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Deschiderea festivă a avut loc, dar
Z
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Ancheta noastră despre

CINEAST PUBLIC

ha Început
Cu treî săptămînl în urmă 

(cam tîrziu e adevărat!) a sunat 
iarăși clopoțelul pentru deschide
rea anului de învățămînt agricol 
de masă. După ce au fost in- 
struiți, la județe, în ședințe de 
cîte o zi specialiștii (adică lecto
rii) din cooperative și din unită
țile agricole de stat trebuiau să 
pornească la lucru. Să întocmeas
că lecțiile, să-i repartizeze pe 
cursanți la cercurile de predare 
și dezbateri, să asigure materialul 
ajutător necesar etc., etc. De la 
imperative, însă, trecem în 
bănci... Dar în care bănci ? In 
care săli ? Expunerea cărui spe
cialist-lector s-o ascultăm ? Care 
dintre filme să fie vizionate ? 
Semne de întrebare, pentru că 
semn de întrebare este (pînă a- 
cum) și învățămîntul de masă în 
unitățile agricole ale județelor 
Constanța și Tulcea — unde 
ne-am aflat zilele trecute — din 
Dolj, Galați, Brăila, Neamț, Gorj, 
Mehedinți, Timiș, Arad și Sălaj, 
de unde răspunsul primit de la 
corespondenții și colaboratorii 
noștri a fost același: liniște, peste 
tot liniște! Încă nu s-a început. 
Se așteaptă...

Ce se mai așteaptă ? De ce 
atîta liniște, cînd, se știe, pro
ducții mai mari decît cele obiș
nuite se obțin numai materiali-

• UNITĂȚILE AGRICOLE ARUNCA VINA PE MINISTER Șl DI
RECȚIILE JUDEȚENE.

• MINISTERUL RĂSPUNDE; „NOI NE AM FĂCUT DATORIA. 
INSTRUCȚIUNILE Șl MATERIALUL DIDACTIC AU FOST EX
PEDIATE".

zînd o dată cu efortul fizic mul
tă, multă inteligență, adică tocmai 
aceste cunoștințe care se propun 
acumulate acum ? La Pecineaga, 
în sudul Dobrogii, inginerul șef 
Petru ȘES, ne spunea că prin fe
bruarie va deschide învățămîn- 
tul. „Acum n-am de nici unele. 
Planșele comandate nu mi-au so
sit. Filmele ți diapozitivele de 
care se vorbea n-au ajuns la ju
deț, iar la televizor, lecțiile ex
puse sînt la nivel universitar'. La 
Topraisar, inginerul George IO- 
NESCU, motiva amînarea des
chiderii seriei de lecții prin im
posibilitatea de a putea rezolva 
deodată două treburi atît de im
portante cum este întocmirea 
planului de producție și conce
perea lecțiilor, desfășurarea în
vățământului agricol în sine. De 
asemenea, la cooperativele agri
cole din Independența, Ghimo- 
geni și Dorobanțu, interlocutorii

Ce determină 
migrarea 
cercetătorilor \
spre proiectare

In cadrul Institutelor mixte 
de cercetări și proiectări al că
ror număr sporește continuu 
se accentuează în ultimul timp 
un fenomen cu repercusiuni di
recte asupra muncii de creație. 
Este vorba de „fuga" specialiș
tilor din cercețare spre proiec
tare. Fenomen, care de altfel, 
se manifestă și în general, cer
cetătorii avînd „tendința" să se 
transfere în proiectare. Care 
sînt cauzele care duc la aceste 
mutații nedorite ? Iată ce ne 
spunea In legătură cu aceasta 

v tov. dr. ing. V. CHIRIȚĂ, dl
l'7’'rector tehnic Ia Institutul de 

cercetări tehnologice pentru 
construcția de mașini.

— Totul pornește de la deo
sebirile existente în metodolo
gia promovării atît Ia sectorul 
de cercetare cît șl la cel de 
proiectare. Să mă explic. Tine- 

. rli ingineri, proaspeți absolvenți 
ai unor facultăți, care pătrund 
ne porțile cercetării au de e- 
fectuat o primă perioadă de 
trei ani de stagiarat. La capă
tul acestui răstimp sînt obligați 
— și aceasta e foarte bine — 
să-și dea atestarea de cercetă
tor, după care pot spune cu a- 
devărat că sînt cUDfinși In re
țeaua științifică. Acest prim 
prag însă liosește în domeniul 
proiectării tși nu știu din care 
motiv !) creîndu-se deci un nrim 
dezechilibru în cernerea valori
lor. dezechilibru care, pe mă
sură ce se avansează în nomen
clatorul ierarhic se mărește 
considerabil. La treapta de cer
cetător științific principal gra
dul III. de pildă, se noate ajun
ge după 8 ani de zile de acti
vitate și dună un nou concurs. 
Or. gradul de proiectant princi
pal III nu se acordă prin con
curs, cu aprobarea ministeru
lui, ci doar de către conduce
rea fiecărui Institut. La fel se 
petrec lucrurile și nentru gra
dul de cercetător II și I. pre
cum si la nivelul șefului de sec
tor sau de secție — comnarativ 
cu funcțiile echivalente din pro
iectare. Mai mult, începînd de 
la nivelul de cercetător princi
pal gr. II intervine un anume 
procentaj de promovare rapor
tat la numărul de cadre, pro
centaj care doar la prima ve
dere este egal atît pentru cer
cetare cît și pentru proiectare. 
La o analiză atentă făcută în 
institutul nostru, de pildă, lu
crurile nu stau așa. Dacă în 
proiectare, numărul de cadre în 
care se raportează procentajul 
cuprinde pe absolut toți specia
liștii existențl în unitate chiar 
și pe cei care au doar o singu
ră vechime, în cercetare nu^i 
cuorinde decît pe cercetătorii 
atestați. Deci posibilitățile de 
nromovare sînt mult mai mari 
la nroiectare. In plus, în pro- 
i»ctare, șefi! de atelier, ingine
rii șefi, directorii tehnici ș! di

rectorii nu ocupă posturi din 
cele constituite ca urmare a a- 
plicării procentajelor existente, 
pe cind șefii de laborator și de 
secție cît și directorii din cer
cetare ocupă tocmai posturi din 
cele constituite conform pro
centajelor de 20 % pentru cer
cetătorii principali gr. II și de 
6 % pentru cercetători princi
pali gradul I.

— Și ce înseamnă acest lu
cru ?

— Crește aproape de două 
ori posibilitatea de promovare 
la proiectare față de cercetare. 
Aceasta cu atît mai mult, cu cît 
Ia cercetare, de pildă, procen
tajele de 6 «'»Ș1 20 <% sînt de

ION VĂDUVĂ poenaru
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ne-au întîmpinat cu un întreg e- 
vantai de motive prin care justi
ficau amînarea cu o săptămînă, 
două, a deschiderii învățămîntu- 
lui agricol: ne lipsește exact ceea 
ce ne-ar trebui, ceea ce se spune 
că ne-a fost asigurat, adică fil
mele, diapozitivele, planșele, iar 
lecțiile model prezentate la tele
vizor sînt excelente dar inutile 
dacă avem în vedere ora la care 
sînt programate : 10 dimineața,
și zilele de desfășurare — exact 
în momentele în care foarte, foar
te putini oameni se află fără o 
obligație concretă în cadrul coo
perativei. îndeosebi cei din zoo
tehnie, din legumicultura și din 
sectoarele anexe nu pot partici
pa la aceste lecții, munca lor la 
ora respectivă avînd amplitudi
ne maximă. Grigore MIHAESCU, 
președintele cooperativei agrico
le din Brădești, sesiza conserva- 
torisimd ce domină activitatea 
organelor agricole locale și cen- 

_trale în ce privește organizarea 
învățămînțului agricol de masă. 
„Nouă, la unități, ne sînt trimise 
instrucțiuni și sarcini de genul: 
în atîtea zile — de regulă nu 
mai mult de opt—zece — asigu
rați începerea cursurilor! Simplu, 
dumnealor așează circulara la do
sar și la un eventual control se 
ascund în spatele ei, dar între
barea care se pune, este: în con
dițiile în care specialiștii din uni
tăți, consiliile de conducere, bri
gadierii și șefii de fermă au de 
rezolvat atîtea probleme pentru 
producție, pot organiza atît de 
repede cercurile de învățămînt, 
să mobilizeze oamenii, să con
ceapă lecții ? Judecind și prin 
prisma greutăților întîmpinate de 
noi, pot spune că NU I Sau, 
s-ar putea rezolva, dar formal, 
ineficient".

Foarte multe din răspunsurile 
primite în cadrul raidului nos
tru, vizează direct sau indirect, 
problema asigurăiii materialului 
didactic, problemă ce privește în 
cea mai mare măsură direcția de 
profil a mjnisterului. De aceea 
ne-am adresat tovarășului inginer 
doctor Teodor MARIAN, director 
al Direcției de propagandă și în- 
vățămînt, cu rugămintea de a cla
rifica inadvertențele apărute în
tre ce s-a spus și situațiile întîl- 
nite.

„Intr-adevăr, sublinia tovarășul 
Teodor Marian, anul acesta în
vățămîntul agricol de masă a fost 
declanșat mult mai tîrziu decît 
în ceilalți ani. Totuși, pot afir-

GH. FECIORU
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• Andrei Blaier : Intre curiozitate și adeziune, e Save! 
Stiopul : Receptivitatea publicului nu dă certificat de va
loare. • Mircea Drâgan : „Am reușit această relație ex
celentă". • Cîți văd și cîți aplaudă sau despre privile

giul de a avea spectatori.

1966

Un județ în care cincinalul a 
tineretului largi perspective de

1970

oferit 
afirmare

LINIILE DE FORȚA ALE CINCINALULUI
1

• Productivitatea 
muncii a crescut în 
cincinal cu 43,3 la 
sută.

® în ultimii cinci 
ani au fost asimi
late în fabricație 
de serie peste 
1 500 de produse.

• în 1970 valoa
rea produselor ex
portate este de 2,3 
ori mai mare decît 
în 1965.

• Producția glo
bala a crescut cu 
70 la sută.

ION BANU, Giurgiu-

GHEORGHE IONIȚĂ, 
Liceul „V. Alecsandri", Galați

în arenele sportive școlare

dar si-------
DEZIDERATE!

Un dialog aprins despre situația și condiția actuală a 
sportului de masă școlar — împliniri și scadențe — ne-a 
favorizat Tabăra de la Sâcele-Brașov, organizată de C.C. 
al U.T.C. In jurul „mesei rotunde", 30 de elevi-președinți de 
asociații sportive ale elevilor, profesori de educație fizică, 
activiști ai U.T.C., care au dezbătut și analizat din diferite 
unghiuri, probleme vitale ale acestui domeniu.

PRICEPEREA, PASIUNEA,
DECID...

Indiscutabil, inițiatorul și pro
motorul acțiunilor sportive cu 
masa elevilor — au subliniat 
participariții la discuție — este 
asociația sportivă din școală. 
Cu acest scop au și fost insti
tuite aceste organisme. Așa că 
revirimentul, progresul, calita
tea și continuitatea activității 
sportive de masă din școli de
pind de modul cum își concep 
și cum își organizează munca, 
acțiunile specifice — consiliile

asociațiilor. S-au remarcat șl 
invocat drept argumente, în a- 
cest sens, experiențe pozitive, 
idei valoroase, mijloace și mo
dalități practice.

„Asociația noastră, Știința — 
spunea Gh. Ionițâ, de la Liceul 
„V. Alecsandri" din Galați, — 
organizează în fiecare săptămî
nă, acțiuni, întreceri sportive 
la care participă în . mare, toți 
elevii școlii. Fiecare elev din 
școala noastră, cu rare excep
ții, practică cel puțin două dis
cipline sportive. Cele 20 de clase 
— 850 de elevi — avînd echipe

DAN IONESCU, 
Liceul Nr. 2, Turnu Severin

reprezentative de baschet, vo
lei, handbal, fotbal, atletism, etc. 
se întrec în cadrul competiției 
interne, Cupa liceului V. A- 
lecsandri — prescurtat Cupa 
„L.V.A.". In cursul săptămînii 
avem date fixe de desfășurare 
a întrecerilor : joia au loc con
cursuri interclase iar sîmbăta, 
interlicee. Ne străduim să di
versificăm activitățile sportive 
Intrucit avem amatori pentru 
tir, natație, etc. Astfel, vom 
inaugura în curînd Trofeul pen
tru „Cel mai bun țintaș" — a- 
vem poligon în liceu — și Cupa 
„Delfinul" pentru înotători — 
dispunem pentru aceasta de un 
bazin". O asemenea activitate 
amplă presupune mobilizare de 
forțe, mijloace materiale, ca
dre pricepute. „Din rîndul ele
vilor — spunea, în continuare, 
interlocutorul — am format co
lective de arbitri pentru toate 
ramurile de sport. Pregătirea

lor s-a făcut cu sprijinul Cole
giului județean de arbitri. Avem 
7 arbitri de handbal, 9 de volei, 
4 de baschet, cu categoria a 
IlI-a. Mijloacele materiale — 
mingi, echipamente, alte mate
riale sportive — le asigurăm, 
în cea mai mare măsură, din 
fondurile proprii".

