
să fi fost de față la 
ceea ce declara el 
că a văzut din mo
ment ce n-a văzut. 
Un orb poate de
pune mărturie 
pipăit 
ceva, 
văzut, 
dimpotrivă, poate fi 
aricind crezut 
văzut dar 
a auzit.

Tînărul 
vorbesc a 
într-un 
bal că a văzut și a 
auzit ceea ce n-a 
văzut și n-a auzit. 
Dar el avea și ochi 
și urechi. De ce n-a 
văzut și n-a auzit 
dacă avea și ochi și 
urechi P

N-a văzut și n-a 
auzit pentru că n-a 
fost acolo, în locul 
în care spune el că 
s-a petrecut întîm- 
plarea pe care n-a 
văzut-o și 
zit-o.

Atunci, în după- 
amiaza aceea de 
sîmbătă, el, marto
rul. se afla acasă. 
Nu s-a dus la dans, 
a preferat să se uite 
la televizor. Dar 
iată că prietenul 
său i-a dat un tele
fon și i-a spus să 
coboare repede la 
club, în fața clubu
lui, la cabina tele
fonică, să vină aco
lo urgent că vrea 
să-l roage ceva foar
te important.

Și ce voia să-l

sau a 
dar nu

Un

că a 
auzit 
că a 
surd,

nu

de

că a 
și că

care 
semnat 

proces-ver-

n-a au-

roage decît un lu
cru de nimic ? Adi
că el, prietenul 
piartorului, dansase 
de cîteva ori cu o 
fată de care-i plă
cea și cu care ar fi 
vrut să se întîlneas- 
că, în oraș, chiar în 
seara aceea. Dar 
fata era însoțită de 
un mototol. Chiar 
ea i-a dat ideea că 
e un mototol fiind
că i-a mărturisit 
sincer că nu-l iu
bește și că se (ine 
tot timpul de ea. 
„Atunci, dă l dra
cului", îi spusese 
prietenul său dar 
fata îi explicase că 
nu poate să-l dea, 
că mama ei știa cu 
cine plecase de a- 
casă. După alte 
dansuri însă și după 
alte discuții fata 
convenise să facă 
ce-o face și. să sca
pe de mototol re- 
curgînd la un șiret
lic : ieșind, cu el în 
stradă, ca și cum ar 
pleca acasă, după 
cîțiva metri i s-a 
smuls de sub braț 
plingîndu-i-se unui 
milițian că a fost 
acostată: Băiatul, u- 
luit, a crezut că-i 
vorba de-o glumă, 
dar ceva mai tîrziu 
i-a trecut toată pof
ta să mai fie vesel. 
Fiindcă, iată, a ve
nit un martor. Un 
martor care văzuse 
totul deși, după 
cum spuneam, nu 
fusese acolo : văzu
se, adică, o fată

mergînd singură 
stradă și după 
un individ care 
spus ceva, ceva jig
nitor, apoi a îtn- 
brîncit-o și i-a mai 
tras și cîteva palme.

Bineînțeles că, tn 
cele din urmă, s-a 
constatat exact cum 
au stat lucrurile. 
,— De ce-ai făcut 
asta ? l-am întrebat 
pe martorul care nu 
văzuse și nu auzise 
nimic, dar care de
clarase că văzuse și 
auzise totul.

— Dintr-o ; 
tie! V-am 
prietenul meu 
rugat să-i fac 
serviciu. Eu

pros- 
spus, 
m-a 

: un 
nu 

eram la dans, eram 
acasă la televizor, 
nici n-avusesem de 
gînd să mă fi dus 
atunci la dans, dar 
m-am pomenit cu 
un telefon : „Vino 
în fața clubului, la 
cabină. Vino repe
de. Trebuie să mă 
ajuți la ceva". Am 
coborît și l-am gă
sit acolo și mi-a a- 
rătat fata de care 
se îndrăgostise. Faci 
așa ■ și așa... Nu 
mi-am dat seama... 
Vă dau cuvîntul 
meu că atunci nu 
mi-am dat seama...

Oh, tu cel care 
nu-ți dai seama ! 
Cu ce poți fi tu mai 
puțin vinovat decît 
cel pe care — dîn- 
du-și foarte bine 
seama — îl ajuți să 
facă să se creadă că 
negrul este alb ?

HOTEL LA
ALBA IULIA

Printre edificiile care vor îm
bogăți peisajul municipiului Alba 
Iulia se numără și hotelul aflat 
in construcție. Este vorba de un 
adevărat complex turistic, care 
pe lingă hotelul propriu zis eu o 
capacitate de cazare de 170 de 
locuri, va cuprinde un restaurant, 
braserie, unități de deservire pre
cum și sediul Agenției O.N.T. 
Mobilierul din dotare, în valoa-

• • * Sociologia și practi
ca socială. (Contribuții la 
utilizarea cercetării sociolo
gice în activitatea social-po- 
litică) ; DIC BABOIAN Pa
șaport pentru infern (Halu
cinanta aventură a stupe
fiantelor) ; MICHELE PANTA- 
LEONE Mafia și stupefian
tele ; CHARLES WIGHTON 
și GUNTER PEIS Spionii ve
neau din infern.

STRADA SMÎRDAN ÎN 
HAINE NOI

Pe linia modernizării vechilor 
străzi comerciale din centrul 
Bucureștiului. s-a hotărît profi
larea unităților comerciale 
tipuri de produse.

Scenă din spectacolul „Bărbați fără neveste" din repertoriul Teatrului „C. I. Nottara" (sala 
Magheru). Foto : C. CIOBOATA

facere al I.I.L. „Nufărul" -* 
unde sint expuse articole mat» 
lasate pentru noii născuți (dintre 
care se remarcă garnitura mat- 
lasată formată din cinci piese — 
pled, pantalonași, bonetă, jache- 
țică, port-băbe cu saltea deta
șabilă — care se vind și separat, 
costumașe. articole de marochi- 
nărie (cu onoutate : husele pen» 
tru aparatele receptoare „Ma
maia" și ..Albatros"), huse pen
tru canapele auto tip ..Dacia" 
1 100 și 1 300 și Skoda, baticuri, 
rochii cu imprimeuri orientale 
și... primele fulare din mohair 
românești.

— întreprinderea — afirmă 
Petre Petrof, șeful serviciului 
desfacere al I.I.L. „Nufărul" — 
a amenajat, o secție de țesătorie 
care va executa — numai pen
tru magazinul nostru — stofe 
unicate. Se remarcă, dintre a- 
cestea, un postav ușor, alb. care 
in curind va sta la dispoziția 
clienților. Ne vom mări capaci
tatea cu incă o unitate de pre
zentare și desfacere ce se va 
deschide pe str. 30 Decembrie — 
specializată în confecții — uni
cat cu aplicații de pasmanterie 
și broderie pe linia modei ac
tuale.

ENA PETRAN

ț i ft. <> 1 < -

MATERIAL DIDACTIC 
MODERN

Pe baza unui proiect executat 
de inginerii Elisabeta și Vcs- 
pasiu Galben, la secția E.C.T. I 
din Brașov s-a executat prima 
instalație din țară pentru ma
nevră și control a macazurilor 
și semnalelor din perimetrul 
stațiilor C.F.R., destinată ins
truirii practice a elevilor.

Este vorba de o instalație ce 
reprezintă echiparea completă a 
unei secții de cale ferată cu- 
prinzînd două stații și linie cu
rentă înzestrată cu ultimul tip 
de automatizare și centralizare. 
In acest fel Ia dispoziția elevi
lor Grupului școlar C.F.R. 
Brașov stă 
complex, 
practice a 
treținere, 
și ridicare 
părute la 
este 
viară,

din 
un material didactic 
necesar cunoașterii 
problemelor de în- 
exploatare, montare 
a deranjamentelor a- 
aparatele cu care 

înzestrată rețeaua fero-

I. VOICU

în educarea 
din T.A.P. 
organizațiile 

care inițiază numeroase 
acțiuni specifice, colaborând strîns
cu direcția trustului.

— Preocupîndu-ne de inte
grarea în muncă a ucenicilor, de 
perfecționarea pregătirii celor ca
re lucrează de mai mult timp în 
unitățile noastre am ales drept 
bază de discuții pentru numeroa
se adunări generale teme legate 
de etica comportării, disciplina 
muncii; am proiectat și un ciclu 
de filme educative, ne spune Gh. 
Popică, secretarul organizației 
U.T.C. de la complexul „Car
pați'*. Brașovul fiind un impor
tant centru turistic, am conside
rat necesar ca fiecare tînăr să-l 
cunoască și să poată oferi oricând 
este solicitat explicațiile necesa
re. De altfel, noi am difuzat în 
rîndul 
editată 
U.T.C., care — împreună cu un 
simpozion pe aceeași temă — i-a 
ajutat să aibă cunoștințele mi
nime necesare oricărui ghid turis
tic. De două ori pe an, iarna și 
vara, se desfășoară concursurile 
pe meserii și cursurile de limbi 
străine. Nu tolerăm nici un fel 
de abatere, ca întîrzierea, nepre- 
zentarea la serviciu, sau moravuri 
nedemne meseriei noastre,' pre
cum jocurile de noroc și beția.

— Exigența noastră poate să 
pară unora exagerată, remarcă 
D. Juncan, director comercial a' 
T.A.P. „Carpați". în realitate noi 
am creat un climat de conștiin- k 
ciozitate și răspundere profesio- K

tinerilor o broșură ghid, 
de Comitetul județean

I
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PE LUCIUL GHEȚII : rulează 

la Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , București (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30; 16,30: 18,45; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20,45).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 
rulează la Capitol (orele 8,30; 11; 
13,30; 16: 18,30; 21).

ȘARADA : rulează la Flamura 
(orele 9; 11,15; 16; 18,15: 20,30),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.30).

GENOVEVA DE BRABANT t 
rulează la Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20,45).

B. D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : 
rulează la Central (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21), Grivița (orele 
9.30; 12; 15; 17,30; 20). Aurora (o- 
rele 9.30; 12; 15,15: 17,45: 20.16),
Tomis (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.15) .

OROLOGIUL KREMLINULUI : 
rulează la Lumina (orele 18,15; 
20.30).

MAYERLING : rulează la Lu
mina (orele 9,30—15 în continuare).

.......... ......... BUCUREȘTENE ; 
(orele

AMINTIRI 
rulează la Timpuri Noi 
9—21 în continuare).

URSUL șr PĂPUȘA : 
la Excelsior (orele 9,15; 
13.45; 16; ----- ------
rele 9: 11.15;

VAGABONDUL : rulează la în
frățirea (orele 9—12,15 în continua
re; 15,30; 19), Progresul (orele 9,15;

rulează 
11.30; 

18.15; 20.30). Modern (o- 
13.30, 16: 18.15; 20.30).

16; 19,30), Arta (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Buzești (ora 15,30).

ULTIMA- VACANȚA : rulează la 
Buzești (orele 18; 20,30).

OMUL DIN SIERRA ; rulează la 
Dacia (orele 8,45—20 în conti
nuare).

POMUL DE CRĂCIUN ; rulează 
la Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30), 
Floreasca (orele 15; 17,15), Miorița 
(orele 10; 12,30; 15: 17,30; 20).

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulea
ză la Floreasca (ora 19,30).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20,15).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

,,Z“ : rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,30).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20), Vitan (orele 11; 15,30; 18; 

' 20,15).
IN GHEARELE 

ALE DOCTORULUI 
rulează la Giulești 
18; 20,30).

BĂTĂLIA PENTRU 
lează la Cotroceni (ora 18,45),

UNGHIUL DE CĂDERE : rulea
ză la Cotroceni (ora 15,30).

CAPCANA ; rulează la ~ 
(orele 18; 20).

POVEȘTILE PITICULUI 
EO : rulează la Pacea (ora

ȘOIMII . rulează la ’ 
(ora 20).

HIBERNATUS : rulează 
torul (orele 16; Î8).

IN ARȘIȚA NOPȚII • .
la Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Moșilor (orele 15,45; 18).

PRIMUL CURIER •
Moșilor (ora 20,15).

CADAVRUL VIU :
’ Popular (ora 19.30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 
lează la Popular (orele 15

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE

lează la Munca (orele 15,30; 18;
20,15).

VINĂTOAREA DE vrăjitoa. 
RE ; rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 17,45; 
20).

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT : rulează la Rahova (o- 
rele 15,30; 18: 20,15).

ÎN DRUM SPRE MAROC : ru
lează la Cinemateca — Union 
(ora 9).

CENUȘĂREASA : rulează la Ci
nemateca — Union .................... *
12,30; 14,30).

HELLZA POPPIN î 
Cinemateca — Union 
18.45).

PRlNZUL : rulează _ 
teca — Union (ora 21).

CIND LUNA E ALBASTRĂ 
ora 20; Teatrul Giulești : TANGO 
LA NISA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" : COMOARA DIN 
INSULA PIRAȚILOR — ora 10; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei) : O POVESTE CU CINTEC 
— ora 17; (Str. Academiei) : CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 17; Tea
trul „Ion Vasilescu" : FETELE DI- 
DINEI — ora 19,30; Circul „Glo
bus" : ARENA TINEREȚII — ora 
19,30.

I
I
I

(orele 10,30;

rulează la 
(orele 16,30;

la Cinema-
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— Pentru îaceput — ne spune 
tovarășul Benone Oprea, conta
bil șef la O.C.L. Tehnometal, 
unitățile comerciale de pe strada 
Lipscani vor desface numai pro
duse textile, iar cele de pe Smîr- 
dan, numai articole metalice. 
Acțiunea, deja începută, va fi 
continuată prin deschiderea a 
încă 11 spații comerciale cu ar
ticole chimice, de menaj, biju
terie. feronerie, pină la 31 mar
tie a.c.

Demarajul făcut cu deschide
rea — la 1 decembrie 1970 — a 
magazinului 
desfacere a 
„Victoria** a 
zilele acestea, cu apariția a încă 
două unități comerciale. La 12 
ianuarie : Magazinul de prezen
tare și desfacere a produselor 
I.I.L. „Metalurgica** (Str. Smîr- 
dan nr. 41). METALUX. Din 
cele peste 700 de sortimente ale 
fabricii magazinul prezintă cum
părătorilor numeroase articole 
de podoabe, corpuri de iluminat, 
ustensile de birou, de menaj și 
gătit.

Sortimente inedite ?
— Cel mai important — spune 

Eugen Nicolau, responsabilul 
magazinului — este agregatul 
de încălzit multifocar AMI 3, 
cu o capacitate calorică de 
30 000 Kcal pe oră, care poate 
încălzi (avind drept combustibil 
gazele naturale) suprafețe de 
600—1 000 metri cubi.

,.O noutate plăcută pentru 
gospodine este gama variată de 
articole de menaj din tablă nea
gră și cositorită și din aluminiu 
(se remarcă mult căutatele se
turi de crătiți. tigăi și ibrice cu 
coada detașabilă, toate din tablă 
de aluminiu, forme de prăjituri 
etc.) și...

...O invitație pentru bărbații 
dornici de a găsi cadoul inedit : 
o gamă largă de articole de po
doabe. în modele noi, butoni, 
centuri metalice și chiar... o sur
priză :

— Avem garnituri (in sfirșit ! 
— n.n.) de cercei-colier-brățară. 
colier-broșă (cum este garnitura 
Cameea). coliere cu modele ine
dite, cordoane împletite din sir- 
mă de aluminiu eloxat, toate, 
la prețuri foarte accesibile — 
invită responsabila raionului, 
Vienuța Fieroiu.

— Vi se intimplă de multe 
ori, în cursul unei zile, să răs
pundeți „nu avem !“ la solicită
rile clienților ?

— Numai in cazul colierului , 
„Sfinx** — foarte apreciat de 
cumpărătoare.

Tn ambianța plăcută a maga
zinului, și o utilă inovație : 
cumpărătorul care dorește să 
vadă cum arată luminat unul 
din cele peste 80 de modele de 
plafoniere (dintre care — unele 
expuse pentru sondaj public in 
vederea omologării, iar altele — 
modele complet noi), n-are de- 
cit să apese pe tabloul de co
mandă din perete butonul cu 
numărul înscris pe lustra dorită 
și aceasta se va lumina „a 
giorno**.