Tabloul prezentat mai sus nu 
mai necesită comentarii. Ase
menea imagini, asemenea as
pecte elocvente ne-au mai 
fost prezentate și de alți pre
ședinți de asociații : Marius 
Margan de la Liceul teoretic 
din Oțelul Roșu, Sofia Vlad — 
Liceul pedagogic din Brăila, 
Mircea Rindașu, Liceul nr. 1 
Caracal, Petre Mercea, Liceul 
„G. Hariț" Cluj, Augustin Aști- 
leanu, Liceul Baia de Arieș,

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a V-a)

Trecusem odată prin , Slobo
zia, cu ani în urmă, ca prin- 
tr-un tîrg oarecare. Bărăganul 
foșnea din toate părțile, casele 
aveau înclinarea vîntului ca
re răvășea în iernile aspre cîm- 
pia.

Și aoum. în zilele acestei 
Ierni, la Slobozia bate vîntul. 
Mai domol, încolăcindu-se prin
tre blocurile nou apărute, fă- 
cînd vîrtejuri aspre în fața 
șantierului viitorului Combinat 
de îngrășăminte chimice, în 
fața cartierului de locuințe de 
lîngă gară, aliniindu-se fără 
putere halelor încă în cărămi
dă ale Filaturii de bumbac...

Am venit Să scriu o biogra
fie sentimentală la Slobozia, 
pentru că devenirea, în orice 
parte a țării, trecerea, dintr-un 
mod de existență în altul a oa
menilor și a locurilor este, tot
deauna, sentimentală. Dincolo 
de semnificația cifrelor, a ca
lificativelor primite oficial, o 
localitate care...din „eminamen
te agricolă" trece în faza indus
trializării, a modernizării ei, 
naște, pe parcursul acestui pro
ces, o istorie concentrată, ca- 
re-șl consumă spectaculos eta
pele și care cuprinde, pentru 
cel care o urmărește, emoția u- 
nei realități unice.

Cu doi ani în urmă, cînd la 
Slobozia s-a dat primul examen 
de admitere pentru o școală 
profesională textilă, cele 60 de 
fete selecționate nu știau prea 
bine pentru ce se pregătesc, 
unde vor munci după absolvire. 
Erau, toate, fete de țărani, mul
te nu plecaseră niciodată din 
tîrgul și din satele în care doar 
tractoarele și utilajele agricole 
însemnau „industrie", multe 
nu văzuseră decît în poze sau 
pe ecranele .„ televizoarelor o 
mare întreprindere industrială. 
Au plecat la Arad, la Sibiu, la 
Pucioasa, să se califice. S-au 
despărțit greu de locurile nata
le. au plîns, unele după 10—15 
zile s-au întors acasă, la Slobo
zia. Părinții, țărani din neam 
în neam, se temeau de depăr
tare. Celelalte, venind în va
canțe acasă, au văzut ridicarea 
Filaturii, a acestei prime uni
tăți industriale de importantă 
națională care se așeza ne me
leagurile ialomițene. In vara 
trecută, s-au adus utilajele, rin-

GALINA ENIȘTEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Pe șantierele M.C.I, 

lî uzine, iaDrici 
și secții își 

așteaptă premiera
Pe șantierele Ministerului 

Construcțiilor Industriale se lu
crează intens pentru ca in acest 
trimestru să poată fi puse în 
funcțiune 17 uzine, fabrici și 
secții de producție. Printre cele 
mai importante obiective se află 
Combinatul de materiale de 
construcții de la Aleșd, cu o ca
pacitate de 320 000 tone ciment 
pe an, noua linie tehnologică de 
Ia Combinatul chimic „Victoria", 
întreprinderea de prefabricate 
din beton din Buzău, cu o capa
citate anuală de 28 900 tone, sec
ția de fabricare a granulitului și 
a blocurilor de zidărie ușoară, 
proiectată pentru o producție 
anuală de 110 000 mc granulit și 
30 milioane cărămizi. De aseme
nea, se vor termina lucrările de 
dezvoltare a sectorului de ma
șini de tricotat din cadrul fabri
cii .,Manotehnica“-Tg. Mureș și 
a Uzinei mecanice „Nicolina"- 
Iași. care vor livra o producție 
suplimentară de 15 000 tone uti
lai.

Totodată, șantierele Ministe
rului Construcțiilor Industriale 
vor pune în funcțiune în acest 
an, pentru alte ramuri ale eco
nomiei 280 de. capacități de pro
ducție, investițiile alocate fiind 
cu 10 la sută mai mari decît 
în 1970.

(Agerpres)

PREOCUPARE
de GEORGE MACOVESCU

Tn fața camerelor de televiziune, întrebat fiind, am în
drăznit acum cităva vreme să emit cîteva păreri despre 
tineret, să nu îl condamn, să nu îl acopăr cu tot felul de pă
cate făptuite și nefăptuite și să sugerez o mai bună cunoaș
tere a celor tineri înainte de a da sentințe. în zilele următoa
re, am fost chemat la telefon de cunoscut!, de necunoscuți și 
mi s-au spus vrute și nevrute cu privire ia cele afirmate de 
mine în Studioul Televiziunii. Unii au fost de acord. Alții nu. 
Nu am fost surprins și nici îngrijorat. O veche vorbă franțu
zească spune că nu poți să mulțumești pe toată lumea, pe 
taică-tu pe deasupra. Așa dar, i-am ascultat pe toți, am 
reținut ce era de reținut, am uitat ce trebuia uitat și viața 
și-a văzut de drumul ei.
. M-a necăjit, însă, o voce arțăgoasă care mi-a sgîrîat 

timpanul strigînd isteric de parcă năvăliseră marțienii pe 
pămînt: „O să ni se urce în cap, tovarășe, dacă n-o să-i 
stăpînim I"

Vocea de la celălalt capăt al firului, care n-a avut de
licateța să-mi spună cui aparține — e adevărat că nici eu 
nu i-am cerut — țipa să stăpînim tinerii. Cînd am încercat 
să aflu cam care ar fi mijloacele preconizate, vocea n-a 
trecut dincolo de băț și disciplină cazonă. Am închis tele
fonul, gest nepoliticos din partea mea, dar necesar. Pier
deam vremea, pentru că eu cred că timpul este, după mun
că, bunul cel mai de preț. De aceea, mă strădui să 
risipesc. Cel ce m-a, interpelat se temea inutil. Nici o ge
nerație nu s-a urcat în capul celei precedente. Istoria nu 
cunoaște un asemenea fenomen. Omului îi era poate fri
că de eventualitatea că tineretul nu îl va mai asculta. A- 
ceasta este posibil dacă nu va avea cap să înțeleagă că 
în acest sfirșit de veac educația unei generații nu se poate 
face cu bastonul și disciplina oarbă. în toate timpurile au

I
I
I

nu-l
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SĂPTĂMÎNA 
GRIVIȚEANĂ

Intre 8 și 14 februarie, clubul 
„Grivița Roșie" din Capitală 
găzduiește o manifestare cultu
rală tradițională : „săptămîna 
grivițeană". Momentul prileju
iește întâlnirea tinerilor cu in
ginerii și tehnicienii uzinei care 
vor prezenta în prima zi a „Săp- 
tămînii“ realizările tehnice gri- 
vifene din ultimii ani.

A doua zi. va fi. organizat 
Sun simpozion : „Tineretul lumii 

ți lupta sa pentru pace, afirmare 
și progres". La concursul „Gri- 
vifa — ieri, azi și inline" din a 
treia zi vor fi prezentate spec
tatorilor un mănunchi de fapte 
și date interesante din trecutul 
și viitorul uzinei. In continuare, 
sint propuse manifestări spor
tive pentru Cupa „Grivița Ro
șie". Cupa „16 Februarie", gală 
de filme sportive, întîlniri cu cei 
9 maeștri ai sportului — sala- 
riați ai uzinei. Ultima zi prevede 
ca punct culminant prezentarea 
montajului muzical Literar „Par
tidului. slavă".

Prin conținutul său profund 
ancorat. in realitățile contempo
rane. „Săptămîna griviteană" se 
înscrie in circuitul manifestări
lor culturale organizate în cins
tea semicentenarului partidului 
nostru.

AL. R.

LUCRĂRI ALE
TINERILOR 
COMPOZITORI :
MIHAI MOLDOVAN

trecerea conductelor prin pereți 
de beton". Fată de soluția cla
sică, invenția reduce consumul 
de metal, iar prețul de cost 
scade cu 90 la sută ; se asigură 
totodată etanșarea conductelor 
care au suduri longitudinale sau 
elicoidale. Soluția e simplă, U- 
șor de realizat și nu comportă o 
întreținere în timp întrucît ine
lul de cauciuc are o bună elas
ticitate. Invenția a fost deja 
brevetată în Italia. Elveția, An
glia, R.F.G., Suedia, Franța, 
S.U.A.. Canada și Japonia.

Fabrica de porțelan Clwj și;» 
canalizat munca de inovații în 
direcția înlocuirii materiilor pri
me din import cu materii indi
gene. mult mai ieftine. Astfel, 
inovația realizată de inginerul 
Al. Șerban, chimistul Uwe Schu
ster și maistrul Emanoil Man. 
permite fabricarea suportilor 
cubici, ovali și triunghiulari, 
care se utilizează la echiparea 
vagoneților pentru arderea 
porțelanului in cuptoare tunel, 
din materii prime indigene. A- 
vantajele aplicării inovației sint 
considerabile : înlocuiește com
plet importul, reduce costul fa
bricației, eficienta ei economică 
ridicîndu-se la 667 542 lei pe an.

In sfîrșit, dispozitivul de în
tins adezivi prin rolare conceput 
de tehnicianul Victor Hosu și 
Iuliu Szutor asigură o lipire 
perfectă, cu eficientă economică 
de 250 000 lei pe an.

Alături de prototipuri și ma
chete ale inovațiilor și invenți
ilor, alături de produse realizate 
cu procedeele si dispozitivele 
nou create sînt prezentate gra
fice cu dinamica mișcării de 
invenții și inovații- Suma de 
50 000 000 lei pe care o desprin
dem din aceste grafice,, repre- 
zentînd valoarea economiilor pe 
ansamblul județnlni vorbește de 
la sine despre eficiența inven
țiilor si inovațiilor expuse în 
cadrul expoziției.

I. CIMPEAN

„ULTIMA MISIUNE"

ploatare și industrializare a lem
nului — s-au hotărlt să-și ia în 
serios rolul de părinți și să a- 
fecteze acestei interesante pre
ocupări atenția pe care o merită. 
Propunîndu-și pregătirea unor 
amatori ca regizori de film, sce
nariști, operatori de imagine și 
sunet, cineclubul lucrează în 
paralel la pregătirea unor fil
me de scurt metraj pe 8 și 16 
mm cu o tematică variată. Men
ționăm două pelicule dedicate 
semicentenarului partidului.

Focșănencele rămîn in conti
nuare nemulțumite. „Pentru noi 
— îmi spunea o tânără de la 
Fabrica de confecții, asumin- 
du-și răspunderea unei afirma
ții colective — joia este cea mai 
frumoasă zi. E la mijlocul săp- 
tămînii. cînd mai avem încă 
speranțe că sfîrșitul acesteia o 
să ne aducă ceva neașteptat. Că 
n-o să ne consumăm simbăta șl 
duminica numai cu treaba in 
casă și cu o scurtă plimbare. 
Din păcate, nu se ivește nimic

și trece încă o săptămînă și iar 
sperăm..."

Cit p-aci să se întâmple ceva 
acum cîtva timp. Ceva care să 
spargă monotonia sfîrșitului de 
săptămînă. să umple serile fe
telor și să le alunge plictisul. 
Casa creației populare luase ini
țiativa înființării unui Studiou 
al artistului amator. S-au ales 
două piese de teatru, s-a luat 
legătura cu oamenii, au început 
chiar repetițiile. întâi cu entu
ziasm, apoi acesta s-a diminuat 
direct proporțional cu lipsa de 
preocupare a metodistului care 
răspundea de această problemă, 
a conducerii casei de creație, 
pînă cînd a sucombat ca mai 
toate inițiativele pornite fără o 
bază solidă și fără tragere de 
inimă.

★
Două orientări, două acțiuni : 

una pe care am dorit-o multipli
cată și alta cu care am prefera 
să nu ne mai întâlnim niciodată.

SOFIA SCORȚARU

Zi’

— Ce lucrări scrieți In cinstea 
aniversării Semicentenarului ?

— Am terminat zilele acestea 
două piese pentru orchestră 
mare...

— Intitulate ?
Vibrații" și „Tulnice", 
n ce mod continuă aceste

lucrări preocupările din piesa 
„Scoarțe" programată în această 
stagiune de Orchestra Simfonică 
a Radioteleviziunii ?

— In „Tulnice", în care folo
sesc un semnal de bucium, le
gătura cu „Scoarțe" — piesă de 
sondaj folcloric — legătura este 
mai vizibilă.

— Cînd vom putea asculta a- 
ceste lucrări ?

— ■„Vibrații" a fost programa
tă de către Filarmonica din Cluj 
pentru un concert care va avea 
loc peste citeva săptămîni sub 
conducerea dirijorului Emil Si
mon.

M-aș bucura de asemenea dacă 
piesa „Tulnice" va apare în 
viitorul apropiat pe afișele u- 
neia dintre orchestrele noastre 
cu prilejul unui festival ce va 
avea loc cu prilejul aniversării 
Semicentenarului.

i. s.

EXPOZIȚIE DE 
INVENȚII SI 
INOVAȚII

In cinstea semicentenarului 
partidului, s-a deschis Ia Cluj 
o expoziție retrospectivă a in
vențiilor și inovațiilor făcute de 
ingineri, tehnicieni și muncitori 
din județ în perioada cincinalu
lui recent încheiat. Dintre in
vențiile si inovațiile prezentate 
de marile întreprinderi din ju
deț. vom aminti doar citeva : 
Ing. Njcolae Bălan expune un 
„sistem etanș și elastic pentru

• Regizorul Savel Stiopul se 
pregătește în aceste zile pentru 
a începe turnarea filmului „Ul
tima misiune" sau „Cit timp 
trăim" (titlul încă nu este fixat). 
Este vorba de un episod eroic 
al luptelor din zilele fierbinți 
de după 23 August 1944. Inspi
rată din fapte reale, pelicula va 
fi realizată cu participarea unor 
reputați actori români și în co
laborarea regizorului secund Re
mus Nastu, operatorului Ion 
Anton, compozitorului H. Maio- 
rovici, după scenariul scriitoru
lui Paul Anghel.

DE VORBĂ CU AFIȘUL 
ORAȘULUI

Este, de fapt, vorba de o re
vedere. Ultima convorbire cu a- 
fișul orașului Focșani a avut loc 
în urmă cu două luni de zile. 
II părăseam, pe atunci, deza
măgiți de sărăcia lui, de tonu
rile terne, de profilul clorotic 
al palmaresului artistic.

In timpul care s-a scurs de 
cînd ne-am luat rămas bun. re
ținem o singură evoluție pozi
tivă : CINECLUBUL. pe atunci 
copilul vitreg, al unor coordona
tori lipsiți de preocupare și com
petentă. și-a găsit un drum. Cele 
două „patroane" — Fabrica de 
confecții și Complexul de ex

In prezența a numeroase oficialități, miercuri s-a deschis in 
sălile Institutului de arhitectură „Ion Mincu" din Capitală 
Expoziția „Tehnologia instruirii", organizată de Ministerul In- 
vățămintului.

•ș g , ;s"

Datorită gradului înalt de im
purități conținute de apele re
ziduale rezultate de la secția 
Cian a Combinatului petrochi
mic din Pitești, actuala stație de 
purificare nu poate prelua în
treaga cantitate de substanțe no
cive. Motiv pentru care la Ins
titutul de cercetări chimico-far- 
maceutice se studiază posibilita
tea degradării compușilor da
niei din apele reziduale cu aju
torul unei instalații pentru pu
rificare biologică.

„Statia pe care o proiectăm — 
ne spunea chimistul NICULINA 
BURMAZ, de la secția de biosin- 
teze — pe lingă faptul că sim
plifică mult procesul de purifi
care. reduce substanțial cheltu
ielile acestei operații oferind to
todată posibilitatea ca apele să 
poată fi canalizate către rîul 
Argeș".

I. V.

Capitală o serie de noutăți pri
vind atit prezentarea și desfa
cerea legumelor și fructelor cit 
și diversificarea sortimentelor 
de preparate...

— Vă referiți desigur la fruc
tele și legumele proaspete cit. și 
la cele divers prelucrate. Pen
tru acestea din urmă, cercetă
torii noștri au creat noi sorti
mente pe baza unor prospectări 
in rîndul cumpărătorilor din a- 
cest mare magazin. La dispozi
ția gospodinelor s-a aflat salata 
de varză roșie sau albă, mură

turi simpla sau murături asor
tate, toate proportionate pentru 
un dejun in familiile mici și 
mai mari. Pungile de polietilenă 
în care au fost vîndute aceste 
produse contribuie la păstrarea 
în totalitate a substanțelor nu
tritive și vitaminelor pe care le 
conțin legumele. De menționat 
că mare parte din aceste salate 
au fost pregătite după noi re
țete.

— Nu numai salatele dar și 
zeama de varză filtrată — cu 
aciditatea corectată — prezen
tată tot in pungi ca și foile de 
varză murată au fost apreciate. 
Se vor extinde aceste începuturi 
promițătoare ?

— In luna decembrie a anu
lui 1970 s-au organizat secții 
speciale de preambalare la Ofi
ciul 5 legume și fructe de la 
Obor și la magazinul Fortuna.

- în viitor, întreprinderea de le
gume și fructe București va da 
acestor experimentări un carac
ter industrial, incit gospodinele 
să aibă la dispoziție o gamă 
variată de produse semiprepa- 
rate sau chiar preparate pream- 
balate.

— Cum continuați aceste ac
țiuni ?

— împreună cu Uzina de 
prelucrat mase plastice din Iași 
facem încercări pentru a reali
za folia contractabilă de polie
tilenă care acum se importă. 
Este vorba de o polietilenă din 
care se vor produce pungile ne
cesare preambalării. După um
plerea și sudarea pungii, aceasta 
este expusă timp de 3—4 se
cunde la un flux de aer cald 
care o contractă (fără a o încreți) 
mulînd-o pe conținut. Pentru a- 
ceasta, chiar în anul în curs în 
institut se va omologa un apa
rat de sudat folia și un tunel 
de retractare cu o capacitate de 
sudare de citeva mii de pungi 
pe oră. Se va elimina în acest 
fel importul unor asemenea uti
laje, cele originale avind para
metri de funcționare la nivel 
mondial.

Totodată pregătim trecerea, 
în viitor, la containeizarea lă- 
dițelor cu marfă preambalată, 
astfel îneît prin mecanizarea 
proceselor de încărcare, tran
sport și descărcare să se redu
că substanțial timpul de apro
vizionare a magazinelor. Va 
spori în acest fel și gradul de 
igienă în manipulare, concomi
tent eu reducerea posibilităților 
de degradare a produselor.

IOAN VOICU

în fiecare joi, redactorul nostru Galina Enișteanu vă in
vită la cite o excursie In peisajul de uimiri și miracole al 
„Țării fetelor", teritoriu specific al vîrstei tinere.

NOI PE PĂMÎNTUL
OAMENILOR

O e O ATENȚIE CEAȚA! 
Ceața și mîzga din ultimele 
iile au provocat o serie xle 
accidente de circulație. Și to
tuși, elementul principal l-a 
constituit de fiecare dată ne
glijența șoferilor. Ion Con
stantin, depășind cu auto
basculanta 31-B 9174, nere
gulamentar a intrat intr-un 
I.M.S. ce venea din sens 
opus. Un pasager al autotu
rismului a fost grav rănit. 
Pe D.N. 2 șoferul Ion Cătă
lina a tamponat cu mașina 
sa camionul 21-B 3978, ale- 
gindu-se cu fracturi la 
picioare. Pe axa podului de 
lingă comuna „30 Decem
brie", jud. Ilfov, un autobuz 
a fost tamponat violent de 
autoizoternia 31-Ot 1091 con
dusă de Emil Sandu. Lingă 
Bolintinu din Vale, N. Bu- 
leatcă pe turismul 4-B 4798, 
neasigurindu-se la depășirea 
unei căruțe, a intrat intr-un

DR. ING. ION MIRCEA 
șef de laborator la Institutul 
de cercetări științifice și pro
iectări privind păstrarea și 
valorificarea legumelor și 
fructelor-

— La sfîrșitul anului trecut, 
gospodinele au găsit în rafturile 
supermagazinului Fortuna din

< Tineri și tinere,

• •• Doriți să primiți răspunsuri competente la cele mai
> controversata probleme ale secolului XX ? fj

••• Vă interesează filozofia, politica, sociologia? S
Aveți nevoie de un sfat în alegerea profesiei? 5“ 

*.*.* Vreî’ v” îmbogățiți informațiile privind mișcările <[ 
<k politice ale tineretului contemporan ? S

Z Abonați-vă la noua serie a revistei de cultură social-politică < ‘
< ► pentru tineret a C.C. al U.T.C. . *

„IÎW0L LENINIST" |
• Fiecare articol — o invitație la dialog

> • Fiecare rubrică — în întâmpinarea unei preferințe <*
4k • Citiți Tînarul leninist — o revistă pentru toate preferin- S

țele ; — o revistă pentru toți tinerii.
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Pornind de la o serie de sesi
zări trimise de cititori, din Bra
șov și Sibiu am poposit către 
mijlocul acestei luni în cele 
două orașe, pentru, a constata la 
fața locului modul în care ser
viciile de transport în comun 
răspund cerințelor zecilor de mii 
de pasageri ce apelează cotidian 
la ele. Trebuie subliniat de la 
început că dezvoltarea industria
lă înregistrată în ultimii ani de 
către ambele orașe a determi
nat o creștere și o modernizare 
continuă a parcului auto. La Si
biu. de pildă, capacitatea liniilor 
de transport s-a dublat în ul
timii 2 ani. iar parcul auto a 
fost suplimentat cu circa 25 de 
autobuze. Pe de altă parte, la 
dispoziția brașovenilor se află 
astăzi un număr de autobuze și 
troleibuze de aproape trei ori 
mai mare decît în 1960. Au fost 
înființate o serie de linii de 
transport care deservesc, in pri
mul rind. noile cartiere de lo
cuințe, zona industrială aflată în 
continuă extindere.

Sint numai citeva aspecte care

De ce lucrează intr-un singur schimb 

jumătate din autobuzele I. T. Sibiu ?
mărturisesc preocuparea pentru 
asigurarea unor condiții de 
transport îmbunătățite, civiliza
te. De altfel, majoritatea cetățe
nilor solicitați în cursul raidului 
nostru au ținut să remarce pro
gresele înregistrate în acest sec
tor. Totuși unele deficiențe or
ganizatorice creează aglomerații 
inutile pe citeva trasee, provoa
că dificultăți celor ce trebuie să 
se deplaseze la, sau de la. ser- 
vici. intr-o serie de zone indus
triale. De pildă, la Sibiu pentru 
a ajunge cu atobuzul 23 de la 
gară în centru, trebuie pentru 
un drum — care, efectuat în 
condiții normale, necesită maxi
mum 10 minute — trei sferturi 
de ceas. Folosind în primele ore

ale dimineții, cit și după-amiaza, 
serviciile liniilor 1 care deser
vesc noul cartier Ștefan cel 
Mare, 2 sau 6 te izbești de a- 
celeași dificultăți. De asemenea 
starea unor vehicule lasă de 
dorit : ușile nu se închid, atmo
sferă e viciată cu gaze de eșa
pament, lipsesc scaune. La Bra
șov, ’ în special în timpul orelor 
de vîrf, troleibuzele și autobu
zele (10, 12, 17) apăreau în stații 
Ia intervale de timp nepermis de 
mari, aproape fiecare vehicul 
fiind supraaglomerat. Aflîndu-ne 
aici, în scopul completării rai
dului nostru, ne-am închipuit, 
de pildă, că locuim în plin cen
tru și dorim să ajungem la gară.