Aproape vizavi — Ia numărul 
24 — de la 15 ianuarie a apărut 
firma „MOZAIC TEXTIL** — 
magazin de prezentare și des-

de prezentare și 
produselor I.I.S. 
fost continuat.

• •• NU ȘTIA NIMIC ! 
Gestionar la un magazin de 
încălțăminte pentru femei 
din orașul Sfintul Gheorghe. 
tinărul Vasile lanoș Soos (26 
ani) a delapidat — în peri
oada ianuarie-septembrie 
1970 — 38 600 lei. bani pe ca
re și i-a însușit treptat din 
încasările zilnice. La o primă 
revizie a izbutit să inducă in 
eroare contabilul, destul de 
neatent ; Soos ii dicta pre
țurile mărfurilor din rafturi 
și revizorul nota fără să mai 
controleze. Dictind prețuri 
fictive, V.I.S. a izbutit să sca
pe numai cu o lipsă de 23 000 
lei ! Ceea ce a fost suficient 
ea să trezească bănuielile di
recției — un control inopi
nat stabilind valoarea reală 
a pagubei. Dar, in ciuda evi
denței, Soos afirma tot tim
pul că el nu știe nimic despre 
acest ciudat fenomen de dis
pariție a banilor din casă. 
Confruntarea monetarelor de
puse de el cu benzile casei

prețuri

CAS- 
Ma- 
Stan

de marcat l-au pus in fața u- 
nei evidențe pe care nu a 
mai putut s-o nege : una se 
incasa și alta depunea el. In 
prozent este arestat și ur
mează să fie judecat.

CINE SCOTEA 
TANELE DIN FOC. I. 
rian, Iosif Volanek și
Rudolf din Reșița au cîștigat 
încrederea unor minori (N. 
Herja, S. Buzari și Titel Ra- 
doiesci) pe care i-au învățat 
să fure, răsplătindu-le stră
dania cu mîncare și băutură! 
Copiii comiteau diferite fur
turi predînd „marfa** celor 
trei, care o revindeau. Mane
vra s-a dovedit inutilă întru- 
cit alături de minori sint a- 
restați și vor răspunde în fa
ța justiției și cei ce i-au ins
truit și orientat pe calea in
fracțiunii. La activul lor au 
fost reținute 14 spargeri.

• •• ÎNTRE DOUA BUL
DOZERE. Doi conducători de 
buldozere, D. Stanciu (24 ani) 
și Ionel Istrate (25 ani) își 
trăseseră mașinile pe dreapta 
șoselei Brăila-Rîmnicu Sărat 
și se odihneau. La un mo
ment dat Istrate s-a suit pe 
mașină ca să pornească, a- 
vertizîndu-1 pe colegul său. 
ce stătea rezemat între cele 
două buldozere, asupra ma
nevrei. Dar nu s-a mai asigu
rat dacă Stanciu a recepțio
nat avertismentul ; rezulta
tul : acesta a fost strivit în
tre șenila primei mașini și 
lama celei de a doua, dece- 
dind in drum spre spital.

INVIZIBILE
MABUSE : 

(orele 15,30;

ROMA : tu-

Pacea

BIM- 
16).

Viitorul

la Vii-

rulează

rulează

rulează

la

la

ru-
17,15). 

ru-
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Opera Română : SEARA VIE- 
NEZĂ — ora 19,30; Teatrul de O- 
peretă : SUZANA — ora 19.30; 
Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le“ (Sala Comedia) : 
BERGUL DE ALTĂ 
ora 20; (Sala Studio) : 
FRICĂ DE VIRGINIA
— ora 20; Teatrul de
ALCOR ȘI MONA — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
LENA — ora 20; (Sala Studio) : 
BURICELE IN URECHE — ora 20; 
Teatrul Mic : FATA CARE A FĂ
CUT O MINUNE — ora 20; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savov) : 
MICUL INFERN — ora 19.30; (Ca
lea Victoriei) : SONATUL LUNII
— ora 19,30; Teatrul ,.C. I. Notta- 
ra" (Bd. Magheru) ; ADIO CHAR
LIE — ora 19,30; (Sala Studio) :

HEIDEL- 
DATĂ — 
CUI I-E 
WOOLF ? 
Comedie :

• 10.00—11,30 Emisiuni-lecțli 
pentru lucrătorii din agricultură, 
organizate de Televiziune în co
laborare cu Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii — Cultura sfe
clei de zahăr • 18,00 Deschiderea 
emisiunii „Universal-șotron" — 
enciclopedie pentru copii • 18,30 
Cadran internațional a 19,10 Tra
gerea Pronoexpres • 19.20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici 
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 România '71. Azi — județul 
Argeș « 20,30 Tele-cinemateea : 
„Porțile nopții" — realizat de 
Marcel Carne. In rolurile princi
pale : Pierre Brasseur, Serge 
Reggiani, Yves Montand, Nathalie 
Nattier, Dany Robin « 22,15 Poșta 
TV de Ion Bucheru a 22,30 Stele 
ale Operei Române (Interviziune). 
Marina Crilovici, Nicolae Herlea. 
Ludovic Spiess. In program due
te celebre din opere de Rossini, 
Verdi, Puccini • 22.50 Telejurna
lul de noapte • 23,00 închiderea 
emisiunii.

I
i
I
I
I
I
I

ANUNȚ
în vederea asigurării necesarului de personal calificat în 

meseria de strungar, UZINA „NEPTUN" CÎMPINA — anga
jează de urgență :

— STRUNGARI — categoria II—VI
- MUNCITORI NECALIFICAȚI - absolvenți ai Școlii ge

nerale de 7 (8) ani, sau ai Liceului teoretic pentru calfricaret: 
în meseria de strungar prin cursuri de scurtă durată.

Virsta — de la 17 ani și 6 luni pînă la 40 ani.
Solicitantă se vor prezenta la Biroul Personal al uzinei, 

zilnic între orele 7—16.I



CHIPUL NOU

AL PATRIEI

ț „Poporul român își construiește viitorul așa cum și-l dorește. Și
1 viitorul, sau mai bine zis însuși prezentul este minunat. îl vedem 
, întruchipat în minunatele uzine construite prin munca eroicei noa-
> stre clase muncitoare, în recoltele din ce în ce mai bogate, smulse
► pâmîntului de harnica noastră țărănime, în rezultatele activității

intelectualilor, care-și aduc o contribuție activă la dezvoltarea ști- <
inței, culturii, la ridicarea nivelului general de civilizație al po- < 
porului nostru". 1

NICOLAE CEAUSESCU <
(Călugăreni, 7 iulie 1967)

Se știe, tot ceea ce înfăptuim este spre binele întregului popor. 
Nu vom exagera, totuși, cu nimic afirmînd că:

■ s
Ilfovul — nume de veche rezonanță istorică și socială — 

a cunoscut în anii cincinalului pe care l-am încheiat o ver
tiginoasă dezvoltare.

Tinerii au fost în toată această perioadă prezenți pe ma
rile șantiere, la ridicarea noilor obiective industriale ; ca 
constructori și, apoi, ca muncitori calificați în noile profe
siuni ce se practică azi în județ. S-au simțit cu deosebire 
atrași de modernitatea agriculturii socialiste îmbrățișînd în 
număr sporit meseriile care asigură dezvoltarea și eficiența 
acesteia.

Prin înfăptuirile de azi, prin sarcinile de sporită răspun
dere pe. care le prevede noul cincinal, Ilfovul, asemenea 
tuturor județelor țării, oferă tineretului condiții optime de 
realizare profesională și umană, un cîmp vast de afirmare 
a capacităților sale creatoare, a elanului și dinamismului său.

PRINCIPALII BENEFICIARI
1966 Al REALIZĂRILOR CINCINALULUI 1 1970

ARGUMENTUL 1

50
A

Intre

SlNT El, TINERII,
într-o zonă cu tradiții agricole 

în plină dezvoltare, în anul 1970

DIN PRODUCȚIA GLOBALĂ A JUDEȚULUI
A FOST DATĂ DE BAZA SA INDUSTRIALĂ

anii 1966-1970 au început să producă:

• FILATURA DE FIBRE CHIMICE
Șl DE BUMBAC DIN OLTENIȚA
Una dintre cele mai moderne din Europa, cu 

peste 2 500 salariați ; majoritatea sînt tineri, în 
special, fete.

• FABRICA DE 
PRODUSE CERA
MICE DIN URZI- 
CENI

• FABRICA DE 
AMBALAJE ME
TALICE DIN BUF
TEA

• LINIA PENTRU 
SUPE CONCEN
TRATE LA FABRICA 
„VALEA ROSIE"

• în anii 1966-1970 numărul salariafilor a crescut 
cu 23 000, dintre care peste 10 000 in industrie

ARGUMENTUL 3

ARGUMENTUL 2

Destinul copiilor din județ

in 1970 au absolvit clasa 
a Vlll-a a școlii generale: 12 080

Admiși în liceele teoretice. 1 719
Admiși în liceele de specialitate 525
Admiși în școli pedagogice 142
Admiși în școli profesionale 4 763
Admiși în ucenicie la locul de muncă 1 746

Urmează clasa a IX-a a școlilor generale 1 796 
Lucrează în producție, la ferme și. coo

perative agricole, se califică în 
cursuri de scurtă durată 1 389

Deci, își continuă studiile 10 691

Declară într-un interviu acordat ziarului nostru 
tovarășul GHEORGHE NECULA, prim secretar 
al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., din ale 

cărui argumente reținem :

Pentru înzestrarea tehnica a unităților agricole 
au fost alocate din bugetul statului aproape

4 MILIARDE LEI
t • Unitățile agricole din județ sînt deservite
* de aproape 1 300 CADRE CU PREGĂTIRE 

SUPERIOARĂ și aproape 1 400 CADRE CU S
’ PREGĂTIRE MEDIE, în cea mai mare parte
> tineri. <►

I • MECANICII AGRICOLI SE PREGĂTESC | 
ÎN 7 ȘCOLI PROFESIONALE, situate în Cio- | 
rogîrla, Călugăreni, Giurgiu, Sărulești, Tăr-

<► tăsești, Urziceni, Armăsesti. Ele dau anual < 
circa 500 ABSOLVENȚI.' ' |

• în 5 ani s-au investit 105 milioane lei pentru învățămînt, cultură și artă

• S-au construit 44 școli moderne cu 267 săli de clasă și s-au adăugat 

școlilor existente încă 50 săli de clasă

• Unul din 6 locuitori ai județului învață

• Profilul școlilor s-a îmbogățit prin înființarea a 7 licee de specialitate — 

industriale, agricole și economice. Ele sînt frecventate de peste 3.300 elevi

• Populația de vîrstă școlară se află cuprinsă în 364 grădinițe, 514 școli 

generale, 12 licee de cultură generală — dintre care 6 în mediul rural — 14 

școli profesionale, 2 școli tehnice de maiștri, 1 liceu pedagogic și 7 de spe

cialitate, 3 școli de specializare post-liceală.

/
ARGUMENTUL 4

Numai prin sistemul școlilor 
profesionale și al liceelor de 

specialitate se pot însuși aproape

60 de meserii
> Dezvoltarea economică a operat modificări în peisagistica profesiilor pe care le îmbrățișează x 

azi tinerii. Intr-un fost județ rural a apărut instalatorul pentru centrale termice, mașinistul pentru > 
utilaj greu, specialistul în construcția și întreținerea navelor, electricianul pentru rețele de înaltă ten- 
siune. In locul universalei îndeletniciri de plugar, lucrează în județ agronomi, legumicultori, horii- i 

< cultori, silvicultori, crescători de vite și păsări. Și tot în agricultură au apărut mecanicii, contabilii, x 
merceologii, specialiștii în organizarea teritoriului, în protecția plantelor. Ca răspuns la cerințele < 
mereu crescînde ale populației tinerii devin, prin intermediul școlilor, depanatori de radio și tele- \ 
vizoare, electricieni, instalatori pentru instalații sanitare, croitori, cismari, ospătari, vînzători.
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AZI, VĂ PREZENTĂM 
DOUĂ ORGANIZAȚII DIN

O prezență 
apreciată în viața 
cultural-artistică si- 
biană : Ansamblul 
folcloric „Junii Si

biului"

Foto :
PAVEL TlNJALA

® Denumirea : 
U.T.C. din atelierul 
șef al Combinatului de 
și celuloză Brăila. Anul 
ferință : 1970.

organizația 
Mecanic 

hîrtie 
de re-

din 8 
Dumitru 
organi- 

să efec-

este imposibil de a departaja 
nominal meritele în realizarea 
succeselor colectivului. De 
aceea, singurul exemplu re
prezentativ este organizația 
însăși.

TRAIAN GINJU

„Creștem o dată cu fabrica. 
Biografiile noastre sînt parale
le. Drumul nostru și al ei se pe- 
cetluiesc într-o împletire reci
procă prin fiecare realizare, 
prin fiecare gest dăruit împli
nirii sale".

Acestea au fost afirmațiile pe
* O echipă formată 

tineri, în frunte cu 
Uujoreanu, secretarul 
zațici U.T.C., a început 
tueze, în premieră, operația de
cauciucare a vanelor de filtru. 
Prin efectuarea in combinat a 
acestei operații (vanele de fil
tru, importate, ar fi costat circa 
o jumătate de milion de lei), 
tinerii au realizat o economic 
de 400 000 lei.

i» O altă echipă de uteciști a 
luat inițiativa căptușirii cu 
plumb a unor fierbătoare. Eco
nomiile obținute se cifrează ia 
peăte 100 000 lei. CINE EȘTI DUMNEATA,

electroliză nord 
Mecanic șef este

• In secția 
a atelierului 
adus un compresor a cărui mon
tare necesită, potrivit instrucți
unilor tehnice, un termen de 
trei luni de zile. Organizația 
U.T.C. intervine și solicită doar 
o lună de zile pentru realiza
rea acestei acțiuni. După numai 
24 de zile, deci depășindu-și cu 
șase zile propriul angajament, 
compresorul este pus în stare 
de funcționare.

•Se încheie încadrarea tutu- 
tinerilor la cursurile deror

perfecționare a calificării.
9 Organizația U.T.C. numără 

106 membri. Afirmația cere însă 
o completare : toți tinerii care 
muncesc în atelierul Mecanic- 
șef ating aceeași cifră : 106.

S La sfirșitul anului, organi
zația U T.C consemnează in bi
lanțul activității sale ; nici un 
tînăr nu a fost sancționat pen
tru abateri disciplinare la locul 
de muncă sau în viața de orga
nizație.
• Prin prisma rezultatelor ob

ținute. colectivul de uteciști din 
atelierul Mccanic-șef este apre
ciat ca cel mai valoros din 
Combinatul de hîrtie și celuloză

• Potrivit părerii membrilor, 
comitetului, organizației U.T.C.

BRAȚ LA BRAȚ,

TINERE FAMILII
Un nou început de tradiție 

își face apariția în aceste zile 
în județul OLT. ' Alături de 
multe alte acțiuni prin c/ire co
mitetul județean U.T.C. întîm- 
pină și cinstește Congresul 
nostru al tuturor, una atrage 
în mod deosebit atenția în ine
ditul ei : sărbătorirea tinerelor 
familii. întreaga lună ianuarie 
este dedicată, in județul Olt, fa
miliilor întemeiate în cursul a- 
nului trecut, ca și primelor fa
milii care și-au început drumul 
în viață în' 1971. Manifestările 
sînt concepute sub forma unor 
întîlniri cu alte familii, ajunse 
acum în pragul nunții de aur, 
a căror îndelungată experiență 
le va fi tinerilor proaspăt că
sătoriți un îndemn la armonie, 
cinste și înțelegere a rolului fa
miliei în viața socială. Fiecare 
acțiune va fi întregită de ex
poziții de artă populară, pro
grame artistice, dansuri, între
ceri ale rapsozilor populari — 
totul contribuind în egală mă
sură atît Ia transmiterea unor 
urări 
cit și 
toare

de bine tinerelor familii, 
la statornicirea unei vii- 
tradiții în județul nostru.