Avind, să zicem, tren la ora 21, 
ne-am rezervat 25 de minute 
pentru călătorie. Rezultatul : ne
reușind să prindem în intervalul 
amintit, nici troleibuzele 2 sau 
4. nici autobuzul 9. am pășit, pe 
peronul gării cu... 32 de minute 
după ora de pornire a presupu
sului tren. Evident, pentru cla
rificarea unor aspecte întâlnite 
in acest raid-anchetă am solici
tat părerea conducerii întreprin
derilor de transport respective. 
Explicațiile furnizate ne-au re
liefat, alături de anumite defi
ciențe obiective, existența unor 
deficiențe în gospodărirea par
cului auto, precum și o preocu
pare redusă pentru completarea 
efectivelor de șoferi. (Din lipsă

de șoferi, ne declara inginerul 
Mihai C'ăpraru, directorul I. T. 
Sibiu, din cele 80 de vehicule, 
doar jumătate lucrează în două 
schimburi. Celelalte se odihnesc 
mai bine de jumătate de zi în 
curtea garajului).

La Brașov se resimte nu nu-, 
mai insuficiența șoferilor, dar și 
a taxatorilor. Surprinzător, cel 
puțin în primul caz, pentru un 
oraș cu o asemenea tradiție in 
industria auto. Am mai avut pri
lejul să vedem, atât Ia Sibiu, cit 
și la Brașov, autobuze care că
min în atelier sau în garaje 
citeva zile, din cauza lipsei unei 
mărunte piese de schimb : un 
rulment, de pildă. Natura defi
ciențelor este, după cum se vede 
destul de variată. Ea demon
strează totuși că în majoritatea 
lor deficientele pot fi evitate, cu 
condiția unei bune gospodăriri la 
nivelul întreprinderilor locale, 
ceea ce se impune în numele 
unor elementare obligații cetățe
nești.

A. BÂRSAN

Maria Banuș în
tinsese o dată, pes
te lume, graniți 
fragile, contururi 
delicate de poezie 
și vis. Pe teritoriul 
acestui pămînt al 
oamenilor, poeta i- 
maginase o Țară a 
fetelor, desghiocînd, 
ca un miez fraged 
și parfumat de pier
sică, sentimente, 
gînduri, arcuiri de 
vis peste care trec 
vârstele noastre, ale 
adolescentelor.

...Și apoi, vrînd 
sau nevrînd, știind 

neștiind, dru
murile glodurilor ni 
se intersectează cu 
Saint-Exupery, cu 
minunattd lui Prinț, 
cosmic îndrăgostit 
de FLOAREA și 
PLANETA LVI- 
Este acolo, în bul
gărele Uit de pă
mînt, o țară a bă
ieților, a tuturor a- 
celora care desenînd 
un boabab U văd 
rădăcinile adine pă
trunse în dedesup- 
turi... Există acolo 
și o Țară a fete
lor, pentru că nu se 
poate altfel, pentru 
că unica floare de 
pe planeta Micului 
Prinț respiră, tră-

sau

iește, gîndește în- 
tr-o lume aparte în 
lume...

Ce pas egal 
vem, uneori, 
băieți și totuși, 
totuși, ce pas 
nostru, tandru, 
licat, măsurat 
sufletul, 
— și ce bine este 
să-l măsurăm tot
deauna cu aceste u- 
nități de măsură 
numai ale noastre! 
Și ce zîmbet ne ar
cuiește ochii și 
mina și gestul 
așa fel incit, 
toate zîmbetele 
mii, al nostru, 
fetelor este acela 
așteptat, acela do
rit, de liniște și 
pace, de căldură și 
limpezime....

Și apoi, gingă
șia. Și iată, sub 
condei se sapă cu
vintele, venind sin
gure, purtate din 
cine știe ce stră
funduri, cuvintele 
noastre, ale fetelor. 
Căci ați socotit oare 
cât. de frumoase sînt 
cuvintele feminine 
în dicționarul ro
mânesc și desigur, 
în toate dicționare
le pământului ? Ați 
socotit cum nimbul 
fetelor, al fetelor

a- 
lîngă 

Ș’ 
al 

de- 
cu 

cu inima

la
in 

din 
lu
ai

noastre obișnuite, 
trece prin cuvinte 
și le încarcă de sen
surile miraculoase, 
sensibile, calme și 
tandre ale femini
tății ?

Si fie că umble
tul nostru este ase
menea băieților, si
gur și conștient de 
sine, și fie că fapta 
noastră este aseme
nea băieților, res
ponsabilă și lucidă, 
și fie că gestul nos
tru, acum contem
poran cti mateșnati- 

și cibernetica 
mai poetie și 
delicat, și fie 
Atâtea și atâtea 
sînt ale noas-

ca 
este 
mai 
că... 
cite
tre, numai ale noas
tre, le avem pentru 
lume, pentru oa
meni, pentru acest 
pămînt al oameni
lor care este patria, 
pentru timpul ei 
înalt în care ne dă- 
ruim puterea de 
creație, munca, poe
zia, candorile... Des
pre toate acestea, 
ale tuturor și în a- 
celași timp numai 
ale noastre, trebuie 
să vorbim mereu și 
mereu...

GALINA
ENIȘTEANU

autobuz. Două pasagere din 
mașină au fost grav rănite.

• • • IN PODUL VECI
NULUI. G. D., casier la 
C.A.P. Răușeni, jud. Boto
șani, și-a oprit mașina în 
fața casei lui I). Băricescu, 
intrînd la acesta pentru cir
ca un sfert de oră. La ieșire 
î constatat că din geanta cu 
bani pe care o lăsase în auto
turism au dispărut șase mii 
de lei. Cercetările au dus 
foarte repede la descoperirea 
hoțului : chiar fiul gazdei, în 
virstă de 15 ani. El a reți
nut 500, iar restul i-a ascuns 
in podul casei unui vecin !

• • • LA FEMININ. Efec-
tuînd un control al circula
ției, lucrătorii postului de 
miliție din comuna Trivale- 
Moșteni, jud. Teleorman, au 
constatat că a fost spartă lo
cuința unei cetățene ce lip
sea de mai mult timp din 
sat. Intervenind prompt ei 
au surprins-o înăuntru pe 
Ioana Dragomir (21 de ani), 
tn 1969 Ioana a mai fost 
condamnată la un an închi
soare, tot pentru furt prin 
spargere. f
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VARA DK ALTĂDATĂ : rulea

ză la Central (orele 9,15; 11.30; 
13,45; 18; 18,15; 20,30).

NEMURIRE : rulează Ia Lumina 
(orele 18,15; 20).

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

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11,15: 18,30; 
16; 18.30; 20,45).

BD INTRĂ IN ACȚIUNE : ru
lează la Bueegi (orele 15,30; 18; 
20,30), Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

Z : rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30), Cotroceni (orele 15;
17.30) .

ȘOIMII : rulează la Cotroceni 
(ora 20).

OROLOGIUL KREMLINULUI ; 
rulează la Rahova (ora 20).

MAYERLING : rulează la Raho
va (ora 16).

CRIMĂ ȘI PEDEAPSA ; rulează 
la Viitorul (orele 15: 19).

POVEȘTILE PITICULUI BIM- 
BO : rulează la Timpuri Noi (ore
le 9,15—17,15 în continuare), Pro
gram de filme documentare (ore
le 19: 20,45).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Arta (orele 15.30; 18; 20,15).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Progresul (orele 18: 20).

ULTIMA VACANTA : rulează 
la Progresul (ora 15,30).

PRIMUL CURIER : rulează Ia 
Vitan (ora 18).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 20,15).

SEMNALE DE DRUM : rulează 
la Munca (orele 16; 18: 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Laromet (orele 
15.30; 17.45; 20).

PE LUCIUL GHEȚEI : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Favorit (ore
le 9,15: 11,30; 13,45; 15: 18,15; 20,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21). Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,30: 20,45).

VAGABONDUL ■ rulează la 
Volga (orele 9,15; 12,30; 1B; 19,30). 
Flacăra (orele 9: 12.30: 16: 19.30).

GENOVEVA DE BRABANT ; ru
lează la Excelsior (orele 9: 11,15:

13,30; 16; 18,30; 20,45)', Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

ADIO, PRIETENI 1 : rulează la 
Înfrățirea (ora 20).

HIBERNATUS : rulează la în
frățirea (orele 15,30; 17,45), Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

ȘARADA : rulează la .Grivița 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9: 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20,15). Tomls (orele
9,30—15 în continuare : 17,30; 20).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) , Pacea (orele 15,45; 18; 20), 
Lumina (orele 9,15; 11,30; 13.45: 16).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Buzeștl (orele 15.30: 18;
20.15) .

ÎN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Dacia (orele 8.45—20,30 în conti
nuare).

STAPTN PE SITUAȚIE : rulează 
la Lira (orele 15,30: 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează Ia Gluleștl (orele 15.30: 18:
20.30) .

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,15).

O SUTA DE CARABINE : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 
20).

URSUL ȘI PĂPUȘA ■ rulează Ia 
Feroviar (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 
18,30: 20.45), Melodia (orele 9: 11,15; 
13,30: 18; 18.30; 20.45). Flamura
(orele 9: 11.15; 16- 18.15: 20.30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 19).

JTOT, 28 IANUARIE 1971
Opera Română : TRAVIATA — 

ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CHIRI- 
ȚA — ora 20 ; (Sala Studio) : AL 
PATRULEA ANOTIMP — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : ALCOR SI 
MONA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 
20 ; Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR — ora 20 ; Teatrul

,>C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 19.30-J 
Teatful ,,C. I. Nottara“ (Bd. 
Magheru) t ȘI EU AM FOST ÎN 
ARCADIA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : COMOARA DIN 
INSULA PIRAȚILOR — ora 16 J 
Studioul I.A.T.C. : CARAGIALE... 
DAR NU TEATRU — ora 20 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : MA- 
ZEL-TOV — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (CaL Victoriei) : O 
POVESTEVCU CÎNTEC -- ora 17 ; 
(Str. Acad>niei) : BANDIȚII DIN 
KARDEMOMME — ora 15 ; Tea
trul „Ion Vasilescu" : FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30 ; Circul 
de Stat : ARENA TINEREȚII — 
orele 16 și 19.30 ; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : PE ARIPILE 
RAPSODIEI — ora 19.30.

JOI, 28 IANUARIE 1971
PROGRAMUL I

• 10,00—11,30 Emisiuni-lecții
pentru lucrătorii din agricultură. 
0 Cultura cepei, usturoiului $i 
prazului. Prezintă ing. Silvia Cris- 
tea și ing. Șerban Popa • 18,00 
Deschiderea emisiunii • 18,30 I,a 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto o 18.50 Mult e dulce 
și frumoasă • 19,20 j001 de seri — 
emisiune pentru cei mici o> 19-30 
Telejurnalul de seară e 20,00 îm
potriva întunericului verde. Film 
documentar de Eugen Mândrie 
(partea I) • 20,45 Ansamblul fol
cloric „Chindia" al sindicatului 
Combinatului petrochimic din Pi
tești • 21,15 Film serial : ,,Vi-
docq“ (VIII) 0 21.40 CINCINALUL 
1966-1970 ÎN CIFRE ȘT TMAGTNI
• 22,10 Suplimentar astă seară... 
o 22.25 CINCINALUL 1966—1970 ÎN 
CIFRE ȘI IMAGINI • 22.30 Tele
jurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
• 20.00 Concertul Orchestrei 

simfonice a Radioteleviziunii
• 20,45 Univers XX » 21,30 Bu
letin de știri • 21.25 Istoria filmu
lui. Filmul american mut (I). 
Prezintă D. I. Suchianu și Viorica 
Bucur.

ÎN OJRÎND ' ÎN CURÎND
A. ”

FILMUL ROMANESC PE ECRAN PANORAMIC

MIHA I
PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI

Regia: SERGIU NICOLAESCU Scenariul: TITUS POPOVICI
IMAGINEA : GEORGE CORNEA. MUZICA : TIBERIU OLAH

Cu: AMZA PELLEA, IRINA GĂRDESCU, FLORIN PIERSIC, SEPTIMIU SEVER, ILARION CIOBANU, MIRCEA ALBULESCU, ION BESOIU, IOANA BULCĂ, OLGA TUDORACHE



P
entru județul TIMIȘ, cincinalul de care ne-am <> 
despărțit a înseninat un important salt în pro- 
greșul său economic, el fiind prezent în tabloul <k 
dezvoltării economice ți social culturale a țării % 
cu o industrie diversificată, cu o agricultură <► 
<► puternică. _

<k Afirmațiile sînt susținute de fapte concludente. Relevăm *> 
S doar cîteva. Producția globală a înregistrat o creștere de ’► 
<k 70 la sută, atingînd valoarea de 11 062 411 000 lei față de 
ik 6 573 031 000 lei în cei cinci ani anteriori, după cum, dalo- 
S rită lărgirii potențialului principalelor întreprinderi ale ju- <► 
<► dețului, a creșterii gradului de calificare al cadrelor care «, 
<* lucrează aici, productivitatea muncii a sporit în cincinal cu 

43,3 la sută. . .
<k Agricultura Timișului a beneficiat în acești cincr ani de < 

posibilități sporite privnd înzestrarea tehnică, astfel că ea <► 
<k deține acum, în plus, un număr de 1 225 mașini și utilaje > 
<k agricole, în timp ce cantitatea de îngrășăminte chimice la < 

suta de hectare a crescut cu aproape 9 tone; 80 000 de ’► 
S hectare au fost scoase de sub excesul de umiditate. <
? Putem afirma că TREPTELE DOBÎNDITE PE CALEA PRO- < 

GREȘULUI ECONOMIC AL JUDEȚULUI AU FOST, TOT- > 
S ODATĂ, TREPTELE PE CARE TINERII DE AICI LE-AU PUTUT 4k 
< URCA PE CALEA AFIRMĂRII CA CETĂȚENI CARE ÎNVĂȚĂ, < 

ÎȘI ÎNSUȘESC O PROFESIE, MUNCESC. <k

UN JUDEȚ ÎN CARE CINCINALUL

A OFERIT TINERILOR
NICOLAE CEAUȘESCU

TIMIȘOARA — 4 iulie 1970

„Avem, tovarăși, un tineret minunat, care urmează neabătut < 
politica partidului comunist, un tineret la înălțimea înaintașilor săi. < 

Tinerii știu că fot ceea ce înfăptui esc partidul și guvernul este destinat < 
să asigure un nivel de viață tot mai ridicat pentru întregul popor, să 
deschidă perspective tot mai largi afirmării tinerei generații în munca < 

și lupta pentru înflorirea patriei, pentru prosperitatea și fericirea <; 

poporului român liber și stăpîn pedestinele sale, constructor al socia- > 

lismului și comunismului"* <

LARGI PERSPECTIVE 
™ DE AFIRMARE

Creșterea numărului mediu 

de salariați pe suta de familii

întreprinderea industria lînii — în cadrul căreia lucrează astăzi 
2 500 salariați — și-a extins și reutilat în cei cinci ani, sectoarele de pre- 
parație și filatură.

DOUĂ MARI ÎNTREPRINDERI ALE JUDEȚULUI DEMONSTREAZĂ ÎM
PLETIREA ÎNZESTRĂRII TEHNICE CU PREOCUPAREA PENTRU CALIFICA
REA CADRELOR TINERE.

• ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIE A LÎNII

salariați

2467 calificați 2317
Media anuală a tinerilor care au urmat cursurile de calificare este 

de 400, iar numărul total de tineri care au absolvit cursurile școlii pro
fesionale ori ucenicia la locul de muncă, se ridică la 500. Concomitent 
cu creșterea calificării, a sporit productivitatea muncii pe salariat, în 1970 
fiind de 127 773 față de 108 217 lei în 1966.

• L A „E L E C T R O B A N A T“

Creșterea 

producti
vității 

în 

cincinal: 

67,1%
ft

Numărul de salariați pe cuprinsul județu

lui a atins în 1970 cifra de 200 000 — ro

mâni, germani, maghiari, sîrbi și de alte na

ționalități — crescînd în ultimul deceniu cu 

50 000 de persoane, cifră aproape egală cu 

numărul șomerilor semnalați în Banat și 
Transilvania în cel de-al treilea deceniu al

secolului nostru.

Pe băneile școlii

1966 1970

• 64 700 • 81000
Cifrele reflectă creșterea populației școlare a județului, cu 
sublinierea că în cei cinci ani numărul școlilor generale a cres
cut de la 152 la 169, consemnîndu-se totodată debutul școlii 
generale de zece ani cu un număr de 109 clase a IX-a și a 

X-a, care cuprinde 2128 elevi.

• 8 licee de 
specialitate

Creație a cincinalului, dau posibilitatea celor 4 081 elevi să se 
pregătească în

® 20 DE PROFESII
® 8 Școli postliceale lărgesc evantaiul pro

fesiilor care pot fi dobîndite prin învățămînt — 
la nivel de tehnicieni — cu 13, pentru 1 400 de 

elevi.

• 17 școli profesionale
Cuprind astăzi aproape 9 000 de tineri — Viitori muncitori. 
Județul își pregătește astfel cadrele, potrivit necesităților eco
nomiei sale, în

• 52 DE MESERII
• Astăzi, în Timiș 20 elevi beneficiază de 

îndrumarea unui cadru didactic.

Al patrulea centru universitar al țării reunește 10% din studenții României

I • 14 100
!► studenți în anul 1970 față de 12 537 în anul , 
,► 1965 <

• 4 247
specialiști au dat producției, în cincinal, 

,k cele 4 institute de învățămînt superior J 

i • Peste 102 
milioane lei

, au fost cheltuiți pentru învățămîntul univer-
► sitar din cele 296 milioane alocate județu- <k 
k lui pentru investiții în domeniile culturii,
► științei și învățămîntului >

Una dintre cele mai recente inaugurări : 
pavilionul Facultății de mecanică din cadrul 
Politehnicii. Î

NOTA DOMINANTĂ : MODER- . 
NIZAREA PROCESULUI DE IN- < 
STRUIRE. <

O demonstrează mai cu seamă ; 
dezvoltarea puternică a labora- < 
toarelor. <

• 32 000 000 lei
au fost alocați Politehnicii pentru înzestra- < 
rea laboratoarelor de automatizare, izotopi J 
radioactivi, dirijare electronică, analogie, < 
calcule numerice, construcții hidrotehnice, « 

etc. <

• 7 205 000 lei
au fost cheltuiți pentru aparatură și utilaje < 
de laborator necesare Universității. «

• 1 440 000 lei 1

au fost investiți numai în laboratoarele de 
medicină experimentală la Institutul de me- <[ 
dicină. <,
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Secvență din controversatul „B. D. intră în acțiune",

JOI 28 IANUARIE 1971

ori de cite ori 
critică nu este 
de opinie, cînd

Sint bucuros 
între public și 
nici o deosebire 
sint de acord amîndoi în apre- 
cierea sau dezaprobarea unui 
film. Din păcate însă, aceasta 
nu se întîmplă foarte des și 
cred că 
realizăm 
public" 
tori lor 
film. Și 
mea, c_---- ------
lor e una, iar adeziunea lor 
e altceva. Cunosc filme care 
au avut un mare succes de 
casă. Dar toți cei cu care am 
schimbat impresii in legătură cu 
ele au avut o părere nu prea 
favorabilă.

în orice caz, nu cred nici că o 
unanimitate poate exista. în 
plus, parcă filmul e supus 
subiectivității mai mult decit 
oricare altă artă.

Ce mi se pare cel mai impor
tant pentru relațiile creatorilor 
de film cu critica este interesul 
in perspectivă pe care filmul l-a 
creat, detectarea de către critică 
a unor „semne" în evoluția au
torilor, pe care bineînțeles, cei 
care văd funcția criticii așa cum 
credem că trebuie să fie. le-au 
semnalat și le-au urmărit.

Eu cred că aceasta este ade
vărata funcție a criticii si nu 
doar aceea de a insera printr-o 
cronică impresia despre un film 
și apoi de a renunța la el pen
tru totdeauna. Critica trebuie să 
susțină sau să condamne, dar 
obsedant, să nu ierte, dar să re
vină, să amintească, să-și im
pună un punct de vedere. în 
presa noastră coexistă păreri 
extrem de diferite despre un 
film și, totuși, criticii nu vor să 
revină să-și susțină punctul de 
vedere. în critica literară mi se 
pare că nu se întîmplă chiar 
așa. Dacă o cronică a contrazis-o 
pe cealaltă, criticii revin cu alte 
argumente, o iau de la capăt, 
își susțin punctul de vedere.

Soarta Legendei a fost sur
prinzătoare pentru mine. Cu 
excepția unei cronici, poate 
două, presa l-a susținut. Vizio
nările la care am participat îmi 
creaseră impresia — prin reac
țiile celor care vizionau — că 
filmul o să aibă public mult 
mai numeros decît celălalt film 
(„Diminețile unui băiat cumin
te") și totuși n-a fost așa. Faptul 
că fiimul n-a atras pe spectatori 
(chiar dacă eu cred că multe 
lucruri mi-au reușit mai bine 
decît în „Diminețile") m-a ne- , 
liniștit, m-a nedumerit. Ceva se 
întimplase, mi-am dat seama 
abia mai tirziu. Spectatorii au 
neapărat nevoie de poveste, in
teresul acesta nu poate fi înlo
cuit de niciun fel de „comen
tariu" lăturalnic, cu nici un fel 
de observații „în marginea" 
vieții, ca să nu mai vorbesc de 
piste false de acțiune.

Spectatorii sînt interesați de 
soarta eroilor pe care i-ai pro
pus. vor s-o urmărească și nu 
te lasă să întrerup! povestea lor.

foarte des și 
numai pentru că noi 

ideia de „succes de 
după numărul specta- 
care au vizionat un 
totuși, după părerea 

curiozitatea spectatori- 
adeziunea

Cunosc filme
mare succes

Receptivitatea
publicului

de valoare
Filmele mele cred că au avut 

publicul lor și sint întrutotul sa
tisfăcut de primirea care le-a 
fost făcută. Critica insă a avut 
o poziție curioasă față de fil
mele mele. La înpeput a fost 
extrem de rece, pretențioasă și 
severă, mai ales în probleme de 
orientare estetică, pentru ca 
apoi, cu timpul, aceeași critică 
să se pronunțe în toate ocaziile 
ivite exact invers, apreciind 
filmele respective ca realizări de 
interes etic și estetic.

Publicul nu este omogen deși 
reacția lui e similară. Același 
film, dacă suscită cît de cît in
teresul. are aceeași curbă de a- 
tenție și la o sală de academi
cieni in vacanță și la o sală de 
pionieri.

Așadar, avem un public recep
tiv, atent, capabil să sesizeze 
ceea ce este interesant sau va
loros într-o creație. Aceasta nu 
înseamnă că filmul nu trebuie 
gîndit diferențiat. Cerința este 
diferită, cum diferite sînt și ca
tegoriile de spectatori, care se 
deosebesc prin problematică, in
formație și cultură. Insă se 
constată că un film conceput 
pentru a fi privit mai ales, să 
zicem, de intelectuali are în final 
aceeași curbă de interes, propor
țional privite lucrurile, și la un 
public eterogen. Ceea ce în
seamnă că un film, orice creație, 
nu sînt făcute pentru a-i des
părți pe oameni — deși orice 
creator are în vedere, cînd 
creează, o problemă bine deli
mitată, preocupări precise etc. 
— ci, dimpotrivă, pentru a-i 
cointeresa .și uni. Unghiul pro
blematic al filmului nu poate fi 
atît de îngust, specializat con
ceput, îneît interesul față de el

să nu mai fie și unul gene
ral, cit mai larg comunitar. 
Creatorii, producătorii tre
buie să știe, într-adevăr, să 
cunoască acea parte a publi
cului căreia i se adresează dar, 
în același timp, trebuie să nu 
ignore reacția publicului, mult 
mai mare și mult mai generali
zată decît aceea de la care au 
pornit scriindu-și, creîndu-și 
opera. Situația nu-i dintre cele 
mai simple și nici ușoare. Oa
menii au nevoie de operă, de 
creație, în cazul nostru de film, 
și nu țin seama de iluzia de 
la care ai plecat crezînd că ți-ai 
ales publicul. Asta nu înseamnă 
insă că totdeauna afluența de 
public trebuie tradusă numaide- 
cit prin valoarea reală a filmu
lui. ci mai degrabă prin marea 
putere a publicului de a aștepta. 
Tocmai de aceea ar trebui, 
poate, să nu se abuzeze de a- 
ceastă generoasă atitudine. în
tocmai ca într-o corespondență 
insă trebuie neapărat să existe 
in Concepția realizatorului foarte 
precis destinatarul. Altfel, me
sajul se va întoarce „retur".