GH. MAZILU

(Urinare din pag. I)

i un
de 

evi-

MILTIADE BOBORODEA ?...
Cu întrebarea, aproape 

clasică, l-am solicitat direct, 
spunindu-i de la început că 
imaginii din portretul în ha
lat alb, de cercetător lingă 
instalații, am vrea să-i ală
turăm elemente semnificative 
de biografie. Cc-i drept, 
știam cite ceva dinainte des
pre acest tînăr de 27 de ani, 
secretarul organizației U.T.C. 
de la Combinatul petrochi
mic Pitești. La conferința 
organizației județene Argeș 
a U.T.C. fusese ales — semn 
de prețuire și încredere din 
partea tinerilor — delegat la 
Congresul al IX-lca al U.T.C. 
și, totodată, printre candi- 
dații pentru organele cen
trale ale Uniunii Tineretului 
Comunist. Tot atunci, in ca
drul dezbaterilor vorbise 
despre una din acțiunile re
cente ale tinerilor din com
binat, care, intr-un moment 
de maximă urgență, împăr- 
țiți în cinci echipe, timp de 
cinci zile, ambalaseră in con
diții speciale 32 000 saci eu 
900 tone polietilenă, prin 
muncă voluntar-patriotică. 
Se referise la această im-' 
prejiirare, argumentind și 
astfel că uteeiștii au dat răs
punsuri de prestigii 
mările organizației, 
in același timp cu 
ță critică pentru 
nenta prezență a activiștilor 
printre tineri, la acțiunile 
lor, sprijinind realizarea ini-

iu la che- 
piedind 

insisten- 
pernia-

cut treptat Ia o instituție cu 
pregnant caracter formativ 
reciclare, eontinuindu-se, < 
dent și satisfacerea exigențelor 
de informare generală sau spe
cială".

Cu toate acestea, cine încear
că a întocmi niște statistici în- 
tilnește date în 
se pun semne 
Astfel cursul de 
urbanism — cu 
de informare 
specialitate, mai exact spus 
prezentare a progreselor 
diaie in acest domeniu reunea 
in anii universitari trecuți au
ditori de cele mai diverse pro
fesii dar nici un arhitect ! Ase
mănător se prezintă situația și 
la medicină unde din 106 înscriși 
în 1969—’70 doar 4 sînt medici și 
farmaciști ! în schimb inginerii 
și tehnicienii participă intr-un 
număr impresionant la cursurile 
de electronică aplicată și tele
viziune. De fapt, în ultimii pa
tru ani ia cursurile de speciali
tate. inginerii și cadrele didac
tice reprezintă cea mai mare 
parte a studenților, pe cînd me
dicii, farmaciștii și arheologii 
întrunesc procente de 2 la sută 
și chiar unul la mie (cazul ar
heologilor) din totalul cursanți- 
lor. Și aceasta fără a putea 
spune că pentru aceștia din 
urmă nu sînt prevăzute prele
geri și acțiuni interesante.

Dar nu numai structura 
profesii prezintă asemenea con
tradicții ci și vîrstele partici- 

■ panților. Astfel, în actualul an 
de învățămînt numărul cursan-

dreptul cărora 
de întrebare, 
arhitectură 
o tematică

generală ci

Și 
nu 
de 
de

mon-

pe

care le-am reținut, nu cu mult 
timp in urmă, la adunarea de 
alegeri a organizației U.T.C. de 
la Întreprinderea de aparataje 
și accesorii pentru instalații în 
construcții din Alexandria.

Intr-adevăr, evenimentele de
finitorii pentru existența între
prinderii marchează deopotrivă 
și activitatea organizației U.T.C. 
Tînăra întreprindere a trecut 
de puțină vreme la producția de 
serie, proces care, se înțelege, 
s.e desfășoară in mod eșalonat, 
pe produse. în a doua jumătate 
a lunii ianuarie, spre .exemplu, 
vor primi botezul convectorii. 
puțin mai tirziu, la începutul 
lui februarie. întreprinderea ur- 
mînd să producă primele bate
rii de încălzire. Unor asemenea 
sarcini, din ce in ce mai com
plexe, organizația U.T.C. trebuie 
să le răspundă prin acțiunile 
sale specifice, prin intervenții 
active.

Efectivul organizației, care 
numără in prezent 200 de mem
bri, este o cifră cu totul relati
vă. încă din primele zile al tri
mestrului următor întreprinde
rea iși va adăuga un număr de 
peste 100 de muncitori — c’i 
mai mulți recrutați tot dintre 
tineri. Organizația U.T.C. își va 
spori și ea numărul membrilor, 
preocupările sale fiind deja în
dreptate in vederea pregătirii u- 
nui asemenea moment. Nu prin 
organizarea unor festivități deo
sebite — chiar dacă vor exis
ta, probabil, și acestea — ci prin 
întreaga atitudine in muncă, 
prin îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție, prin e- 
f or tul fiecărui tînăr de a se au- 
todepăși. de a se întrece pe sine. 
In același timp, strădaniile au 
în vedere, in egală măsură, pro
cesul perfecționării profesiona
le. Cursurile de ridicare 
ficării, la care participă 
150 de tineri, vor deveni 
r-înd insuficiente. Lor li 
adăuga din clipa intrării 
brică a celor mai tineri 
numeroși alții, care vor 
să învețe cit mai bine 
meseriei și să fie educați 
a se integra în

De altfel, deși . . ___ 7
ganizația U.T.C. se poate deja 
mîndri cu cîteva rcz_L.„L. 
se în palmaresul activității sale. 
Alături de problema mai com
plexă a fluctuației. — azi 
zolvată — se numără, 
de toate, rezultatele pe 
îmbunătățirii disciplinei, 
de lunile de început ale activi
tății. cînd cazurile de indiscipli
nă la locurile de muncă erau 
destul de frecvente, azi se poa
te spune că lucrurile au intrat 
în normal. La rîndul lor, activi
tățile voluntar-patriotice au cu
noscut aici o atenție deosebită. 
Succesele de la acest capitol îi 
situează pe uteeiștii întreprin
derii pe primele locuri între or
ganizațiile din județ. Colectarea 
celor 91 de tone de fier vechi, 
în anul care a trecut, a fost po
sibilă numai prin mobilizarea 
eficientă a tuturor uteciștilor. 
prin participarea responsabilă a 
acestora la toate chemările or
ganizației.

Un colectiv tînăr care pășește 
convingător, cu fiecare zi de 
muncă, spre propria sa maturi
zare.

©

Cooperare și dialog

cultural
Cooperarea culturală este un 

deziderat al timpului prezent și 
tuturor ne revine obligația de 
a analiza modalități pentru 
realizarea lui, în cadrul unui 
proces care trebuie parcurs eta
pă cu etapă și a cărui durată 
depinde de însuși modul în care 
această realizare evoluează de 
la particular la general.

Dar pentru a răspunde 
cestei necesități națiunile u.,:„ ix „j cunoască r”

Prof. dr. docent MIHNEA GHEORGHIU
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S.

ansamblului folcloric „Doina" a 
deschis la Bonn seria turneului 
său in R F.G.

Teatrul românesc, la rîndul 
său, este azi cunoscut în Euro
pa ca unul din cele mai bune. 
Repertoriul teatrelor românești, 
cunoscut ca foarte bogat, a per
mis experimentarea upor va
riate stiluri de spectacol. Dez
baterile frecvente din presa tea
trală (precum recent aceea asu
pra Regelui Lear de la Teatrul 
Național din București) au a- 
cordat motive de curaj și pres
tigiu personalității unor regizai 
mai tineri alături de regi
zorii generației deceniului 'tre
cut. Prezențele Teatrului Națio
nal „l.L. Caragiale" din Bucu
rești Ia Praga și Paris, ale Tea
trului Național din Cluj la Flo
rența și Arezzo, Teatrului Națio
nal din Iași la Berlin și Weimar, 
Teatrului de Comedie în Finlan
da, Israel și Iugoslavia, Teatru
lui Municipal „Bulandra" în 
Italia și R.F.G., Teatrului „Not- 
tara“ în Danemarca și Finlan
da. au fost prilejuri de afir
mare a valorii teatrului româ
nesc.

Ceea ce România poate oferi 
pentru cunoașterea imaginii 
prezentului său în lume nu se 
limitează, desigur, la cele cita
te de noi acum. Direcțiile și in
tensitatea contactelor cultural- 
artistice sînt mai numeroase și 
mai expresive. Ele integrează 
larg politica culturală a unui 
stat contemporan dornic să tra
ducă in tapt cooperarea prin- 
tr-un dialog multilateral.

presia spiritului ei modern cu
tezător, a lipsei ei de complexe 
și a noutății ei triumfătoare. 
Vernisajul expoziției pictorului 
român Corneliu Baba la Ga
leriile Hartman din New York 

' a fost cotat ca un succes al se
zonului newyorkez, deși acest 
maestru e deja considerat „un 
clasic" de tinerii săi discipoli 
care au expus anul acesta în 
Anglia, Germania Federală și în 
țările nordice, pictori ca Bițan, 
Pacea și Nicodim sau sculptori 
ca Maitec.

Atunci cînd juriul internațio
nal al festivalului cinematogra
fic de la Cannes a acordat mult 
rîvnita-i „Palme d’Or“ filmului 
de scurt-metraj dedicat artei co
rului românesc de muzică pre
clasică „Madrigal", această for
mație era deja foarte cunoscută 
în lumea muzicală europeană. A- 
cuma este unul din mesagerii 
de bunăvoință cei mai apreciați 
ai artei noastre interpretative 
pe toate meridianele. O întrea
gă pleiadă de artiști .lirici din 
țara noastră au primit sub cu
pola celebrei Scală din Milano 
ovațiile rezervate marilor voci. 
Unul dintre ei, tenorul Ludovic 
Spiess, a obținut această onoa
re după un șir de succese la 
teatrul Colon din Buenos. Aires, 
după cum sopranele Elena Cer- 
nei 
fat

mai cunoscute scene lirice euro
pene. In cadrul festivalului in
ternațional de la Wiesbaden 
(R.F.G.) Opera Română din 
București a obținut „Pana cri
ticii", cea mai înaltă distincție 
pe care, la fiecare ediție a Fes
tivalului, un juriu format din 
muzicologi și ziariști o acordă 
celui mai bun ansamblu partici
pant.

România este una din foarte 
puținele țări dezvoltate 
și-au perpetuat folclorul, 
toate domeniile artelor, de 
ceramică și cusăturile de 
bluzele românești (una, imorta
lizată de Matisse) pînă la muzi
ca și dansul popular. Statul ro
mân acordă facilități de tot fe
lul formațiilor profesioniste si 
de amatori care-și dedică acti
vitatea artei folclorice. Multe 
dintre ele au făcut turnee pes
te hotare. In cele două Americi 
a fost ansamblul de oîntece și 
dansuri „Ciocirlia", unul din 
cele mai bine cotate de agen
țiile niondiale de impresariat. 
Ansamblul „Călușul" din satul 
Scornicești — județul Olt — a 
fost aplaudat în Olanda, an
samblul ilfovean „Dorulețul" a 
fost mesagerul folclorului ro
mânesc la Festivalul de la Lou
vain — Belgia, iar 
folcloric „Timișul" a 
tacole în douăzeci.
franceze. Spectacolul

a- 
tre- 

buie să-și cunoască reciproc 
culturile. Și această cunoaște
re, această prise de conscience 
nu se poate cîștiga decît prin 
intermediul contactelor cultu
rale intensive, pe picior de 
egalitate, și al schimburilor 

A sistematice in domeniile artei 
și ale științei care în ultimă 
instanță depind de politica cul
turală a statelor.

Ultimul deceniu a demonstrat 
forța explozivă a relațiilor cul
turale dintre țări, ca un argu
ment în extinderea celor poli
tice. A fi înseamnă a cunoaște. 
Ințelegînd in profunzime și apli- 
cînd fructuos acest postulat. 
România se prezintă ca un par
tener loial care acționează în 
respectul nedezmințit al opțiu
nilor filozofice ce orientează 
căile de viitor ale fiecărui po
por' stăpîn în țara lui și pe 
destinele lui, în, sensul intere
selor comune de pace și secu
ritate ale continentului euro
pean și ale tuturor națiunilor.

Portretul schimburilor cultu
rale ale României este amplu și 
nuanțat : pe acest drum, sfîr- 
șitul ultimului deceniu poate 
furniza mărturii elocvente.

Mi se pare că a devenit acum 
o bună tradiție organizarea u- 
nor „săptămîni ale culturii 
nor țări în alte țări. In ceea ce 
ne privește, asemenea manifes
tări colective au avut loc, anul 
trecut, în numeroase țări. A- 
ceea din Franța a culminat prin 
expoziția „Comori de artă veche 
românească" de la Petit Palais, 
expoziție despre care „Le Figa
ro litteraire" scria: „această ex
poziție de artă românească are 
cu ce stîrni invidia. Specialiștii 
în preistorie afirmă că uneltele 
descoperite în România aparțin 
unora dintre cele mai vechi ci
vilizații din lume și ,că vîrsta lor 
atinge un milion de ani"

Zilele culturii românești din 
Austria, concentrate la Salz
burg și reluate in alte orașe și 
la Viena, au oferit vizitatorilor 
două expoziții („Arta populară 
din România" și „Bucureștiul 
astăzi"), o prezentare de cărți 
de știință și beletristică noi și o 
gală de filme românești. In Ita
lia, trei expoziții complete au 
fost prezentate simultan la To
rino; una cuprinzînd optzeci de 
icoane din secolele 15—18 de o 
mare valoare artistică și isto
rică, o expoziție de pictură și 
sculptură contemporană și una 
de artă folclorică specifică.

Tapiseria românească nouă, 
continuatoarea unei tradiții 
populare milenare, a făcut o ex
traordinară impresie criticilor 
de artă spanioli, cu ocazia re
centei expoziții de covoare ro
mânești de la Madrid.

Participantă la fiecare ediție 
a bienalei din Sao Paulo, arta 
plastică românească aduce ca 
și la bienala din Veneția, ex-

care 
în 
la 
pe

ca- 
cerce- 

la 
de 

pe-, 
din 

o 
în-

ingi-

țiativelor interesante...
— Din vara lui 196” am 

început să semnez cu „ing.“ 
înaintea numelui. Terminam 
(medie peste 9) Facultatea 
de chimie industrială de la 
Timișoara.

— Și de atunci ce-ați mai 
semnat așa ?

— Tot ce a fost nevoie, în 
calitate de șei al laboratoru
lui de prelucrare pentru 
mase plastice, unde conduc o 
echipă de 9 oameni, în 
drul serviciului de
tare... în octombrie 1970, 
un simpozion organizat 
combinat și Institutul de 
trol, gaze și 
București am 
comunicare, 
tr-un colectiv 
neri. După metoda tehnolo
gică elaborată de noi, in 
combinat se va produce in 
curind. la scară mare, negru 
de fum... Am devenit soțul 
unei colege de facultate. A- 
vem un copil... Zilele aces
tea incep examenele de ad
mitere la doctorat, in dome
niul polimerilor... îi ajut pe 
membrii cercurilor de chi
mie de Ia liceele din Pitești 
să-și desfășoare lucrările și 
in laboratoarele combinatu
lui... Am stimulat, ea secre
tar, înființarea unor cercuri 
de limbi străine și de infor
mare tehnico-științifjeă pen
tru tinerii

geologie 
prezentat 

elaborată 
de trei

din combinat...