In relațiile cu moarta și cu 
celelalte gestul caracteristic este 
sfișierea veșmintelor. Sincerita
tea este echivalentă așadar, cu 
recunoașterea 
rioare : opera 
țile pe care 
cu inconștiență, 
curată ci plină 
friului. Pe un fond atît de su
perficial explorat nu se putea 
ridica o construcție ideologică 
prea solidă. Asupra părții ..tari" 
a romanului merită să mai in
sistăm. Ea nu constă, cum se 
poate verifica in textul orică
rei pagini, în ceea ce Lucian 
Raicu numește cu inexplicabilă 
timiditate „inevitabila retorică", 
„doza de grandilocvență", „mica 
ostentație catastrofică", „dilata
rea tonului", „oarecare emfază" 
ci in doza mare de sexualitate 
travestită în pretențioase sim
boluri metafizice. Exemple ? A- 
legem unul singur : episodul ur
măririi „Femeii cu părul de cu-, 
loarea mierii", sfîrșit cu spec-

„Moartea lui atinge
mai insistent sau treacăt

•
 poate una dintre cele mai largi 
claviaturi tematice din cile cu
prind romanele ultimelor de
cenii : sensul vieții, misterul și 
justificarea morții, răspunderea 
morală a artistului, descifrarea 
„destinului" în aparențele ’ is
torice, demitizarea artei, pactul 
cu diavolul și încă altele. Avem 
de-a face, deci, cu o neobișnuită

•
 tentativă de cuprindere ce me
rită să fie, în primul rînd, sem
nalată cu atit mai mult cu cit 
fragmentarismul artizanal ca
racterizează o bună parte a pro
zei de azi.

a Eroul romanului este un A sculptor împins de moartea fe
meii cu care conviețuiește
vreme de șapte ani (romanul
are șapte capitole și un epilog 
și dacă ne amintim că „Alexan
dra și infernul" are tot șapte

•
 capitole observăm îndată o anu
mită fascinație a acestei cifre 
fatidice) la o vastă trecere în 
^revistă, pusă sub semnul totalei A sincerități, a trecutului. Prilej 
de interogare patetică a miste
rului morții și fatalității căreia A îi sintem in chip neașteptat 
victime, dispariția Horației 
coincide cu începutul revoltei 

• artistului împotriva absurdității 
ce domnește in lume guvernind 
cu o implacabilă egalitate viața 
tuturor. Pe măsură ce înaintăm 
in lectura dificilului roman o 
bănuială crește în noi căpătînd 
destul de repede proporții ne- A liniștitoare : ce fapte justifică 
sau explică cinicul sarcasm al 

' acestui personaj „infernal", care 
• aruncă anateme 

intregi, cum își 
lungile discursuri

_ expresii ale crizei de sinceritate A care îl încearcă ? In afară de 
stilul discursului, despre mobi- 
lurile sale mai adinei aflăm din 
nefericire foarte puțin. Eroul își 
regizează intens „drama" ex- 
cluzindu-se la urma urmei din

•
 pateticul discurs. Nimic din 
ceea ce spune nu izbutește să 
ne tulbure. De la primele pagini

•
 el își atrage un iremediabil dis
credit ce nu va dispărea pină la 
ultimele rînduri ale acestei cărți 
- in care evoluează, de fapt, un 
@ destin cabotin. Oricit de impor- 
' tante și eventual tulburătoare 
ar putea fi temele atinse, cînd 
personajul ne avertizează că 

cialitate, o critica vie pnna oe^,.simt nevoia unui contact ime- 
respect față de film și față de V diat cu realitatea obiectivă a 
spectatori, față de munca de lumii exterioare ție (moartei 
creație in care să nu își găsească sau viitoarei moarte — n.n.) 
nici cel mai .mic loc disprețul. A oricit de absurdă ar fi și fără 
mania demolării, zeflemeaua. soluții" el ne atrage atenția, de 
sfertodoctismul cinematografic. fapt, asupra unei imense inapti- 
insulta, sau oribila tactică po- A tudini de a se face crezut. Co- 
trivit căreia calea cea mai ” mentatorii cărții — și nu dintre 
scurtă spre uneltele creației cei neexperimentati — s-au 
sau spre notorietate este aceea a grăbit să salute sinceritatea to- 
de a fi dur-exigent, de a nu-ți W tală a acestei lungi spovedanii 
plăcea nimic, de a sfida publi- rostită ca un discurs în fața ca- 
cul vorbind in numele lui. de a _ tafalcului. însă ce se mai poate 
desconsidera totul pur și simplu A spune privitor Ia adincimea re- 
sau în comparație cu... (A se ve- flecțiilor produse de astfel de 
dea chiar cronica din „Scînteia _ întrebări „tulburătoare" : „Ho- 

' ! mai ai
despre viața ta anterioară și ce 
loc ocup eu in această repre-

•
 zentare ? Am devenit eu însumi 
pentru tine o noțiune moartă, 
chiar nu duci cu tine dincolo 
nici o imagine de-a mea ? Și eu 
însumi de-aș cădea fulgerat 
acum, la fel de sterp și jefuit 

aceste ra- — de toate darurile tale aș trece 
... . eu dincolo? Atunci s-o ia
Iilm apar (]racu d,. divinitate..." ! Sinceri

tate să însemne punerea unor 
urmelor echilibrul A astfel de întrebări ? Interogațiile 
vieții rezolvă totul W Ș1 reflecțiunile patetice de acest 

nivel se întind pe zeci și chiar 
fac filmele lor pe A sute de pagini, romanul fiind în 

^această privință o perfectă co
lecție de banalități rostite in
tr-un stil ce de’sfide înainte de 
toate însăși condiția intelectuală 
a personajului. Scriitorul a vrut 
ca acesta să fie un artist, însă 
ii atribuie in nu puține pagini 
un limbaj de derbedeu și o in
credibilă calitate a meditației. 
Singurele „soluții" ale crizei 
prin care trece, ale gravelor 
procese de conștiință, a căror 
înțelegere n-o putem avea și nu 
din cauza profunzimii lor, par 
a fi halucinațiile sexuale între-

•
 ținute cu mari doze de alcool 
(se preferă de regulă, băuturi 
scumpe și tari). între două pa- 
— hare, eroul își rostește monolo- Asul plin de vorbe mari ca ne
murire. hazard, ancestral, para
dis, infern, alter-ego al tene- A brelor etc. scoțînd din ele cele 
mai năstrușnice combinații. Fie
care scenă evocată de memoria

•
 prodigioasă, inventivă a caboti
nului personaj e plină de tri-

AM REUȘIT ACEASTA RELAȚIE

miteri cel puțin exagerate la 
forțele oculte ce guvernează 
existența prin mesageri miste
rioși, impenetrabili, de coinci
dențe fatale, jurăminte solemne 
in fața unui foc păgîn (secvența 
din urmă cu șapte ani petrecută 
la cabană in noaptea 
nou) etc. Convorbirile cu 
mesageri inoportuni se 
șoară cam așa : „Cineva 
pe întuneric prin atelier 
biciuie eu tăcerea lui. —
ta, oricine ar fi, că niciodată nu 
te-am simțit mai adine împlin- 
tat în mine, să-mi scotocești 
conștiința ea pe afundul stătut 
al unei mocirle, cine ești și ce 
vrei ?“ Este, bineînțeles, 
voiul în persoană, cel cu 
dica sufletelor vîndute, un fel 
de contabil luat la întrebări : 
„cine ești dumneata ? Și pe 
unde dracu ai intrat, ce cauți 
aici ?“ „A, fecior de cățea ! 
Da’ spune-mi odată : despre ce 
noapte e „Ce știi, imbecilu
le ?“ ș.a.m.d., cei doi se tratează

anului 
acești 
desfă- 
umbla 
și mă 
Mama

dia- 
con-

asupra lumii 
motivează el 

întunecate,

Mircea Dragan EXCELENTĂ"

qpndiției infe- 
îi evocă mor- 
le-a provocat 
iubirea n-a fost 
de obsesia des-

LAURENȚIU

FULGA

Moartea

Orfeu

„Diminețile unui băiat cuminte" a fost un film despre 
tineret...

o critică de film adevărată, sti- 
mulatorie. de analiză a creației, 
de susținere a ceea ce este bun 
și de respingere ARGUMENTA
TĂ a ceea ce criticul consideră 
că este slab : o critică făcută cu 
TALENT CRITIC, de oameni 
cu intuiție artistică și cu foarte, 
foarte multă pregătire de spe
cialitate, o critică vie plină de

Filmele pe care le-am realizat
— Setea. Lupeni 29, Neamul 
Șoimăreștilor, Golgota, Columna
— au fost vizionate la noi în 
țară de peste douăzeci și două 
de milioane de spectatori, iar 
ultimul film a înregistrat cifra 
record de 300 000 numai în pri
ma lună de rulare. După cum 
se vede sunt unul dintre regi
zorii care am căutat întotdeauna 
să mă adresez unui public cît 
mai larg indiferent de tema sau 
genul filmului, pentru că sunf 
convins că un film fără specta
tori, oricit de „frumos" ar fi el 
este un film MORT.

Am reușit această relație ex
celentă în primul rînd pentru că 
am studiat îndelung și temeinic 
mecanismele complicate ale le
găturii film-spectator și în al 
doilea rind pentru că am ignorat 
cu desăvîrșire critica de film 
din momentul în care mi-am dat 
seama că majoritatea așa-ziși- 
lor noștri critici de cinema nu 
fac această profesiune decît in 
lipsa accesului la creație, din 
snobism, din invidie și într-o 
imensă necunoștință de cauză. 
Firește că am simțit nevoia — 
ca orice creator — a aprecierii 
critice necesară pentru corecta
rea erorilor din filmele mele, 
pentru depistarea și eliminarea 
a ceea ce este slab, a ceea ce 
este nerealizat, și în consecință 
am reflectat temeinic Ia obser
vațiile iubitorilor de film, ale 
publicului, ale multor oameni de 
artă și cultură care m-au ajutat 
să perfecționez filmele mele și 
să le fac atît de îndrăgite de 
spectatori. Puținele cronici sau 
referiri făcute competent, obiec
tiv mi-au întărit convingerea că 
ne-ar trebui nouă celor care fa
cem filme și celor care le văd

tacolul de streap-teasse din 
„casa de perdiție". Scena e des- 
scrisă cu lux de amănunte, se 
insistă pe toate operațiunile 
desnudării, efectele de lumină, 
aruncarea ultimului petec dan
telat, convulsiile trupului înain
tea abdicării, se aude și o ..mu
zică tribală", eroul recunoașre 
in ipoteticul partener pe „mor
tul personal", adică soțul „Fe
meii cu părul de culoarea mie- 
rei“. Sculptorul, care deține ti
chetul nr. 37. cîștigă, insă re
zistă ispitei, și nu se supune 
ritualului care prevedea retra
gerea pe o „sofa sîngerie" în
conjurată de un paravan punc
tat de mici „oficii cit ochiul de 
om" destinate, evident, distrac
ției spectatorilor. Tehnica con
sistă din plasarea în acest ca
dru vulgar a reflecțiilor despre 
„logica destinului", „adevărul a- 
cestei vieți", „șansa artei" sau 
„învingerea destinului prin 
artă". Aflăm mai încolo că pe
nibila scenă vrea să ilustreze 
puterea de înfrinare a persona
jului, renunțarea la ultima plă
cere pămînteană pentru redo- 
bindirea șansei de a aspira la 
nemurire prin creație, prin artă. 
Dar cum știm din bătaia de care 
am pomenit trimisul iadului 
consideră că penitenta vine prea 
tirziu...