TRONACION

ȘTAFETA
CONTINUĂ

Un ciclu format din 38 de în- 
tilniri ale unor organizații 
U.T.C. din Ploiești cu foști ute-

ciști și luptători în ilegalitate 
a început zilele trecute și va 
înconjura timp de două . săptă- 
mini orașul, trecînd ca o ștafetă 
de la o organizație la alta. Sem
nificativ, ciclul este intitulat 
„Tradiții revoluționare ale or
ganizației U.T.C.", iar lanțul 
desfășurării sale va trece, pe

©
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ților trecuți de 60 de ani este 
cu 200 mai mare decît al celor 
sub 20 de ani. Numai o treime 
din înscriși au vîrsta între 
21—30 de ani. Așadar, tinerii vin 
la universitatea populară, dar 
intr-un număr destul de mic 
față de ponderea cursurilor ce 
li se adresează. O întrebare fi
rească iși face loc : De ce ? 
„Poate — este părerea CORNE
LIEI STAN, de la Institutul de

ționează activitățile profesionale 
de fiecare zi".

Că tinerii.sînt încă insuficient 
informați ne-o dovedesc și pre
cizările tovarășei directoare A- 
dina Dinescu. legate 
nile de popularizare 
mului universității 
„Edităm caiete și 
pliante și afișe prin 
să-i punem în temă pe tineri cu 
activitățile noastre permanenie.

de acțiu- 
a progra- 
populare : 
programe, 
care vrem

a cali- 
acum 

în cu- 
se vor 
în fa- 
colegi. 
trebui 

tainele 
pentru 

noul colectiv, 
tinără încă, or-
rezultate înseri-

re-
inai'nte 

linia 
Față

ION LAZAR

rînd, pe la UZUC, Rafinăria 
Ploiești, Combinatul petrochi
mic, Rafinăria Brazi, liceele o- 
rașului, comunele suburbane 
Blejoi, Păulești, Bărcănești și 
încă alte multe organizații.

în prezent, ciclul ștafetă este 
în plină desfășurare.

©
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de la Institutul de studii și cer
cetări transporturi".

— Mai aveți colegi de servi
ciu care urmează cursurile uni
versității populare ?

— Foarte multi. Este adevă
rat că la început se manifesta 
o rezervă, provenită din iner
ție, din neînțelegerea menirii 
acestei instituții de învățămînt. 
Dar membri ai biroului de par
tid și ai comitetului U.T.C. din

0 ȘCOALĂ CU ELEVI...

PENSIONARI ?

conjunctură de pe 
terul Comerțului 
pentru că nu știu 
ce este vorba, nu 
Iul activităților de 
am terminat de curind faculta
tea simt nevoia unei pregătiri 
permanente. Aici găsesc o sin
teză a tot ce este nou in dome
niul care mă interesează. Mulți 
colegi mă întreabă : „Ce faceți 
acolo, cum este, pierdeți timpul 
sau vă folosește ?“. Desigur, răs
punsul nu poate fi decît unui 
singur : este o necesitate, este 
aproape — aș putea spune — 
unul din factorii ce-mi condi-

u-

I

și Viorica Cortez ați trium- 
la Metropolitan și pe cele

(Urmare din pag. 1)

ansamblul 
dat spec- 

de orașe 
de gală al FLORIN MUGUR

lingă Minis- 
Exterior — 
exact despre 
cunosc profi- 
aici. Eu, deși

Cînd se pune însă problema di
fuzării acestora, apelul nostru 
la organizațiile U.T.C. din în
treprinderi și instituții nu pri
mește răspunsul scontat. Ne-am 
văzut nevoiți ca mare parte din 
aceste pliante să le dăm li
brăriilor în speranța că vor a- 
junge odată cu cărțile în 
nile celor cărora le sînt 
sate".

Acolo unde apelul de
vorbea tov. A. Dinescu, găsește 
ecou, rezultatele sînt mai mult 
decît fructuoase, după cum sțne 
dovedește discuția avută cu in
ginerul GHEORGHE ISTRATE

mîi- 
adre-

care

institut au mers din laborator 
în laborator, din secție in sec
ție făcind cunoscut programul 
universității populare. Așa se 
face că aproape toți tinerii din 
institut sint înscriși acum la a- 
ceste cursuri.

S-au încercat la universitatea 
populară din București— și alte 
forme ‘ de 
pare interesantă cea 
de metodista MARIA 1
DEAN : „Pentru unul 
rile legate direct de 
am trimis pe adresa i 
specialiști din București invita
ția de a le audia. Rezultatul ?

popularizare. Ni se 
i relatată
LUMPER- 
din ciclu- 
producție 

a 200 de

„S-a jucat" cum s-ar spune cu 
sala arhiplină".

Totodată se fac sondaje, 
includ la înscriere chestionare 
pentru stabilirea unei programe 
care să răspundă preferințelor 
celor mai diverse. t>e o impor
tanță covîrșitoare ni se par a 
fi cursurile de microgrup ce se 
adresează cu precădere tinere
tului. 13.7 la sută din cei 600 
înscriși la această formă de în- 
vățămint sînt elevi și studenți, 
dar numai o treime au sub 30 
de ani. „Pentru că oamenii 
cred — remarca lectorul EU
GEN ȚIGĂNESCU — că ceea 
ce facem noi intră în limitele 
culturii generale. Or, scopul 
nostru este de a asigura o eît 
mai mare mobilitate in activita
tea profesională, de a înarma pe 
fiecare eu dalele necesare mun
cii creatoare".

Literatura de specialitate ara
tă că dacă un om cu pregătire 
superioară nu ține pasul cu ce 
este nou în domeniul său de ac
tivitate, la 10 ani de la absol
virea facultății își pierde ba
gajul de cunoștințe acumulat 
pînă la absolvire. Noul de azi 
devine mîine perimat, obligîn- 
du-te la o permanentă activi
tate de asimilare. „Astăzi, un 
om cult nu este cel care are un 
anumit volum de cunoștințe, ci 
cel deschis perspectivelor de cu
noaștere. Cultura nu mai este o 
cantitate, ci o funcție spirituală 
de deschidere asupra cunoaș
terii". Sint rînduri din prefața 
la programul de activitate pe 
acest an al Universității popu
lare București. Sint rînduri ce 
dincolo de sintetizarea scopului 
acestei instituții de invățămînt 
se vor un îndemn la utiliza
rea acestui mijloc de dezvoltare 
multilaterală a personalității.

se

Stoiciu, Radu Cosașu sau Lu
cian Pintilie, Andrei Blaier, 
Șerban Creangă, Pavel Stiopul, 
Lucian Bratu) au izbutit să im
pună spectatorilor eroi veridici 
și vii, cu o viață sufletească 
mult amplificată față de cea a 
predecesorilor. Excepții au 
existat și în timpul trecut, per
sonaje vitale au existat, de 
pildă, în „Partea ta de vină" — 
film de debut al lui Mircea 
Mureșan, în pelicula lui Geo 
Saizescu : „Un suris in plină 
vară". (Mai există, din păcate, 
și la timpul prezent alt fel de 
personaje cele schematice și ri
gide din „Cîntecele mării", cum 
n-am mai văzut de multă vreme 
pe ecranele noastre). Dar „re
gula" e alta. Personajul tînăr a 
ieșit a Ieșea din schemă, și acest 
fapt poate constitui un indice 
de maturizare al filmului ro
mânesc, care a descoperit și ac-

tr-un registru problematic mi
nor — personajele tinere, ori- 
cît de veridice ca desen caracte
rologic, își pierd, adesea, tine
rețea pe drum în cite o înfun
dătură de scenariu care „izbu
tește" să torpileze viața în fa
voarea unui text didactico-mo- 
ralizator sau a unei rezolvări 
simpliste. Vom lua. intenționat 
exemple limită, din»filme cu 
reale calități, pe care critica și 
publicul le-au judecat ca atare. 
De pildă, cazul devenirii Iui 
Vive din „Diminețile unui băiat 
cuminte". Rezolvarea optimistă 
a conflictului nu înseamnă, 
oare, consacrarea unei renun
țări ? Să recapitulăm datele 
filmului : personajul mînat per
manent de dorința perfecționă
rii își găsește în cele din urmă 
„idealul" într-o muncă necali
ficată. Resemnarea aceasta 
(chiar dacă eroul, să presupu-

oferite de această modalitate 
nouă de spectacol, are toate 
șansele să devină film. Și cum, 
la capitolul exemplificărilor, 
critica de film se învîrte, vo- 
lens-nolens, intr-un spațiu limi
tat și închis, apelînd mereu la 
aceleași titluri, unele dintre ele 
demonetizate prin reluare ex
cesivă, orice argument nou 
cîștigă în importanță ; am sim
țit nevoia de a porni de la acest 
film (chiar dacă nu aparține 
studioului „București") discuția 
clespre personajul tînăr în ci
nematografia românească.

Despre doi tineri își propune 
să vorbească „Vilegiatura". 
Sau, dacă esențializăm discuția, 
despre unul singur. Un perso
naj straniu și totuși posibil, cu 
un destin straniu, și totuși po
sibil, cu un nume straniu și to
tuși posibil : Anselm. Un per
sonaj straniu care are capacita
tea rară și prețioasă de a fi 
fericit pentru alții, pentru cei 
din jurul său, un personaj stra
niu care trăiește viața intens, 
exploziv și care pierde într-o 
explozie, poate pentru că nu s-a 
gîndit niciodată să fie fericit și 
pentru el. Morala filmului este 
în altă parte, însă, nu în acest 
deznodămînt trist și tulbură
tor. Autorii au vrut, desigur, să 
ne vorbească despre modul în 
care o existență prin forța lu
crurilor, efemeră, ca aceea a lui 
z^nselm Izbutește să lase urme 
durabile în gîndul și credința 
celor din jur. Chiar dacă viața 
pare a-și urma nestingherit 
cursul... Abia acum simțim ne
voia să aducem în discuție al 
doilea personaj al filmului (cel 
principal, în aparență), un tînăr 
„foarte la locul lui", cu o exis
tență așezată și calmă, pe care 
întîlnirea întîmplătoare. cu An
selm l-a marcat, cum se spune, 
pe dinăuntru. Nu la nivelul 
gesturilor cotidiene, a căror me
canică a intrat în. rutină, ci în 
domeniul, mult mai important, 
al convingerilor intime. Poate 
că personajele acestui film sînt 
doar schițate. Poate că și ideile 
„Vilegiaturii" sînt doar schițate. 
Dar, credem noi, ideile existg. 
Este tot mai puțin important 
să știm ce au vrut în primul 
rînd autorii : să omagieze re
surse ascunse de frumusețe mo
rală sau să se bată cu minciuna 
din noi. Sau poate că au vrut 
să demonstreze, pur și simplu, 
că viața nu este o „vilegiatură" 
confortabilă cu autocarul. Orice 
interpretare este posibilă, dar 
niciuna absolută, pentru că 
filmul (ne încăpățînăm, da, să-l 
numim film, și locul lui este 
printre filmele bune ale cuplu
lui Stoiciu-Blaier) nu este alcă
tuit decît din sugestii. Dar are 
un sens polemic din orice per
spectivă l-am privi. Reținem a- 
cest sens polemic (chiar dacă ar 
fi să rezumăm totul la un aver
tisment dat auto-mulțumirii din 
sine) ca argument în discuția 
de față.

Unde incep, de fapt, observa 
țiile importante (din punctul 
nostru de vedere) la adresa per
sonajelor tinere din filmul ro
mânesc ? Nu la capitolul carac
terizării eroilor. In urmă cu 
cîțiva ani fără discuție, de aici 
puteau porni toate reproșurile : 
majoritatea personajelor erau 
schematice, lineare, se diferen- 
țiau doar prin ticuri și vorbeau 
„ca la carte". Scenariștii și re
gizorii unor filme mai mult sau 
mai puțin recente (și am în ve
dere îndeosebi cîteva nume : 
Horia Pătrașcu, Constantin
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P ERSO HJU L

■ tori tineri capabili să sinteti
zeze profiluri veridice de eroi 
contemporani. Să exemplificăm. 
Vive (Dan Nuțu) din „Dimine
țile unui băiat cuminte" este 
un personaj complex, cu o trăire 
spirituală necontrafăcută, un 
personaj dinamic, frămîntat, 
aflat într-o permanentă cău
tare, sigur de el, dar nu scutit 
de ezitări și regrete, pe ' scurt 
un caracter viabil și veridic. 
Cei doi protagoniști ai „Recon
stituirii" (Interpretați de Geor
ge Mihăiță și Vladimir Găitan) 
reprezintă fiecare cite un mic 
univers uman, biografii con
densate în replici și comporta
mente definitorii în ceea ce-i 
privește. Sergiu din „Căldura" 
(Vladimir Găitan) acest personaj 
întortocheat și meditativ, atît 
de închis în el ne lasă să între
vedem un profil moral cu fine 
nuanțări psihologice. — ■ -
deci în filmul românesc, 
naje tinere adevărate, 
vite" de actori cu vădite 
dini cinematografice (în 
teză fie spus, mulți, alți j «x .__ :_ a

Există, 
perso- 

„ser- 
aptitu- 
paran- 
actori 

tineri — să numim doar pe 
Peter Paulhoffer, Costel Con
stantin, Valeria Seciu, Mariana 
Mihuț — ar putea aduce fil
melor noastre fiorul trăirii 
autentice, dar nu sînt utilizați 
pe măsură iar atunci cînd sint 
distribuiți, cum s-a petrecut 
cu Peter Paulhoffer în „Cîn
tecele mării" li se rezervă ro
luri barbare).

Filmele despre tineri, cu ti
neri, sau pentru tineri devin — 
aproape fără excepție — discu
tabile la capitolul problematicii 
abordate. Fie că sînt angrenate 
în acțiuni minate încă de sche
matism, fie că evoluează pe tra
iectorii morale prestabile. fie 
că „se consumă" zadarnic, in-

nem, și-ar putea afla realmente, 
fericirea „pe schele", deși în cazul 
lui Vive este mai greu de pre
supus aceasta, deoarece întreg 

aptitudinile 
renunțarea

filmul recomandă 
sale intelectuale), 
aceasta răspunde ea. oare,’ im
perativelor, de continuă perfec
ționare și autodepășire ale pre
zentului socialist ? Un exemplu, 
de altă natură, îl poate constitui 
„Căldura" lui Șerban Creangă, 
ale cărui virtuți poetice sînt 
incontestabile. Ce-i lipsește a- 
cestui film frumos și subtil ? îi 
lipsește, în primul rînd, con
sistența ideii: Cit de veridice 
ar fi tipurile filmului, caracte
rul difuz al intrigii le scade 
simțitor forța de convingere. In 
acest caz, lipsa de substanță 
ideatică, strică unitatea ansam
blului. Și demonstrația de față 
ar putea continua, cu mult mai 
multe șanse de izbîndă, în 
cazul filmelor „perisabile"...

N-am vrea să încheim rîndu- 
rile de față fără mărturisirea 
unei convingeri secrete. Despre 
tinerii zilelor noastre sint în
dreptățiți să vorbească mai 
mult decît o fac regizorii tineri, 
„inevitabilii debutanți" cum îi 
definea foarte frumos și foarte 
adevărat, Mihai Ungheanu în- 
tr-un articol recent. Ei sînt 
dintre cei mai in măsură, și mai 
în drept, să vorbească despre 
generația aflată Ia „Vîrsta opți
unilor", străbătută de atîtea și 
atîtea preocupări: idealuri, • în
trebări, pasiuni, dileme, aspira
ții. neliniști sau cine mai știe 
cum... El au cele mai mari șanse 
ca. vorbind implicit despre ei 
înșiși, să extragă problematica 
filmelor de actualitate din 
„capcana" livrescului, din zona 
de atracție a conflictelor și re
zolvărilor prefabricate.
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face o vizită în țara noastră. Cu 
acest prilej, ministrul polonez și 
omologul său român, Cornel Bur
tică, vor semna Acordul comer
cial pe termen lung, 1971—1975, 
dintre România și Polonia.

O DELEGAȚIA MINISTERU
LUI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI pu
blic din R. P. Bulgaria, condusă 
de ministrul Ștefan Vasilev,■ care 
se află în țară la invitația minis
trului învățămîntului, Mircea 
Malița, a făcut o vizită la Consi
liul popular al municipiului 
București, unde a fost primită de 
Dumitru Popa, primarul general 
al Capitalei. Apoi a vizitat Uni

versitatea și Institutul agronomic 
„N. Bălcescu". ★

în cursul după-amiezii, mem
brii delegației au plecat la Bra
șov. unde vor vizita facultăți și 
școli din localitate.

• MARȚI DUPĂ-AMIAZĂ, ă 
sosit în Capitală Janusz Bura- 
kiewicz, ministrul comerțului ex
terior al R. P. Polone, care va

• MARȚI DUPĂ-AMIAZĂ, 
a părăsit Capitala prof. dr. Jean 
Sonet, prorector general și admi
nistrator al Universității Catolice 
din Cordoba, care, la invitația 
Institutului român pentru relații 
culturale cu străinătatea, a făcut 
o vizită de studii și documentare 
în țara noastră.

(Agerpres)

Pledoarie pentru organizarea 

unei școli naționale de schi

Un lucru este cert : schiul 
cîștigă an de an tot mai mulți 
adepți. Economiști, sociologi de 
pretutindeni vorbesc de apari
ția unui fenomen spectacular 
cu profunde implicații econo- 
mico-sociale, adesea numindu-I 
„revoluția schiului". Și nu lip
sit de temei. Numai în anul 
care s-a scurs se estimează că 
aproximativ 20 milioane de 
practicanți ai acestui sport au 
invadat pîrtiile din Europa. 
(Provincia Tyrol din Austria a 
înregistrat aproape 3 milioane 
turiști din care 80 la sută stră
ini). Ar fi interesantă o statis
tică și la noi, cu atît mai mult 
cu cît turiștii străini care ne

vizitează țara ca și cei autoh
toni sînt în continuă creștere.

Această fabuloasă dezvoltare 
implică unele obligații din par
tea celor care invitîndu-ne Ia 
turism și schi ne promit „para
disul zăpezilor". Adeseori, nu
meroși iubitori ai schiului po
posiți pentru o duminică sau 
cîteva zile de concediu la Pre
deal, Sinaia, Poiana sau în alte 
stațiuni montane, se interesează 
cine i-ar putea ajuta să de
prindă tehnica alunecării pe ză
padă și cunoașterea locurilor. 
Din păcate, nimeni nu le poate 
oferi serviciile cerute, în afara 
cîtorva sfaturi fugare date de 
schiori ocazionali. Pentru turiș

„...Cifrele vi le-am spus. Cred că ar fi bine ca fiecare dintre noi să-i informăm pe tinerii de 
pe olița pe care stăm, astfel ca pînă duminică toți să știe ce se intenționează să se includă în 
planul de producție al cooperativei, să reflecteze asupra cifrelor, să le raporteze la posibilități. 
Iar la adunarea generală să poată să-fi spună competent punctul de vedere". Cu aceste cuvinte 
s-a adresat Teodora LEPĂDÂTU,membra a Comitetului U.T.C. pe cooperativă, tinerilor pe care 
i-a întilnit, după discuția cu președintele și specialiștii cooperativei, în fața sediului.

RODUL GÎNDIRII
(Urmare din pag. 1)

ceea cercetind „caietul compor
tării soiurilor", pe' cel al „fer
tilității". sau apelind la ..jurna
lul de grajd", la „scadențarul 
legumicol". Punct de plecare a- 
vem în tot timpul privirea cri
tică asupra rezultatelor lui ’70. 
Adică asupra producțiilor de 
3107 kilograme grîu. 3 711 kilo
grame porumb boabe, 1956 kilo
grame floarea-soarelui, venitu
rile de 2 180 000 lei de la cultura 
inului pentru fuior sau depăși
rea de aproape un milion lei de 
la grădina de legume, valorifi
carea la contracte a peste patru 
mii porci grași și a 10 000 hec
tolitri lapte. Pentru că, oricît 
ar pârei de laudative, rezulta
tele obținute de noi anul trecut 
sint încă departe de posibilități. 
Dovada : evantaiul de cifre așe
zate in bilanțul activității pe 
1970 al echipelor și brigăzilor.

— Sarcinile de plan pentru 
1971. a intervenit in discuție in- 
ginerul-șef al cooperativei, to
varășul Petru ȘES sînt orienta
tiv stabilite in lumina introdu
cerii noilor forme de planficare, 
organizare și retribuirea mun
cii. au în vedere dezvoltarea 
sectorului zootehnic, posibilită
țile de creștere a producțiilor 
medii. Din considerente econo
mice. și îndeosebi pentru satis
facerea nevoilor de furaje, pe
rimetrul culturii porumbului 
pentru boabe* va fi extins pe 
seama reducerii cu 242 hectare 
a suprafețelor cultivate pînă 
acum cu mazăre, ovăz, orz și 
sfeclă de zahăr. Și numai a- 
ceastă simplă schimbare în pla
nul de cultură a atras după 
sine intervenția într-o seamă de 
cjjirectii ale planului de produc- 
ț i. Mai intii. în sensul stabilirii 
dc soluții tehnice care să con- 
dubă la intensificarea produc
ției. Cu alte cuvinte, se prevede 
ca de pe suprafețele rămase să 
se obțină o recoltă globală cît 
de pe terenurile cultivate anul 
trecut. Cum ? înlocuind soiuri, 
mărind pînă la dublu dozele de 
îngrășăminte folosite, aplicind 
cu mai multă exigență lucrările 
de întreținere, recoltatul. Apoi, 
extinderea culturilor prășitoare. 
in comparație cu numărul re
dus ai membrilor cooperatori 
apți de muncă, determină folo
sirea pe scară mai largă a erbi- 
cidării, mecanizarea lucrărilor 
ce se pretează, și astfel, dirija
rea membrilor cooperatori către 
acele sectoare, către acele cul
turi unde prezența lor este, 
încă, imperios necesară. Fiecare 
al treilea hectar cultivat cu pră
șitoare va fi erbicidat, volumul 
lucrărilor mecanizate va crește 
cu 30 la sută comparativ cu 
1970.

Și. săgeata realizărilor este 
împinsă mereu în sus și în cele
lalte sectoare, în legumicultura 
și zootehnie. în viticultură. Can
titatea de lapte prevăzută a fi 
livrată Ia fondul central, de la 
același efectiv de vaci, crește cu 
aproape cinci mii de hectolitri ; 
unitatea va livra peste 30 de 
vagoane carne de porc, iar în 
sectorul legumicol, producțiile 
medii sint. planificate la nive
lul recordurilor de anul trecut, 
în final, o producție globală de 
aproape 35 milioane lei, un venit 
bănesc de 18 milioane lei.

— Ceea ce planificăm, ne stră
duim să reflecte mai consistent 
valențele umane și economice 
ale comunei noastre, hărnicia și 
priceperea oamenilor, fertilita
tea solului — sublinia Cherim 
NEGEADIN, contabilul-șef al 
cooperativei. Noul sistem de or
ganizare și retribuire, mai ma
leabil, ușor adaptabil diferite
lor sectoare, permite ca hărni
cia să se așeze emblemă fiecă
rui perimetru cultivat, și totoda
tă, hărnicia, să constituie etalo
nul retribuției. Specialiștii din 
unitatea noastră au stabilit pro
ductivitatea minimă a fiecărei 
sflie in cazul cultivării cu o 
p'ăntă sau alta, potențialul ani
malelor în condițiile rezolvării 
factorilor tehnologici după po
sibilitățile noastre. De fapt, de

aici am pornit la întocmirea 
proiectului de plan. Cifrele pe 
care le vom prezenta în adu
nare sînt o însumare a ceea ce 
au scris specialiștii în aceste 
schițe de plan. S-a calculat că 
pentru realizarea producției 
planificate sînt necesare circa 
220 000 norme de categoria 
întîi, iar fiecare normă va fi re
tribuită cu 35 lei. Dar iată cum 
se propune împărțirea suprafe
ței de culturi prășitoare pe un 
cooper'ator și care este retribu
ția ce se sugerează adunării ge
nerale să o aprobe :

Cultura și suprafața 
Porumb, 3,20 ha.
Floarea-soarelui, 1,10 ha. 605 
In pentru fuior, 1 ha.
Sfeclă de zahăr, 0,10 ha. 
Cartofi. 0.20 
Alte lucrări

ha.

Retribuția
4 650

3 198
781
300

4 199

lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei

Total : 13 733 lei

cooperator care vaDeci, un 
lucra suprafețele amintite, rea
lized producțiile planificate, va 
obține o retribuție dc 13 733 
lei, din care 1703 lei în produse, 
iar 12 030 Iei în bani. Fără în
doială, la aceasta se va adăuga 
plata suplimentară pentru de
pășirile de plan. Aproximativ 
la aceeași retribuție va ajunge 
și un îngrijitor de animale, și 
un membru cooperator care lu
crează în legumicultura 
își realizează sarcinile de 
repartizate. ★

Cifrele de plan 
cialiștii. consiliul 
al cooperativei

dacă 
plan

spe-pe care 
de conducere 
agricole din

Pecineaga le vor supune dez
baterii adunării generale a 
cooperatorilor — forul suprem 
de conducere al C.A.P. —, prac
tic au fost stabilite. în prezent 
ele sînt făcute cunoscute — 
prin discuții cu membrii coo
peratori, prin afișarea la loc 
vizibil — în scopul cunoașterii 
din timp, comparării cu condi
țiile concrete din fiecare echi
pa, brigadă și fermă, astfel in
cit intervenția colectivă, argu
mentată, să conducă la îmbu
nătățirea lor. în acest sens o 
vie activitate desfășoară comi
tetul organizației U.T.C. Prin 
discuții directe, cea mai mare 
parte dintre cei 250 de uteciști 
cunosc de pe acum prevederile 
— proiect ale planului de pro
ducție. Secretarul comitetului 
U.T.C., tovarășul Gheorghe 
TOADER ne și înfățișa o par
te din acțiunile cuprinse în 
planul de activități întoc
mit în ideea creșterii rolu
lui tinerilor în bătălia ce a și 
început pentru egalarea și chiar 
depășirea acestor cifre. Tran
scriem : transportul în cîmp 
și administrarea a 10 000 tone 
gunoi de grajd și 1 300 tone 
îngrășăminte chimice ; ame
najarea pentru irigații a 40 
hectare teren : pregătirea com
pletă a 50 hectare grădină de 
legume ; efectuarea unui volum 
de lucrări echivalent cu con
strucția unui grajd la complexul 
porcin aflat in construcție ; 
crearea de echipe de interven
ție în perioada lucrărilor de 
virf. îndeosebi la strînsul fura
jelor, recoltarea și sortarea le
gumelor.

Sînt angajamente ce vor fi 
prezentate în adunarea genera
lă a cooperatorilor, sînt puncte 
de contact în plus ale tinerilor 
cu frontul recoltei 1971.

• ECHIPA DE FOTBAL 
DINAMO BUCUREȘTI a 
susținut luni Ia Lima un 
meci internațional in com
pania cunoscutei formații 
peruviene l.'niversiiario de 
Deportes. Jocul a plăcui ce
lor peste 10 000 de specta
tori și s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1. 
In deschidere, echipa iugo
slavă Velez Mostar a dispus 
cu scorul de 2—1 de forma
ția locală Juăn Aurich.

• ECHIPA DE FOTBAL A 
FRANȚEI și-a început tur
neul în Brazilia jucind la 
Curitiba cu echipa F. C. Cu
ritiba. Peste 35 000 de spec
tatori au urmărit acest joc 
care s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (1—1) în favoarea 
fotbaliștilor brazilieni. Oas
peții au dominat clar in 
prima repriză, ratind 6 oca
zii mari de a înscrie. O ex
celentă partidă a făcut por
tarul brazilian Celio. care de 
multe ori a blocat în ultimă 
instanță șuturile periculoase 
ale lui Revelli.

• RECORDMANUL MON
DIAL în proba de săritura

cu prăjina, atletul grec Pa- 
panicolau (5,49 m), este com
plet restabilit de pe urma 
accidentării la un picior Ia 
antrenamente. El a declarat 
ziariștilor că in sezonul de 
iarnă se va antrena în R. F. 
a Germaniei unde se află 
în prezent la un tratament. 
Papanicolau se va pregăti 
aici în vederea campionate
lor europene de sală.

• UNIUNEA EUROPEANA 
DE BOX a stabilit ca deți
nătorul centurii europene Ia 
cat. mijlocie, italianul Car
los Duran, să-și pună titlul 
în joc in fața francezului 
Jean Claude Bouttier. Ace
sta din urmă este în vîrstă 
de 26 de ani și recent a 
devenit campion al Franței 
învingîndu-I înainte de li
mită pe Benedeto.

• IN ZIUA A DOUA a 
concursului internațional de

atletism pe teren acoperit de 
la Los Angeles, cunoscutul 
sprinter american Lee Evans 
a terminat învingător in 
proba de 500 yarzi cu tim
pul de 57”9/10.

Cursa de 60 yarzi garduri 
a revenit campionului olim
pic Willie Davenport, crono
metrat in 7”l/10. Jean Louis 
Ravelomantsoa (Republica 
Malgașă) s-a clasat pe pri
mul loc în proba de 60 yarzi 
cu 6’T/IO. Proba de săritură 
in înălțime a fost cîștigată 
de Reynaldo Brown cu per
formanța de 2,17 m.

In concursul feminin, cele 
mai bune rezultate au fost 
obținute de canadiana Deb
bie Brill (1,83 m la săritura 
în înălțime) și de americana 
Jarvis Scott (l,06”5/10 pe 
500 yarzi).

O ASEARĂ, în campiona
tul republican de hochei pe 
gheață (turul III), care se 
desfășoară în Capitală pe 
patinoarul artificial „23
August", Dinamo București 
a învins cu 5—1 (2—1, 3—0, 
0—0) pe Avintul Miercurea 
Ciuc.

tii străini, agențiile de turism 
asigură instructori calificați și 
posibilitatea ca aceștia să con
tinue învățarea sau perfecțio
narea schiului în funcție de cu
noștințele fiecăruia. Pentru tu
rismul intern, nu ! Iată pentru 
ce socotim că este necesară or
ganizarea unei școli naționale 
de schi, cu atît mai mult cu 
cit ea a existat cîndva și la noi.

Cine ar trebui să se ocupe 
de organizarea acestei școli ?

C.N E F.S. prin Federația de 
schi, Ministerul învățămîntu
lui prin I.E.F.S. și Ministerul 
Turismului.

Spațiul nu ne permite o argu
mentare mai largă a obligațiilor 
care revin fiecărui resort în 
parte și poate și altora:

Care ar fi scopul acestei școli? 
Pe de o parte, formarea instruc
torilor de schi, coordonarea ac
tivității acestora, aplicarea unei 
metode unice de predare, acor
dată cu cerințele pe plan inter
național, respectînd sistemul de 
desfășurare al activității pe 
clase sau grupe, unic de altfel 
în toată Europa ; organizarea 
concursurilor sau întrecerilor 
pentru obținerea diplomelor de 
absolvire a diferitelor clase, a 
insignei „fulgul de zăpadă" de 
către turiști etc. Pe timpul ve
rii, instructorii de schi pot de
veni călăuze sau ghizi montani, 
instructori pentru alte sporturi 
de sezon etc.

De unde ar putea fi recrutați 
acești instructori ? Pe lîngă ab
solvenții I.E.F.S. sau ai institu
telor pedagogice cu specializa
rea schi, există antrenorii for
mați de Federația Română de 
schi, care funcționează în școli, 
cluburi sau asociații, din rîndul 
cărora agențiile și centrele de 
turism au preluat instructorii de

care au nevoie în activitatea 
cu turiștiț străini. In afara a- 
cestora, mulți schiori de perfor
manță care au abandonat acti
vitatea competițională, ar putea 
fi recrutați, instruiți și califi
cați în acest scop. Elevii școli
lor cu program de schi cate 
absolvă 10 clase, ar putea fi, 
de asemenea, utilizați ca moni
tori, după trecerea unui exa
men, care să le dea dreptul la 
practicarea acestei meserii. în 
prezent oficiile de turism și 
centrele de schi folosesc in
structori pe baza unei scoateri 
din producție temporară. Evi
dent, această soluție ține seama 
de condițiile prezente.