..Moartea Iui Orfeu" nu este 
degradarea unui mit ci utiliza
rea unei vagi scheme „mitolo
gice" de către un personaj ca
racterizat de precaritate inte
lectuală compensată (?) de pro
pensiune exagerată spre obsesie 
sexuală și vulgaritate. Gimnas
tica erotică nu-i un antrenament 
tocmai inspirat în vederea atin
gerii temelor mari și a senti
mentelor fundamentale. în con
cluzie, după opinia noastră, titlul 
nu reprezintă decît un ambalaj 
luxos pentru un produs slab.

cu un șir întreg de amabilități 
din care, firește, nu poate lipsi 
„să scoți vinul din dulap și 
să mă cinstești, e obligația ele
mentară a oricărei gazde ce se 
respectă". Se bea „Pentru su
fletul Horației !“, se apreciază 
calitatea vinului, gazda se mai 
revoltă („mi-e de ajuns că te 
știu aici, nepoftit și indezirabil, 
creatura cea mai abjectă a tene
brelor și instrumentul celei mai 
feroce uri antiumane !“) repre
zentantul infernului (desigur, 
eroul știe că „infernul este in 
noi") explică sistemul organis
mului în care funcționează di
rijat de principiul că „eternita
tea e incompatibilă cu ideea de 
anarhie" și-i comunică scopul 
vizitei : ridicarea sufletului
celei moarte conform jurămin- 
tului făcut în noaptea de la ca
bană. Spre sfirșitul cărții dăm 
și de o inedită formă de răz
vrătire a artistului împotriva 
spiritului rău care-i comandă 
neingăduitor să-și distrugă pro
priile opere : „un pumn formi
dabil. direct sub bărbie. îl a- 
ruucă pe acesta („Domnul Dia
vol" — n.n.) pină-n perete unde 
și căzu ca de cîrpă la podea și 
unde rămase să zacă in nesim
țire, de-ai fi crezut că nu se va 
mai ridica din nesimțirea lui în 
veci. Dar aparențele se dove
diră înșelătoare" și, în atelierul 
sculptorului, are loc o bătaie 
în toată regula. De o bătaie bună 
nu scapă nici sufletul Horației, 
neobișnuită cu „noua ei condi
ție metafizică" : „rezistența ei 
la această nouă condiție — ex
plică pe îndelete trimisul infer
nului — logica ei inacceptabilă 
pentru logica noastră m-au scos 
din sărite. Am fost nevoit, evi
dent, să apelez la argumentele 
cele mai dure ca s-o conving 
despre zădărnicia întoarcerii ei 
in vechea carapace umană". 
Cam așa sînt ilustrate nivelul 
problematic și „metafizica" ro
manului.

tineretului" la filmul „B.D. intră A ral’a- ce reprezentare 
în acțiune" semnată de Tudor 
Stănescu, cea din ..România li
beră" semnată de Florica Ichim, 
sau din „Contemporanul" sem
nată de Călin Căliman și altele A 
care acum nu le pot cita din 
lipsă de spațiu, unde 
cile ale criticii de 
pregnant).

La urma 
universal al 
Regizorii își 
care le judecă spectatorii și 
posteritatea iar critic^ își scriu 
rîndurile lor pe care le judecă 
cititorii și evident viitorul. Pînă 
atunci însă un judecător su
prem, acceptat de comun acord 
și de critici și de realizatori, pu
blicul își spune cuvîntul... Și cu- 
vîntul acesta CONTEAZĂ !

Vn cunoscut actor de film t Dan Nupu.

A V

C. STANESCU

CÎȚI VĂD Șl CÎȚI APLAUDĂ SAU DESPRE

PRIVILEGIUL DE A AVEA SPECTATORI
STUDIOUL DE POEZIE

Primele răspunsuri cu care în
cepem ancheta noastră sesi
zează, într-un fel sau altul, cî- 
teva probleme reale ale rapor
turilor dintre cineast, critică și 
public. Afluența de public vor
bește, dacă mai este nevoie s-o 
subliniem, de forța de atracție 
a acestei arte. Cu toate acestea, 
noi nu credem că milioanele de 
spectatori remit creatorului 

atîtea certificate de

număr cît mai mare

cum- 
cîte din a- 
!n bibliotecă 
aoeasta izvo- 
temei de sa-

în- 
fost 
un 
oa-

și tot 
valoare. Este necesar, într-ade- 
văr, un 
de oameni pentru a se asigura
o bună bază de discuție însă a 
confunda numărul celor care 
au văzut un film cu numărul 
celor care au apreciat acel 
film este o nu prea mică eroare 
de calcul. Cîți oameni 
pără cărți, dar 
ceste cărți rămîn 
ș.a.m.d. ? Eroarea 
rîtă dintr-un real
tisfacție — afluența publicului 
— nu-i nici nouă, nu-i nici pro
prie doar timpului nostru : 
totdeauna opera de artă a 
citită, văzută, ascultată de 
număr mult mai mare de
meni decît cel care au și iubi- 
t-o, apreciat-o, respectat-o. A- 
tuncl cînd noi vorbim de pu
blic, de asigurarea unul cît mai 
masiv contact al publicului cu 
opera de artă, nu trebuie să 
scăpăm din vedere că ne pla
săm, dorim s-o facem, pe o 
ziție profund democratică, 
cesta este sensul principal 
confruntării cu un mare 
măr de oameni : asigurarea
zei de masă a circulației ope
rei de artă — lucru pe care nu

po- 
A- 
al 

nu- 
ba-

l-a făcut nici o orînduire so
cială din trecut și pe oare îl 
face, după cum știm și vedem 
prea bine, orînduirea noastră 
socialistă — pentru ca ceea ce 
artistul a avut de spus, așa 
cum a dorit să spună, să aibă 
această largă platformă de con
fruntare. însă este un lucru 
destul de riscant să credem că 
Însuși faptul acestui masiv con
tact este ohiar semnul valorii. 
Iată că, după cum știm, un 
foarte mare număr' de specta
tori au văzut’ toate seriile cu 
„Angelica și..." Ce înseamnă a- 
cest lucru ? Că avem un public 
needucat, neevoluat, incapabil 
să guste arta adevărată ? Nu
mai un naiv sau o judecată 
mecanică pot ajunge la o ase
menea concluzie. Poate ar tre
bui să ne gîndim că există fil
me, ca și alte opere de artă, 
de slabă sau foarte slabă valoa
re din care nu luăm mai mult 
decît au, cărora publicul le a- 
cordă cu generozitate și chiar 
cu îngăduință o șansă de a e- 
xista, după care, cum se'știe, 
se dezinteresează de ele. Aces
tea sînt operele de consum, o- 
perele la care nu mai revii, la 
care nu 
Noi nu 
realitatea 
tip de opere Insă nutrim 
iluzia că un 
înțelege și aceste 
sociologiei 
de artă, că el nu-șl poate face 
Iluzii, că nu poate apela mereu 
la cifra care vede ca la cifra 
care dă note, certificate de ga-

ranție a valorii, că, în sfîrșit, 
pactul cu publicul constituie a- 
bia un stimulent, un stimulent 
substanțial, pentru crearea unor 
opere durabile, reprezentative, 
care să nu se perimeze și nu pe 
care însuși publicul să le uite la 
puțină vreme după ce s-au 
cut.

Așadar, confruntarea cu 
blicul este hotărîtoare. 
oferă repere dintre cele 
importante, indispensabile,
ceea ce privește felul proble
melor care îi interesează pe 
oameni, suprafața curiozității

năs-

pu-
Ea 

mai 
în

mai poți reveni, 
ignorăm nicidecum 

și rostul afcestui
încă 

creator adevărat 
aspecte ale 

artei și publicului

umane, spiritul în care gindesc 
diversele categorii ale societă
ții, procesele cele mai intime 
ce se produc în sinul său, în
tr-un cuvînt, o imensă clavia
tură a interesului politic, so
cial, sentimental, etic, estetic, 
ș.a.m.d. Creatorii au în aceste 
repere chiar efectele largului 
proces de democratizare : ei 
văd mai bine ce Ii interesează 
pe 
tă 
ză 
de
întrețin dialogul cu arta.

oameni, încotro se îndreap- 
atenția lor, cui se adresea- 
rîsul ori plînsul lor. Milioane 
oameni vii, diverși, curioși 

Insă

nimeni nu are, după opinia 
noastră, dreptul să creadă că 
obținînd acest privilegiu de a 
se confrunta a obținut chiar 
certificatul de nemurire, că be
neficiind de această relație ex
celentă poate fi liniștit, mulțu
mit și încredințat de însăși ex
celența creației sale. Desigur, 
în aprecierea unui film (e ca
zul, între altele, al recentului 
„B. D. intră în acțiune") cri
tica poate fi în dezacord cu 
creatorul și, la prima vedere, 
cu numărul mare de spectatori. 
Dorința de a avea o cinemato
grafie bună explică, poate, o a- 
numită asprime, chiar și atunci 
cînd ea fi-ar avea rost. Insă nu 
credem că o critică nefavorabilă 
este o critică „rea" sau, cu atît 
mai trist, o critică „neloială", 
„snoabă", „invidioasă” pe crea
ția cineaștilor, „plutind într-o 
imensă necunoștință de cauză". 
Să-i aruncăm pe critici „la groa
pa cu lei" ? Opinia a mai fost 
auzită și .ea este curioasă în
tr-o cultură în care ideea de 
critică a fost slujită de critici 
buni și „răi", adică exigenți, 
incoruptibili, consecvenți. în 
definitiv, poate regizorul Mir
cea Drăgan are dreptate : „La 
urma urmelor — zice domnia 
sa — echilibrul universal al 
vieții rezolvă totul". Știm fi
rește : avem o cinematografie 
tînără. în curs de maturizare, 
etc. etc. Să n-o mai criticăm, 
să nu mai fim „răi" cu produc
țiile ei, să adoptăm la infinit 
înțelegerea sentimentală a lu
crurilor ?

Poate așa ar trebui să proce
dăm, sau poate că n-ar trebui. 
Nu știm. Este și unul dintre ros
turile acestui schimb sincer de 
opinii : de a aprecia mai clar, 
mai convingător, calitatea filme
lor noastre și totodată de a con
vinge asupra tratamentului co
respunzător. Deocamdată, con
statăm cu satisfacție faptul că 
încă în aceste prime opinii, atît 
Savel Stiopul cît și Mircea Dră- 
gan sau Andrei Blaier se arată, 
pe bună dreptate, preocupați de 
reacțiile publicului, de reperele 
pe care el le oferă. Oamenii 
societății noastre socialiste, cei 
care au încheiat un cincinal e- 
locvent pentru capacitatea, ener
gia și talentul lor merită cu 
prisosință oricîte eforturi desti
nate creării unor opere adevă
rate, realiste, umane, despre 
viața și munca lor. Din pers
pectiva unei astfel de îndatoriri 
față de popor a oamenilor de 
artă izvorăsc cele mai bune 
creații ale lor și dorim cu toții 
ca asemenea creații să dea la 
Iveală și cinematografia noas
tră. Iată, deci, mobilul oricărei 
dezbateri și, ca atare, și al aces
teia de față. Ea rămîne de aceea 
deschisă în continuare opiniilor 
celor mai diverse, pro sau con
tra unui film sau unei critici, 
opinii pe care le dorim lipsite 
de scepticism și suspiciuni, ani
mate de sincera dorință de a 
privi cu luciditate și realism 
problemele filmului românesc, 
ale criticii de film, ale publi
cului căruia i se adresează ătît 
filmul cît și critica lui.

O idee generoasă și un spi
rit întreprinzător au adus sub 
reflectoarele aceleiași scene 
(luni seară, in Sala de con
certe a Radioteleviziunii) co
rul „Madrigal", balerini ai O- 
perei Române, actori, de pres
tigiu, (Dan Nasta, artist eme
rit, Dana Comnea, Eva Pă- 
trășcanu, Emil Liptac), o so
listă de talia Marthei Kessler 
și, orchestra de instrumente 
preclasice dirijată de Ludovic 
Baci. Toate aceste forțe artis
tice s-au întîlnit in spectaco
lul Studioului de poezie con-

re tinerețea celor mai multi 
dintre ei. Trebuie subliniată 
tocmai această constantă a 
Studioului de poezie : de a 
oferi tinerei generații de ac
tori posibilitatea confruntării 
cu marea poezie, știut fiind, 
că adevărata artă scenică tre
ce prin furcile, caudine ale 
declamației. De o deosebită 
apreciere din partea publicu
lui (care a umplut pină la re
fuz sala) s-au bucurat inter
pretările celor patru actori 
pomeniți la începutul acestei 
cronici și ale mai tinerilor O-

Spectacol ^POEZIA
immir

dus de Constantin Săbărea- 
nu și Stelian Tăbăraș.