Destinate marelui public, a- 
ceste școli pot funcționa în sta
țiunile de iarnă pe lîngă ofi
ciile de turism locale — care a- 
sigură salarizarea instructorilor 
și încasează plata serviciilor 
prestate turiștilor — organiza
rea cursurilor și a tuturor pro
blemelor tehnice căzînd în sar
cina Școlii naționale de schi, 
sprijinită nemijlocit atît de Mi
nisterul învățămîntului, cît și 
C.N.E.F.S. (respectiv de Fede
rația, română de schi).

Necesitatea unui studiu mai 
aprofundat în această proble
mă se impune de la sine. Spe
răm ca și alte puncte de vedere 
să se facă auzite.

Prof. ION MATEI

Ultimele noutăți 
despre

RALIUL
MONTE

ÎN CURÎND

TINERI ȘI
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"Ti CARLO

CULTURISM I

TINERE! I
i

ZIARUL „SCÎNTEIA TINERETULUI", ORGA-I 

NIZEAZĂ ÎN PAGINA SA DE SPORT, PEN-. 
TRU DV. ■

Un curs practic de culturism I
(24 de lecții predate de profesorii Tiberiu Ban și Dumitru 

Hîtru) I
Venind în întâmpinarea dorinței și interesului tinerilor de a - 

cunoaște și de a practica culturismul, ziarul „Scînteia tineretu-1 
lui" deschide, în ctirînd, în paginile sale, la cererea a nu- ■ 
meroși tineri, UN CURS PRACTIC DE CULTURISM.

Acesta va fi susținut, pe o perioadă de cîteva luni, de către 
cei mai autorizați specialiști în materie, și va fi bogat ilustrat _ 
cu imagini foto și schițe, ou descrierea minuțioasă și argumen-1 
tarea exercițiilor. *

Nu uitați, I
Urmăriți și practicați culturismul după lec

țiile de la rubrica de sport a „Scînteii tinere
tului".

V

FORȚA, SANATATE, ARMONIE FIZICA
Toate aceste atribute ale tinereții ie veți obține acordind zilnic 

cîteva minute lecțiilor noastre practice de culturism.

I
I
I
I

După cum am mai anunțat, 
pentru prima dată Bucureștiul va 
fi punct de start in celebra com
petiție automobilistică. De la 
A.C.R. ni s-a comunicat orarul 
trecerii pe itinerariul românesc a 
celor patru mașini care 
din Capitală. Prima 
sîmbătă 23 ianuarie, la 
din Piața Palatului, în 
restaurantului „Cina", 
vor trece prin Pitești, 
Piatra Olt, Craiova, 
Strehaia, Turnu Severin 
există punct de control 
hotel „Parc" — ora 7,01), Or
șova, Caransebeș. Hațeg, 
meria, Sebeș, Cluj (cu punct 
de control la Hotel „Continental" 
ora 14,07), Oradea, Arad (pumit 
de control la Hotel ,,Astoria", 
ora 19,03), Timișoara, Moravița 
(ora 2,04).

Cele patru echipaje sînt for
mate din Florin Hainăroșie și 
Mihai Pop (cunoscutul motoci- 
clist) pe Alfa Romeo, Ilia și Cola 
Ciubricov (Bulgaria) pe Alpine 
Renault, Dino Pizzinato și J. 
Frantz (Luxemburg) pe Alfa Ro
meo, un concurent italian care 
preferă pseudonimul „II Pilota" 
și colegul său Bepy Zanchetti pe 
Porsche. La această ediție a ra
liului participă 283 concurenți 
care pornesc de la Marakeș — 
49, Reims — 33, Frankfurt pe 
Main — 42, Glasgow — 10, Mon
te Cado — 36, Almeria — 10, 
Varșovia — 37, Oslo — 28, Ate
na — 34. Sînt utilizate turisme 
cu 31 de mărci diferite, printre 
care : 39 B.M.W., 38 Porsche, 23 
Lancia, 21 Opel. 20 Ford, 20 
Fiat, 18 Alpine, 16 Renault, 5 
Polski Fiat, 3 Wartburg, 3 Tra
bant, 1 Skoda.

de
ora

pleacă 
va porni 
ora 0,46 

dreptul 
Mașinile 
Slatina, 
Filiași, 
(unde 

la

Si-

A. B.

(Urmare din pag. 1) 
varășul Teodor Ghițuleasa, se
cretarul comitetului P.C.R. pe 
uzină, pentru că nu avem mun
citori pentru toate schimbu
rile. O serie de utilaje cum ar 
fi bancurile de tras, majori
tatea mașinilor de la secția 
sculărie sau turnătorie nu sînt 
utilizate la întreaga lor capaci
tate chiar dacă, în 
tate cu hotărîrea 
uzinei, se lucrează 
schimburi a 12 ore

— Ne lipsesc nu mai puțin 
de 218 muncitori calificați fără 
de care nu putem realiza pro
ducția zilnică înscrisă în plan, 
adaugă tov. Dumitru Ovadiuc, 
șeful serviciului organizare și 
salarizare prezent la discuție.

Cauza ? Ne-o spune tovară
șul Teodor Ghițuleasa.

— La timpul cuvenit, cu doi 
ani în urmă, imediat după a- 
probarea Hotărîrii Consiliului 
de Miniștri, care prevedea con
struirea acestei uzine la Sla
tina trebuia să înceapă con
comitent școlarizarea munci
torilor necesari viitorului obi
ectiv, 
meni 
carea 
uzină a început abia în pri
măvara anului 1970, o dată cu 
constituirea beneficiarului. Dar 
într-un an nu s-a putut face 
mare lucru. Am pregătit prin 
cursuri de scurtă durată 450 
muncitori. Atît. Dacă începea 
pregătirea lor din timp îi a- 
veam acum gata calificați și 
nu ajungeam în această situa
ție.

Consecințele acestei necore- 
lări a pregătirii cadrelor cu 
executarea lucrărilor de con- 
strucții-montaj se fac simțite 
acum, după intrarea în func
țiune.

— Lipsa cadrelor necesare 
sau calificarea lor necorespun
zătoare — ne spune inginerul

conformi- 
conducerii 
în două 

fiecare.

însă nu 's-a ocupat ni- 
de treaba asta. Califi
ca drelor pentru noua

Vasile Bădin, șeful secției, me
talurgică I — se manifestă di
rect în calitatea și cantitatea 
producției. Marea majoritate a 
muncitorilor pe care-i avem, a 
căror pregătire a fost improvi
zată prin cursuri de scurtă 
durată, nu sînt capabili încă 
să răspundă exigențelor pro
ducției într-o întreprindere cu 
un flux tehnologic complex, 
cu utilaje ulrtramoderne. Sînt 
destul de puțini oamenii pe 
care putem conta, care pot re
zolva orice problemă curentă 
de producție. Ceilalți ? Nu pu
tem să-i numim calificați atîta 
timp cît nu știu să măsoare

și mai mult lipsa muncitorilor 
calificați. Aici pentru a asigu
ra o utilizare a mșinilor cît 
mai apropiată de capacitatea 
lor, pentru a putea produce 
cît mai multe din sculele ce
rute de secții (nu poate fi vor
ba, cel puțin deocamdată, de 
asigurarea lor ■ în totalitate) 
muncitorii existenți lucrează 
în două schimburi a 12 ore 
fiecare. „Nici așa nu pot fi a- 
coperite toate mașinile, ne 
informează maistrul Gheorghe 
An dor, pentru că în secție a- 
vem spre exemplu 8 strungari 
și 10 strunguri, 5 freze și 4 
frezori, în loc de 6 tratamen-

din cele trei posturi vacante 
purtînd această titulatură.

Economiștii pot alege de a- 
semenea, între patru posturi 
care încep cu adjectivul „șef" 
și alte trei, purtînd precizarea 
„economist principal".

Șeful serviciului personal. și 
secretarul U.T.C. al noii uzine 
sînt plecați de mai multe zile 
pentru a căuta aceste cadre cu 
pregătire superioară la între
prinderile din Brașov și Sibiu. 
Este, se pare, singura măsură 
pe care o are la îndemînă uzi
na pentru a încerca să iasă 
din acest impas.

— Actuala căutare de cadre

PREGĂTIREA
CADRELOR

cu șublerul, atîta timp cît nu 
pot să execute treburile pentru 
care sint angajați decît înso
țiți de cineva care să le ex
plice de fiecare dată ce și cum 
trebuie făcut. Datorită nepri
ceperii oamenilor de la turnă
torie s-au încurcat .niște de
șeuri și s-a rebutat o șarjă. 
Tot la turnătorie s-a intrat cu 
stivuitorul în ventilatorul de 
combustie. Dacă am însuma 
tot ce nu se poate executa în 
aceste zile din cauza cadrelor 
pe care nu le avem sau nu co
respund ar reieși desigur și 
alte pierderi care diminuează 
eficiența activității de produc
ție în aceste zile de început.

La sculărie se face simțită

tiști avea doar 5, din care nu
mai 2 calificați etc. în aceste 
condiții este lesne de înțeles 
de ce nu putem realiza toate 
sculele așteptate de secții".

Dar nevoia de cadre pentru 
noua uzină de la Slatina nu 
se rezumă doar la muncitorii 
calificați. Contrar afirmației 
intrată deja în uzanță „de șefi 
nu ducem lipsă" aici se simte 
din plin tocmai lipsa șefilor. 
Inginerii cu o oarecare vechi
me din alte întreprinderi dis
puși să vină la Slatina pot a- 
lege între a deveni : șef servi
ciu metalurg șef, șef serviciu 
producție, șef birou protecția 
muncii, șef serviciu sculărie 
sau inginer principal pe unul

atît a uzinei cît și a noastră a 
centralei — ne asigură tova
rășul inginer Eduard Ul- 
manu, directorul general al 
C.I.M.I.E.M. va rezolva nu 
peste. mult timp și această 
problemă. Orice inginer, eco
nomist sau muncitor din cele
lalte treisprezece uzine din ca
drul centralei dacă vrea să 
plece la Slatina noi îi dăm dru
mul imediat. Din alte între- 

. prinderi e mai greu să adu
cern cadre mai ales de înaltă 
calificare pentru că nu li se a- 
probă transferul.

— Care este sprijinul con
cret acordat acum de centrală 
pentru ca noua uzină să tra
verseze această perioadă difi-

cilă cu cît mai puține conse
cințe negative pe planul pro
ducției ?

— O echipă de specialiști din 
cadrul centralei s-a deplasat 
la fața locului pentru a apre
cia posibilitățile actuale ale 
sculăriei de a asigura S.D.V.- 
urile necesare funcționării în 
bune condiții a secțiilor. în 
urma acestei analize vom sta
bili ce scule vor fi executate 
prin colaborare cu alte între
prinderi, pentru ca uzina diin 
Slatina să aibă asigurate în 
timp util sculele de primă do
tare.

La acestea trebuie să adău
găm preocuparea conducerii 
uzinei, a organizației U.T.C. 
pentru a intra cît mai repede 
în normal mai ales pe terenul 
încă șubred’ al pregătirii pro
fesionale. Tinerii de la scuiă- 
rie sînt ajutați de inginerii 
proiectanți pe parcursul unor 
lecții speciale să-și însușească 
unele cunoștințe de desen teh
nic, se organizează cursurile 
de completare a cunoștințelor 
pentru toți muncitorii uzinei. 
..Suficiente argumente, în fa
voarea afirmației că nu peste 
mult timp, problema cadrelor 
va fi rezolvată pe deplin".

Dar pentru a vedea ce sur
prize ne-ar putea oferi o vii
toare anchetă pe aceeași temă 
am solicitat tovarășului II ie 
Nicolae din cadrul serviciului 
învățămînt încă o lămurire :

— Ce măsuri ați luat ca 
etapa viitoare de intrare în 
funcțiune a uzinei, din 1972 
să nu reediteze situația de a- 
cum ?

— Am 
lificarea 
de care
1972. atît prin ucenicie, cît și 
prin școala profesională.

•Situațiile pe care sîntem in
vitați să le consultăm con
firmă pe deplin această afir
mație.

început din timp ca* 
tuturor muncitorilor 
vom avea nevoie în

„INTERNAȚIONALELE'*
După cum s-a mai 

anunțat, campiona
tele internaționale de 
tenis de masă ale 
Cehoslovaciei vor a- 
vea loc între 39 ia
nuarie și 2 februarie 
în orașul Ostrava. în 
programul competi- 
țîonal figurează în
tâlniri individuale la 
cele 5 probe și pe 
echipe. în primul 
tur. in competiția

DE TENIS DE MASA 
masculină, echipa 
României va intilni 
formația Cehoslova
ciei. La turneu parti
cipă 18 echipe, prin
tre care U.R.S.S , 
Anglia, Iugoslavia. 
Suedia și altele. Com
petiția feminină se 
anunja. de asemenea, 
interesantă. Organi
zatorii au stabilit ca 
echipele României. 
U.R.S.S. și Ceho-

ALE CEHOSLOVACIEI 
slovaciei să joace di
rect în turul doi. Ca 
favorite in 
minină 
Rudnova 
Hovestadt 
Germană), 
(Anglia), 
lexandru 
Grinberg 
Eleonora 
(România) 
(Cehoslovacia).

proba fe- 
figurează 

(U.R.S.S.), 
(R. D. 
Shirley 

Maria A- 
(Roniânia), 
(U.R.S.S.), 

Mihalca 
și Vostova

NEVOIA
DE CAMPIONI

(Urmare din pag. I)

imensul efort de antrenament, riscurile profesiei, sacrificiul 
devoțiunii unice, autocontrolul fără vacanță, întregul arse
nal de mijloace care, după ani și ani, i-au garantat idolu
lui, în cele din urmă, reușita.

S-a răspîndit însă prejudecata că adolescentul, care reac
ționează mimetic la exhibițiile campionilor în pugilism, judo 
și karate, ar rămîne inpermeabil la manifestările de exce
lență spirituală. Cînd, în realitate, pentru același adolescent, 
un răspuns sobru, complet, fără nici o vorbă de prisos, 
fără nici o singură aproximație, un răspuns concenfrînd în- 
tr-un număr de informații riguros înlănțuite sute și sute 
de pagini studiate, are o forță de percutare-impresionare 
cel puțin egală cu aceea a loviturii fizice decisive. Chimia, 
matematica, fizica, mecanica, aeronautica, astronomia etc., 
tot atîtea ringuri figurate, se oferă întrecerii ambițioase 
dintre cei mai buni — și trebuie să ai un suflet de adoles
cent ca să înțelegi că metafora împrumutată din sport nu 
este in nici un caz, depreciativă pentru intelect.

Nevoia de campioni, resimțită de tînăra generație, ne
voie tonică și antrenantă prin ea însăși, „bate" departe, 
pe direcțiile formării personalității. Ne trebuie deci multe 
concursuri cu combatanți de cel mai înalt nivel, deosebiți 
de toți ceilalți, numai prin dăruirea exemplară cu care, an- 
trenîndu-și facultățile naturale, au ajuns să ilustreze cel 
mai pregnant exigențele puse, de fapt, în fața tuturor ce
lor de o vîrstă cu ei — și tot mai tineri.



Lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale 
româno-franceze

Semnarea 
protocolului 

sesiunii

Conferința de presă a 
lui U Thant

PARIS 19 (Agerpres). —După 
cum s-a mai anunțat, la Paris a 
fost semnat protocolul celei de-a 
treia sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze 
de cooperare 
nică și științifică, prin care 
stabilește programul de activi
tate pe anul 1971 al Comisiei și 
al comitetelor și grupelor mixte 
de lucru.

Remarcînd că lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte s-au desfășurat în spiritul 
principiilor Declarației româno- 
franceze din iunie 1970, condu
cătorul delegației române, Manea 
Mănescu, și conducătorul dele
gației franceze, Valery Giscard 
d’Estaing, au relevat, în alocu
țiunile rostite cu prilejul semnă
rii protocolului, dorința mani
festată de ambele țări pentru dez
voltarea și diversificarea coope
rării, subliniind că protocolul în
cheiat și acțiunile convenite 
deschid noi perspective pentru 
extinderea colaborării economice 
și tehnico-științifice reciproc a- 
vantajoase dintre România și 
Franța.

Referindu-se la bilanțul rodnic 
al activității depuse, șeful dele
gației franceze, Valery Giscard 
d’Estaing, a spus, printre altele : 
„Progresele realizate în cursul a- 
cestei sesiuni și interesul mani
festat de întreprinderile franceze 
față de cooperarea franco- 
română confirmă din plin locul 
de frunte pe care îl ocupă Ro
mânia în cadrul politicii de coo
perare desfășurate între Franța 
și țările socialiste. Comisia mixtă 
— a subliniat șeful delegației 
franceze — a recunoscut posi
bilitățile favorabile acestei coo- 
perări, îndeosebi în domeniile u- 
nor noi sectoare de activitate, 
cum sînt cel al industriei teleco
municațiilor, al construcțiilor fe
roviare și navale. De asemenea, 
ea a explorat diversele modali
tăți de acțiuni comune pe terțe 
piețe.

Programul de lucru al delega
ției române la cea de-a treia se
siune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-franceze de coo
perare economică, tehnică și 
științifică a inclus vizitarea insta
lațiilor portuare, petroliere, mi
neraliere și de mărfuri generale 
și a zonei industriale de la Fos- 
sur-Mer, precum și a regiunii a- 
gricole din departamentul Vau- 
cluse.

mixte

economică, teh-
se

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Tn prima sa conferință de presă, 
din acest an, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a anunțat 
că nu are intenția de a accepta 
un nou mandat de cinci ani la 
expirarea actualului termen pen
tru care a fost ales (31 dec. 1971), 
intenție pe care o făcuse deja 
cunoscută cu prilejul realegerii 
sale din 1966. în cadrul acestei 
conferințe de presă, ' secretarul 
general al Națiunilor Unite și-a 
exprimat și punctul său de ve
dere asupra unor importante 
probleme internaționale. U Thant 
a opinat că printre condițiile 
prioritare ale păcii în Vietnam se 
numără instalarea la Saigon a 
unui guvern de largă reprezen
tare, care să se bucure de ade
ziunea populației din Vietnamul 
de sud. Fără aceasta, a spus el, 
nu se va putea înregistra nici 
un progres în cadrul actualelor

negocieri. U Thant a afirmat că 
această opinie este împărtășită 
de un număr mereu crescînd de 
personalități marcante din State
le Unite și din alte țări. Refe
rindu-se la evoluția situației din 
Orientul Apropiat, U Thant și-a 
exprimat părerea că misiunea 
Jarring se găsește în momentul 
de față „într-un stadiu dintre 
cele mai delicate", dar că, fără 
a se pronunța asupra probleme
lor de fond pe care Ie compor
tă, el nutrește un optimism pru
dent în privința posibilităților ei 
de succes. Comentînd votul de 
la recenta sesiune a Adunării 
Generale asupra restabilirii drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U., U Thant a afir
mat că majoritatea statelor mem
bre au dovedit, că se pronun
ță în favoarea realizării impor
tantului principiu al universalită
ții O.N.U.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT al Ministerului Aface
rilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o de
clarație în care protestează 
împotriva bombardării părții 
de nord a zonei demilitari
zate și a provinciei Quang 
Binh de către aviația ameri
cană.

Declarația menționează că, 
în zilele de 15 și 16 ianuarie, 
avioane americane de dife
rite tipuri, inclusiv bombar
diere „B-52", au lansat o 
mare cantitate de bombe ex
plozive și bombe cu bile a- 
supra localității Huong Hap, 
situată în partea de nord a 
zonei demilitarizate, iar la 15 
ianuarie au fost aruncate ra
chete asupra unei zone din 
provincia Quang Binh.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam, se 
arată în declarație, condam
nă aceste acte de război și 
denunță în mod ferm pretin
sa reacție de „autoapărare" 
invocată de autoritățile ame
ricane pentru a-și ascunde 
actele lor agresive.
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RAPORTUL LUI 
MELVIN LAIRD

• PREȘEDINTELE S.U.A., Ri
chard Nixon, a avut la Casa 
Albă o întrevedere cu ministrul 
apărării, Melvin Laird, care i-a 
prezentat „un raport privind 
rezultatele misiunii de inspec
ție în Vietnamul de Sud". La 
întrevedere au luat parte secre
tarul de stat William Rogers, 
amiralul Thomas Moorer, pre
ședintele Comitetului mixt al 
șefilor de stat major, Richard 
Helms, directorul Agenției Cen
trale de Investigații (C.I.A.), 
precum și Henry Kissinger, con
silier al președintelui pentru 
problemele securității naționale.

Potrivit agenției U.P.I., ra
portul prezentat de Laird ur
mează să servească drept bază 
în vederea adoptării unor hotă- 
rîrî privind numărul și rolul 
militarilor americani în Asia de 
sud-est. în cursul întrevederii 
de la Casa Albă au fost abor
date, de asemenea, aspecte ale 
actualei situații din Cambodgia, 
transmite agenția U.P.L

• PROCESUL intentat lo
cotenentului William Calley, 
acuzat de masacrul comis la 
Song My, a fost amînat luni 
pentru o perioadă de cel pu
țin 10 zile. în acest inter
val, acuzatul urmează să fie 
supus unui examen psihia
tric. După cum se știe, pro
cesul intentat locotenentului 
Calley a început la 16 no
iembrie anul trecut.

Pe de altă parte, juriul 
Curții Marțiale de la Fort 
McPherson l-a declarat ne
vinovat pe sergentul Charles 
S. Hutto, acuzat că a parti
cipat la masacrul comis in 
satul sud-vietnamez Song 
My. în ciuda probelor pre
zentate de acuzare privind 
participarea directă a lui 
Hutto la acest masacru, ju
riul a considerat că el a 
executat doar „niște ordine" 
și nu poate fi tras la răs
pundere pentru acest lucru.

Tensiune în Irlanda de Nord
LONDRA 19 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite: Situația din Irlanda 
de Nord continuă să fie încorda
tă. Marți, au avut loc noi tulbu
rări în cartierul catolic din 
Belfast.

După cum se știe, săptămînă 
trecută, aproape zi de zi, în Ir
landa de Nord au avut loc tul
burări și ciocniri între populația 
catolică și unități armate. După 
aprecierile presei londoneze, a- 
ceste incidente au fost provocate 
de organizația extremistă „Irish 
Republican Anny" și, prin urma
re, nu ar reflecta o nemulțumire 
reală a populației catolice. Potri
vit ziarului „Guardian", „inciden
tele nu au nimic comun cu pro
blemele cu care este confruntat 
Ulsterul. Dezordinile nu pot de
cît să întârzie ’aplicarea reforme
lor atît de necesare și să renască 
vechile disensiuni politice și reli
gioase".

La Londra's-ă anunțat că după

convorbirile 
din Irlanda 
Clark, cu 
Reginald Maudling, care îl înlo
cuiește pe premierul Heath, aflat 
la Singapore, s-a aprobat folosi
rea „mai activă" a trupelor brita
nice pentru urmărirea și arestarea 
celor care provoacă tulburări. 
Dar ziarele subliniază că, pe a- 
ceastă cale, se va putea doar în 
mod aparent restabili calmul, 
deoarece cauzele care au generat 
situația încordată din ultimele 
șase luni nu au fost încă înde
părtate.

primului ministru 
de Nord, Chichester 
ministrul de interne,

• PESTE 3 000 DE PERSOA
NE au participat la mitingul 
organizat la Westminster pen
tru a protesta împotriva inten
ției declarate a guvernului con
servator de a relua livrările de 
arme către Republica Sud-A- 
fricană. Printre cei care au luat 
cuvîntul la miting s-a numărat 
și cunoscuta militantă irlande
ză Bernadette Devlin.

• PREȘEDINTELE Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, Alexei Kosîghin, l-a pri
mit marți la Kremlin pe Ger

hard Schroeder, președintele Co
misiei pentru afacerile externe 
a Bundestagului , vest-german, 
vicepreședinte al U.C.D., la. ce
rerea acestuia, informează a- 
genția TASS. După Cum s-a fă
cut cunoscut oficial, in cursul 
convorbirii au fost abordate o 
serie de probleme actuale pri
vind relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și R. F. a Germaniei.

FRONTUL POPULAR 
PENTRU ELIBERA
REA PALESTINEI

Ziarele au a- 
nunțat că unul 
din liderii Co
mitetului Cen
tral al Organi
zației pentru E- 
liberarea Pales
tinei (O.E.P.), 
organism alcă

tuit din mai 
multe formații de rezistență 
palestiniană, a acuzat Fron
tul Popular pentru Elibera
rea Palestinei (F.P.E.P.), con
dus de Georges Habache, că 
ar fi vinovat de declanșarea 
incidentelor ce au avut loc în 
regiunea Saker, din nordul 
Iordaniei. Potrivit unor sur
se arabe, membrii acestei 
organizații ar urma să fie 
trimiși în fața unui tribunal. 
F.P.E.P. a anunțat, la rîndul 
său. că respinge ultimele a- 
corduri încheiate la 13 ia
nuarie.

Frontul Popular pentru E- 
liberarea Palestinei a luat 
ființă în noiembrie 1967. a- 
vind ca nucleu mica formație 
„Aptal al Aounda" („Eroii 
reîntoarcerii") condusă de 
Ahmed Djibril. Au mai ade
rat „Mișcarea naționalistă a- 
rabă" — al cărui fondator și 
conducător era Georges Ha
bache și organizația militară 
„Tinerii revanșei" („Chabab 
el Sahr"). Un al patrulea 
grup, „Mișcarea ofițerilor li
beri", constituită in Iordania 
— se va uni cu F.P.E.P., în 
anul 1968. Ulterior, F.P.E.P. 
traversează o perioadă de a- 
dînci disensiuni, soldată cu 
desprinderea organizației al 
cărui lider este Ahmed Dji
bril.

La capătul a numeroase 
tentative, în luna iunie a a- 
nului 1970, în cursul celei 
de-a 7-a reuniuni a Consiliu
lui național palestinian — la 
care pentru prima oară au 
participat reprezentanți ai 
tuturor organizațiilor pales
tiniene, inclusiv F.P.E.P. — 
s-a liotărit unificarea progre
sivă a mișcării palestiniene. 
Conducătorul F.P.E.P., G. 
Habache. este membru al 
C.C. al O.E.P.

F.P.E.P. lansează primele 
operațiuni militare în 1967. 
Devine cunoscut pe plan in
ternațional în special în 1970, 
cu ocazia acțiunilor de detur
nare a mai multor avioane, 
avînd ia bord circa 300 pasa
geri și membri ai echipaje
lor.

Potrivit unor surse ale Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei, F.P.E.P. ar repre
zenta 5 la sută din efectivele 
totale ale mișcării de rezis
tență palestiniene.

eși mai sînt circa trei luni pînă la 
alegerile prezidențiale, care se vor 
desfășura probabil la 25 aprilie 1971, 
acul barometrului politic austriac 
se îndreaptă din nou, după o scurtă 
perioadă mai senină, spre zona de

„furtună" a confruntării electorale. Pe funda
lul evoluției din ultimii ani a vieții politice 
austriecej alegerile prezidențiale din acest an 
capătă o semnificație oarecum inedită. La 
scrutinul anterior, victoria o obținuse, pentru 
prima dată în perioada postbelică, un repre
zentant al Partidului Socialist Austriac, ac
tualul președinte Franz Jonas. în ciuda fap
tului că socialiștii, pînă în 1966 parteneri ai 
populiștilor în guvernele tradiționale de 
„mare coaliție" de la Viena, nu reușiseră încă 
nici o victorie în alegerile pentru Consiliul 
Național (Parlamentul austriac). Victoria lui 
Jonas fusese pusă, de aceea, pe seama simpa
tiei de care acesta se bucura în rîndul ale
gătorilor vienezi (aproximativ 20 la sută din 
total) și pe care și-o cîștigase ca primar al 
capitalei austriece. In realitate, însă, victo
ria lui Jonas la numai un an după ce popu
liștii obținuseră cel mai mare succes electo
ral (majoritate absolută și guvern monocolor) 
fusese un prim simptom al mutațiilor care 
începuseră să aibă loc în electoratul austriac . 
și care aveau să se concretizeze, peste trei 
ani, în victoria P.S.A. la alegerile generale și 
formarea, de astă dată, a unui cabinet socia
list monocolor. Deși minoritar, guvernul 
Kreisky a reușit (pentru mulți o surpriză) 
să-și asigure sprijinul deputaților liberali în 
Consiliul Național prin adoptarea unei refor
me electorale care, majorînd numărul man
datelor de la 165, la 183, reducînd pe cel al 
circumscripțiilor electorale și punînd la baza 
acestora numărul de alegători, si nu de lo
cuitori, ca în legislația precedentă, oferă șan
se mai bune partidelor mici de a juca un rol 
în viața politică a țării. Sprijinul liberal a 
funcționat fără reproș chiar și înainte de a-

doptarea reformei sistemului electoral, ceea 
ce a determinat pe președintele P.P.A., Wit- 
lialm, să vorbească de o „mică coaliție parla
mentară de facto". In situația în care contro
versele acute care se manifestă între cele 
două mari partide politice austriece de la 
data instalării cabinetului Kreisky creează 
oricum „impresia unei lupte electorale per-

COMENTARIUL ZILEI

Prolog electoral

manente" (cum opina recent ziarul vest-ger- 
man FRANKFURTER ALLGEMEINE), alege
rile prezidențiale din acest an promit o con
fruntare fără precedent. Primele semne arata 
că populiștii, aflați pentru prima dată în o- 
poziție după o „serie neagră" de insuccese, 
vor face totul pentru refacerea prestigiului 
lor. Ei au fost, de altfel, primii care încă din 
toamna trecută și-au desemnat candidatul la

funcția de președinte șl se pare că, cel pu
țin în ce privește persoana, au făcut o ale
gere bună, Kurt Waldheim bucurîndu-se in
contestabil de popularitate din perioada cînd 
a deținut portofoliul afacerilor externe în gu
vernul Klaus. Liberalii par să se mențină deo
parte, ziarul DIE PRESSE, anunțînd că ei „nu 
vor desemna un candidat propriu și nici nu 
vor face vreo recomandare clientelei lor c- 
lectorale". In ce-i privește pe socialiști, deși 
urma ca ei să anunțe numele candidatului 
lor abia la 8 februarie, acesta era la Viena 
încă de mai multă vreme un secret public, 
neexistînd nici un motiv ca președintele 
Jonas să nu se folosească de prevederea con
stituțională care-i permite o a doua candi
datură. De altfel, lucrurile fiind clare, socia
liștii au devansat cu trei săptămîni data ini
țială, anunțînd candidatura lui Franz Jonas 
la 18 ianuarie. Prin aceasta, campania electo
rală a fost declanșată formal. Populiștii o în
cepuseră, de fapt, mai devreme, prezicînd 
pentru 1971 „fenomene inflaționiste și o slă
bire a expansiuni economice", referindu-se Ia 
posibilitatea unei recesiuni și făcînd, simul
tan, oferte de colaborare cu alte formații po
litice „gata să recunoască cerințele viitorului 
și să formeze cu populiștii o majoritate pen
tru hotărîri realiste". Lupta electorală se va 
duce, așadar, în bună parte în jurul proble
melor economiei, care are într-adevăr, tendin
ța unei reduceri a ritmului de creștere. Per
sonalitatea și calitățile candidaților fiind in
contestabile, rezultatul alegerilor va depinde 
în mare măsură de programele economice 
ale celor două mari partide reprezentate de 
Jonas și Waldheim, de poziția pe care o va 
adopta clientela electorală liberală și, evi
dent, de atitudinea alegătorilor față de politi
ca guvernului Kreisky. Un test important 
pentru ambele tabere.

BAZIL ȘTEFAN
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Aspect de la preluarea de către țărani a terenurilor obținute prin reforma 
agrară.

ORIENTUL
CAIRO 19 (Agerpres) Con

tactele politice cu ambasadorul 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, au intrat 
într-un stadiu important, a de
clarat corespondentul diplomatic 
al ziarului „Al Ahram", citat de 
agenției M.E.N. Menționînd că 
mediatorul O.N.U. a cerut păr
ților aflate în conflict răspunsuri 
scrise cu privire la interpreta
rea pe care ele o dau rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967, corespondentul 
diplomatic al ziarului „Al 
Ahram" a relevat conținutul 
memorandumului înaintat lui 
Gunnar Jarring de reprezentan
tul permanent al Republicii Ara
be Unite la Națiunile Unite, Mo
hamed Hassan Al Zayyat. Potri
vit agenției M.E.N., memoran
dumul include : nota elaborată

APROPIAT
și remisă miniștrilor de externe ai 
Marii Britanii, Franței și Italiei, 
precum și Uniunii Sovietice, de 
către ministrul de externe egip
tean, Mahmud Riad, în care se 
arată că R.A.U. acceptă aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securi
tate ; punctul de vedere ale gu
vernului egiptean privitor la 
transpunerea în practică a rezo
luției amintite ; răspunsurile an
terioare ale guvernului de la 
Cairo la întrebările scrise, remise 
de Gunnar Jarring, anul trecut, 
părților aflate în conflict. Cores
pondentul diplomatic al ziarului 
„Al Ahram" arată că guvernul 
R.A.U. l-a informat pe ambasado
rul suedez că propunerile israe- 
liene remise acestuia ignoră două 
probleme de bază : retragerea 
trupelor israliene de pe teritoriile 
arabe ocupate și drepturile po
porului palestinian.

• IN AJUNUL reluării 
negocierilor franco-algerie- 
ne de la Paris, ministrul a- 
facerilor externe și șeful de
legației algeriene la tratati
ve, Abdelaziz Bouteflika, a 
declarat, într-un interviu a- 
cordat ziarului „El Moudja- 
hid“, că „actualele convor
biri înglobează totalitatea 
relațiilor algeriano-franceze 
și au ca obiect ansamblul 
problemelor deosebit de 
complexe ce interesează am
bele țări".

Referindu-se la statutul 
societăților petroliere străi
ne, care exploatează zăcă
mintele saharîene de hidro
carburi, ministrul algerian a 
subliniat că această problemă 
trebuie privită, în primul 
rînd, prin prisma politicii 
economice a Algeriei de in
staurare a controlului de
plin asupra bogățiilor sale 
naționale și de valorificare 
a acestora în interesul pro
priei sale dezvoltări.

• AGENȚIA B.T.A. transmi
te că luni după-amiază, în a- 
propierea aeroportului din Zu
rich, s-a prăbușit un avion de 
pasageri aparținînd liniilor ae
riene ale Bulgariei. Din cei 39 
de călători și . din 
echipajului ap fost 
mai 4 persoane.

membrii 
salvate nu-

ARTERELE VITALE»
In sudul Indochineî, în Cambodgia, marile ploi încetează 

prin noiembrie; lunile decembrie și ianuarie constituie o 
scurtă perioadă primăvăratică înaintea sezonului uscat și 

torid, care se întinde pînă prin iunie. Alternanța acestor anotim
puri își pune amprenta asupra desfășurării luptelor. Stăpînirea ar
terelor de circulație — într-un climat capricios ca cel din aceas
tă zonă — este, fără îndoială, un factor holărîtor.

Comentatorul unui săptămînal care apare la Pnom Penh scria: 
„Dispozitivul generalului Lon Noi se poate compara cu o cara
catiță, al cărui cap este orașul Pnom Penh, iar tentaculele lungi 
sînt principalele șosele. Inamicul încearcă să ciopîrțească tenta
culele ca apoi să distrugă capul". O săptămînă mai tîrziu, ace
lași comentator, care-și semnează articolul cu pseudonimul „Că
pitanul D“, constata: „Trebuie să recunoaștem că inamicul a 
repurtat succese sigure în lupta pentru șosele". Cel mai recent 
număr al publicației LE MONDE DIPLOMATIQUE nota, la rîn
dul său, că în penultima perioadă ploioasă forțele de rezistență 
populară și-au înmulțit depozitele de arme, de muniții și alimen
te, paralel cu sporirea evidentă a numărului voluntarilor din rîn
dul țăranilor „nemulțumiți de ocuparea celor mai bune pămîn- 
turi de către colonii sud-vietnamezi sosiți o dată cu armata șai- 
goneză". Apoi, a fost declanșată ofensiva pentru tăierea căilor 
de aprovizionare cu armament, muniții, carburanți, alimente, a 
Lupelor regimului de la Pnom Penh. Ofensiva a fost posibilă da
torită faptului că cea mai mare parte a teritoriului cambodgian 
se află sub controlul forțelor de rezistență populară, cum se poa
te observa și din harta publicată de LE MONDE DIPLOMA
TIQUE. Și consecințele acestei „bătălii a arterelor vitale" se vă
desc în amputarea căilor de aprovizionare a regimului de Ia Pnom 
Penh. O situație, încheiată Ia sfîrșitul sezonului ploios, arăta că 
doar o singură șosea națională o mai pot folosi unitățile lon-no- 
listc ; șoseaua care leagă Pnom Penh de Saigon. Evident, șoseaua 
respectivă a putut fi păstrată numai datorită sprijinului primit 
din partea aviației americane și a unităților saigoneze. Șoselele 
naționale 2, 3, 4, parțial 5, 6, 7, se află sub controlul forțelor 
populare. Pentru cucerirea unora din ele sînt în curs lupte. Șo
seaua principală nr. 4, Pnom Penh—Sihanoukville (Kompong 
Som), care era folosită pentru aprovizionarea capitalei cu încăr
căturile sosite pe mare, este inutilizabilă. In ceea ce privește 
traficul feroviar acesta este pretutindeni întrerupt.

De mai mult timp, Ia Pnom Penh se resimte o lipsă acută de 
carburanți, în special de benzină. Șase mii de ricșe au fost puse 
în circulație pentru asigurarea transportului...

CLADIREA 
de control 
occidental a

fostului 
aliat din 
avut loc

SCURT

• IN
Consiliu 
Berlinul 
marți cea de-a 13-a reuniune a
ambasadorilor Franței. Marii 
Britanii, S.U.A. și U.R.S.S. După 
cum se arată în comunicatul 
difuzat la încheierea reuniunii, 
a fost continuată examinarea, 
într-o atmosferă de lucru, a 
problemelor care constituie o- 
biectul discuțiilor. S-a conve
nit ca următoarea întîlnire să 
aibă Ioc la 9 februarie, iar con
sultările să fie continuate la 
nivelul experților.

SEDIUL UNEI FEDE- 
a Partidului Socialist

Atacuri cu bombe 
ale dreptei italiene
• IN

RAȚII
Italian a fost aruncată o sticlă 
incendiară. Focul care a izbuc
nit a fost repede stins de pom
pieri. Pe de altă parte, la Tren
to a fost atacată mașina secre
tarului federației locale a Sin
dicatului oamenilor muncii din 
sectorul metalurgic și al con
strucțiilor de mașini. Cîteva mi
nute mai tîrziu, la un cămin al 
Facultății de sociologie din a- 
celași oraș a izbucnit o explo
zie care a provocat daune se
rioase clădirii.

în ultimele săptămîni, au fost 
înregistrate în Italia mai mul
te atentate contra sediilor unor 
partide politice de stînga, orga
nizații sindicale sau clădiri pu
blice. Autorii nu au fost iden
tificați, dar se consideră că fac 
parte din partidul neofascist 
Mișcarea socială italiană.

Wallace din nou
guvernator

• GEORGE WALLACE a pre
luat luni pentru a doua oară 
mandatul de guvernator al sta
tului Alabama. Intr-o declara
ție . făcută presei, Wallace a a- 
nunțat că își va depune candi
datura în alegerile prezidențiale 
din 1972.

PREȘEDINTELE Prczidiu- 
_ Sovietului Suprem al 

a 
la 19 ianuarie, Cairo, 

plecînd spre Moscova. El a fă
cut o vizită oficială de cîteva 
zile în R.A.U., la invitația pre
ședintelui acestei țări, Anwar 
Sadat.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de președintele Sadat și 
de alte persoane oficiale.

lui
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, 
părăsit,

M

6 000 de ricșe au fost rechiziționate, reparate ți puse în circu
lație la Pnom Penh după ce benzina a devenit un articol 

greu de obținut.

Lupte violente au avut loc deja la Pnom Penh. Unități de co
mando ale forțelor populare au atacat gara, clădiri administra
tive și chiar ambasada americană. Publicația franceză citată scria 
că după ce „sprijinitorii prințului Sianuk au tăiat tentaculele ca
racatiței, punîndu-i în pericol capul, este greu de crezut că au
toritățile de la Pnom Penh, private de ajutorul aerian american și 
saigonez, vor putea împiedica pătrunderea prințului Sianuk în ca
pitala sa".

I. T.

Apelul adresat de I. Sianuk
poporului

Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, 
președintele Frontului 
Național Unit al Cam- 
bodgiei, precum și Bi
roul Politic al C.C. al 
F.U.N.K. și Guvernul 
Regal de Unitate Națio
nală au adresat un apel 
poporului khmer, cerîn- 
du-i să-și mobilizeze 
toate eforturile în vede
rea intensificării luptei 
împotriva administrației 
Lon Noi, a intervenției 
imperialismului ameri
can și a aliaților aces
tuia.

Ferm unite în lupta lor — se 
subliniază în apel — forțele pa
triotice cambodgiene au obținut 
în cursul anului 1970 succese re
marcabile pe plan militar, poli
tic și diplomatic. în decurs de 
zece luni, patrioții khmeri au 
scos din luptă zeci de mii de 
soldați și ofițeri din rîndul tru
pelor inamice, au distrus sau 
capturat aproximativ 5 000 de ve-

juriu „sechestrul.
declarațiilor„Sharon Tate, Abigail 

Folger, Woityck Frykow- 
sky, Jay Sebring, Steven 
Parent, Leno La Bianca, 
Rosemary La Bianca nu 
sînt acum aici cu noi, în 
acest tribunal — declara 
patetic Vincent Brogliosi, 
ajutorul procurorului dis
trictual — iar din mor
mintele lor ei strigă după 
dreptate". ...După șapte 
luni, juriul format din 12 
persoane cărora li s-a ce
rut să pronunțe verdictul 
de „vinovat" s-a întrunit 
zilele acestea pentru a de
cide soarta celor patru 
inculpați : Charles Man- 
son, Patricia Krenwinkel, 
Susan Atkins și Leslie 
van Houten. Deși depozi
țiile martorilor au dove
dit vinovăția asasinilor, 
dezbaterile tribunalului 
s-au prelungit șapte luni, 
așa cum de altfel s-au 
prelungit și cele ale ju
riului. Aceasta se datoreș- 
te complexității procedu
rilor în justiția america
nă, foarte stufoasă, cu mii 
și mii de prevederi în hă
țișul cărora te descurci 
cu greu. S-a muncit pe 
brînci, strîngîndu-se mul
te file de dosar. Numai percheziția obligatorie a

stenogramele 
numără peste 6 milioane 
de cuvinte, deși ucigașii 
erau arătați cu degetul. 
Și apoi a fost mascarada 
schimbării avocaților la 
cererile exprese ale acu
zaților și aminările suc
cesive ale ședințelor tri
bunalului pentru două- 
trei săptămini. deoarece

tuturor persoanelor care 
asistau Ia proces etc.

Dar poate că nimic nu 
face acest proces mai 
grotesc decît soarta celor 
12 jurați — șapte bărbați 
și cinci femei — care tre
buiau să pronunțe verdic
tul final. Ca să nu fie 
„influențați" de păreri 
străine, să nu fie corupți,

khmer
hicule militare, au doborît 500 
de avioane și au scufundat 80 de 
ambarcațiuni militare ale forțelor 
inamice. Pînă în prezent, forțele 
armate populare khmere au eli
berat 70 la sută din teritoriul ță
rii, controlînd o zonă cu o popu
lație de peste 4 milioane locui
tori, se spune în apel. în regiu
nile eliberate au fost instituite 
organe ale puterii populare, care 
acționează în vederea înfăptuirii 
programului politic al Frontului 
Național Unit al Cambodgiei. 
Administrația Lon Noi, mențio
nează apelul, este izolată atît în 
țară, cît și pe plan internațional. 
Ea este în momentul de față , 
nevoită să se ascundă la Pno&r* 
Penh, oraș complet încercuit de 
forțele armatei populare de elibe
rare.

în lupta pe care o desfășoară 
— subliniază apelul — patrioții 
cambodgieni și-au întărit solida
ritatea militantă cu popoarele din 
Vietnam și Laos, conform decla
rației elaborate în cadrul confe
rinței la nivel înalt a popoarelor 
din Indochina.

șapte /o7
lor să nu fie prin nimic 
știrbită. In mod obișnuit, 
își petreceau week-endul 
împreună — deveniseră 
aproape o familie — li se 
prezentau filme, li se or
ganizau serate ca să se 
risipească monotonia tra
iului de zi cu zi în strim
ta izolare ; au fost chiar 
transportați în citeva rin-

• Ce se întîmplă la etajul 6 al hotelului „Ambasador" 
din Los Angeles • Consecințele tergiversării procesului 

asasinilor actriței Sharon Tate

proaspeții avocați tre
buiau să se pună la cu
rent cu bibliografia cri
melor : a urmat dispari
ția misterioasă a unui a- 
vocat, Hughes, căutat cu 
importante forțe poliție
nești ; au apărut „apără
tori" înarmați cu cuțite 
în sala tribunalului, care 
proferau amenințări și 
injurii Ia adresa judecă
torilor : a fost introdusă

cumpărați, șantajați (totul 
este posibil), cei 12 au 
fost pur și simplu „se
chestrați", în tot acest in
terval <Ie șapte luni, în 
21 de camere de la eta
jul 6 al hotelului „Amba
sador" din Los Angeles. 
Securitatea le era asigu
rată de departamentul 
poliției. Li s-a interzis ci
tirea oricărui ziar, comen
tariu, referințe la proces, 
pentru ca obiectivitatea

duri în stațiunile balnea
re din sudul Californiei, 
Ia odihnă. Mă intreb dacă, 
printre picături, mai a- 
veau timp să se gîndeas- 
că Ia bietele victime care 
„strigau din mormînt du
pă dreptate".

Nu le lipseau nici jocu
rile de societate : „cine 
are puiul" — o jucărie de 
cauciuc pe care o căutau 
deopotrivă și tinărul de 

25 de ani și fostul șerif

pensionar de 75 de ani 
și fostul critic de dramă 
— jurații. Doi cintau la 
chitară, altul se ocupa cu 
aeromodelîsmul, una din
tre femei își transportase 
mașina de cusut de acasă 
și avea spor la croitorie. 
Nu de alta, dar pentru că 
recluziunea era plăcută, 
unii dintre jurați și-au 
dezvoltat și gusturi mon
dene,_ și-au lăsat bărbi și 
mustăți, cineva a început 
chiar o cură de slăbire. 
Un mie incident (tinărul 
și-a pierdut logodnica), a 
fost deplîns de toată lu
mea și bietele victime 
strigau..., dar cine să le 
mai deplîngă soarta în 
lipsa acută de timp ? !

Juriul „sechestrat" pe 
perioada cea mai înde
lungată din istotia Cali
forniei (practica este deci 
tradițională) va trebui să 
pună capăt traiului bun, 
fără griji, de Ia hotelul 
„Ambasador" și să pro
nunțe sentința ce de mult 
timp trebuia împlinită.

DOINA TOPOR
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