„S-a stins viața falnicei Ve
neții, IN-auzi cîntări, nu vezi 
lumini de hdluri..." Cu sone
tul eminescian a început și 
s-a sfîrșit seara închinată 
„Poeziei Renașterii" cuprin
zând versuri de Dante și Pe- 
t.rarca, Michelangelo și Shakes
peare, Ronsard și Lorenzo de 
Medici, Giordano Bruno și 
Poliziano.

Traducerile lui Blaga, Maria 
Banuș, C. D. Zeletin, Grete 
Tartler, R. Vulpescu și Al. 
Andrițoiu au reușit, să cuprin
dă încărcătura de frumos poe
tic a titanilor Renașterii, reci
tatorii făoînd dovada unor re
marcabile resurse actoricești, 
mai ales dacă avem în vede-

vidiu luliu Moldovan, Mari
na Maican, Aimee lacobescu, 
Ion Caramitru, Mariella Pe
trescu, Dorn lacobescu, Mihai 
Velcescu și I canine Stavara- 
che.

Dacă adăugăm la cele 42 
de poezii renascentiste, pie
sele preclasice ale lui Pales
trina și Monteverdi, scena de 
hal in execuția balerinilor 
(coregrafia. Marinei Ștefănes- 
cu), subtilul acompaniament 
muzical susținut de harpe și, 
bineînțeles, cele S lucrări co
rale interpretate de „Madri
gal", avem imaginea unui 
spectacol de înaltă valoare 
artistică.

VALENTIN HOSSU
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Africa Centrală, general Jean Bedel 
Bokassa, următoarea telegramă :

Felicitările pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia 
sărbătoririi celei de-a 12-a aniversări a proclamării Repu
blicii Africa Centrală, reprezintă un gest pe care atît eu, cit 
și întregul popor centrafrican îl apreciem din adîncul inimii.

îmi exprim dorința de a vediea întărindu-se, pe zi ce trece, 
legăturile de prietenie și cooperare care există între țările 
noastre în vederea unei tot mai bune înțelegeri între po
poarele noastre.

Vă rog să primiți mulțumirile cele mai sincere pe care 
vi le adresez în numele poporuluj meu și al meu personal.

Ou cea mai înaltă considerație.

Curier
fotbalistic

Ia

Miercuri în sala de specta- 
cole a Institutului de teatru 
Szentgyorgy Istvan" din Tg. 
Mureș a avut loc o seară co
memorativă prilejuită de îm
plinirea a 150 de ani de la 

/'nașterea scriitorului maghiar 
din Transilvania Teleki Șan- 
dor — personalitate marcantă a 
vieții culturale, prieten al poe
tului Petofi Șandor și partici
pant la revoluția de la 1848.

Edgard din opera „Lucia di 
Lammermoor".

Miercuri la amiază s-a îna
poiat de la Tirana, delegația 
română, condusă de Vasite 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, care a pur
tat convorbiri și a semnat Pla
nul de colaborare culturală 
între Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Albania pe anul 1971.

• Mare necaz „a bătut' 
ușa Progresului. Cel mai valo
ros jucător al echipei, l-am 
numit pe Aurică Beldeanu, este 
bolnav. Constatarea s-a pro
dus Ia Slănic Moldova — unde 
se află la pregătire cu coechi
pierii săi. El a și fost inter
nat de urgență 
din București.
clubului din str. dr. Staicovici, 
I. Sfetcu, ne-a informat ieri că 
Beldeanu a părăsit spitalul, dar 
se află sub atenta supraveghere 
a medicilor. Se pare că talen
tatul mijlocaș al Progresului 
va absenta o perioadă lungă 
(cîteva luni) de pe stadion.

într-un spital
Președintele

MARIUS MARGAN, 
Liceul teoretic Otelul Roșu

(Urmare din pag. T)

Doru Covrig, Liceul nr. 7 Timi
șoara, etc., dovadă concludentă 
că asociațiile sportive ale elevi
lor, in scurta lor existență și-au 
demonstrat, convingător, viabi
litatea și rostul, in această pe
rioadă inregistrindu-se, indiscu
tabil, succese remarcabile. Ele 
sînt formațiuni organizatorice 
care — acolo unde li se acordă 
tot sprijinul din partea condu
cerilor de școli și a organelor 
locale — pot să rezolve cores
punzător sarcinile, problemele 
dezvoltării sportului de masă in 
rindul elevilor.

• O CERINȚĂ STRINGENTĂ — 
CONDUCEREA UNITARĂ!

Miercuri seara, Ia Opera Ro
mână, a avut loc un specta
col omagial prilejuit de împli
nirea a 50 de ani de activitate 
artistică a tenorului Viorel 
Chicideanu.

Sărbătoritul a debutat acum 
O jumătate de secol pe scena 
Operei din Cluj.

Sub bagheta lui Jean Bo- 
bescu, același dirijor în pre
zența căruia și-a făcut debu- 
t apreciatul tenor a inter
pretat miercuri seara, rolul

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan. a pri
mit miercuri pe ministrul a- 
griculturii și dezvoltării din 
Izrael, Chaim Gvati, care par
ticipă la lucrările celei de-a 
IV-£ sesiuni a Comisiei mixte 
româno-isnaeliene ce se desfă
șoară în Capitală.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme privind dez
voltarea relațiilor economice 
dintre cele două țări.

e Curtat în permanență de 
15 divizionare A !, Dobrin, idolul 
din Trivale, a declinat de fie
care dată ofertele primite, două 
dintre ele — cele ale cluburi
lor Dinamo și Steaua — fiind 
taxate de chiar „subiectul" a- 
cestor rînduri drept avanta
joase. Dar, iată, surpriză : Do
brin — aflat mai tot timpul în 
conflict cu antrenorul, condu
cătorii clubului, coechipieri — 
și-a oferit, recent, serviciile 
echipei... Politehnica din Iași.

Dobrin a declarat că este dis
pus să facă carantină, dacă ac
tualul său club, F. C. Argeș, 
nu-i va acorda dezlegarea. Se 
va transfera, oare, idolul din 
Trivale în Dealul Copopului ?

MIRCEA RINDAȘU,
Liceul Nr. 1 Caracal.

l

A

Invățămintul agricol
(Urmare din pag. I)

ma că, în ce privește matei' iul 
ajutător, pregătirea în sine a a- 
cestei indispensabile și eficiente 
forme de îmbogățire a cunoștin
țelor profesionale ale țăranilor 
cooperatori, s-a realizat cu mai 
multă responsabilitate, cu grija 
cuvenită. Filmelor și diafilmelor 
existente în rețea, — peste 80 
de titluri, le-au fost adăugate alte 
17 filme în alb-negru și 20 de 
seturi de diapozitive; titlurile de 
planșe, fotografii și broșuri înfă- 
țișînd experiența mior unități a- 
gricole de stat și cooperatiste din 
țară și de peste hotare sînt în
tr-un număr de cel puțip 10 ori 
maî mare decît cel difuzat în ul
timii ani. Pentru propaganda a- 
gricolă au fost cheltuite cîteva 
milioane de lei. La toate acestea 
se adaugă lecțiile model oe sînt 
programate în perioada aceasta 
— pînă în martie, în colaborare 
cu televiziunea. întreg materialul 
ilustrativ a fost difuzat în județe 
încă din luna decembrie, situații
le întîlnite de dv. în cadrul rai
dului . constituind, după părerea 
mea, cazuri izolate, sau o dova
dă a slabei răspunderi ou care di
recțiile agricole județene au pri-

masă, 
către 

intru
de

vit învățămîntul agricol de 
Instrucțiunile trimise de 
minister județelor reflectă 
totul orientarea nouă dată 
conducerea partidului și statului
pregătirii sub toate aspectele a 
țărănimii și mecanizatorilor; prin 
conținutul lor aceste instrucțiuni 
solicită desfășurarea unei astfel 
de activități care să conducă di
rect și eficace la sporirea contri
buției fizice și intelectuale a 
omului Ia sporirea producțiilor a- 
gricole. Pentru aceasta, cercurile 
s-au cerut organizate pe domenii 
de activitate, cu participarea tu
turor membrilor cooperatori și 
mecanizatorilor, să fie conduse 
în exclusivitate de către specia
liștii din unități. Totodată, briga
dierii, șefii de echipă, președin
ții cooperativelor agricole și șefii 
de fermă, vor participa la in
struiri pe centre cu o durată de 
7 pînă la 10 zile. în acest sens, 
direcția de specialitate din ca
drul ministerului, împreună cu 
Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole, au expediat deja 
recomandări de tematici".

în ce privește învățămîntul a- 
gricol, este adevărat,’ conducerea 
ministerului a precizat primai pe
rioada în oare să se desfășoare

cursurile — între 5 ianuarie-28 fe
bruarie, timp în care fiecare uni
tate agricolă poate să-și stabi
lească o perioadă compactă de 
două, trei săptămîni în funcție 
de posibilitățile concrete, de a 
organiza de două-trei ori pe săp- 
tămînă expunerea lecțiilor, dez
baterile, dar de aici și pînă la 
amînarea în toate unitățile a des
chiderii învățămîntului agricol de 
masă,- este o diferență. Este inex
plicabilă neintervenția direcțiilor 
agricole în acest sens".

...Este inexplicabilă dar reali
tatea aceasta este. De aceea, și 
venim cu precizarea că, învăță- 
mîntul agricol de masă, formă e- 
sențială de ridicarea cunoștințe
lor profesionale ale țărănimii și 
mecanizatorilor, se cere privit cu 
seriozitate maximă. întrucît în 
agricultură lucrează peste 600 000 
de tineri, că, specialiștii din uni
tăți sînt în cea mai mare parte 
tineri, cade în sarcina organiza
țiilor U.T.C. să analizeze și să 
intervină operativ în sensul mobi
lizării lor la aceste forme, să-i 
ajute pe specialiști în întocmirea 
lecțiilor, în folosirea materialului 
ilustrativ existent.

PETRE MERCEA, 
Liceul „Gli. Bariț“ Cluj

NICA DOLORES, 
Liceul „Traian" Tr. Severin

PREOCUPARE
(Urmare din pag. I)

fost necesare măsuri extrem de variate și complexe, dar as
tăzi se cere și mai mult. Să nu ezităm să constatăm că ti
neretul născut în anii de după terminarea celui de al doi
lea război mondial dovedește pretutindeni o mare preocu
pare pentru viitorul lui, încearcă, pe căi nu totdeauna ac
ceptabile și recomandabile, să-și spună cuvîntul. Acolo 
unde societatea este astfel organizată îneît energiile tine
retului sînt captate și canalizate de forje revoluționare, de 
organizații revoluționare, noile generații insuflă colectivității 
un dinamism creator, de care avem absolută nevoie astăzi, 
cînd lumea întreagă se află în plină schimbare, din toate 
punctele de vedere.

Și atunci, de ce să-i stăpinim pe acești tineri, tovarășe 
care m-ai interpelat la telefon ? Eu aș spune că din contră, 
să-i îndemnăm să-și dezlănțuie și mai mult energiile, să-i 
ajutăm să și le pună în valoare și să nu și le risipească în 
zadar, să-i sprijinim să-și găsească drumul în viață cît mai 
repede, să le dăm în mîini cele mai perfecte instrumente, 
să le împlîntăm în minte cele mai strălucitoare idei, să le 
încălzim sufletul cu cele mai curate și înalte sentimente, 
să-i învățăm să respecte trecutul pentru a ști cum să-și con
struiască viitorul, să-i creștem în iubirea pămîntului din care 
s-au născut, a poporului care i-a zămislit, în înțelegerea fe
nomenului revoluționar care se petrece în țara noastră, în 
spiritul partidului nostru.

Cum să facem toate acestea ? Ți-aș răspunde cu faimoa
sa replică hamletiană t „Aceasta este întrebarea !“.

însă, în nici un caz cu bățul. Să nu confundăm hotărîrea, 
energia, principialitatea cu ciomagul.

Cînd știi să pătrunzi în mintea și în sufletul tineretului, nu 
numai că nu ți „se urcă în cap", ci e capabil de mari ges
turi de disciplină și entuziasm. Șantierul Salva-Vișeu și cele
lalte asemănătoare care au urmat sînt dovezi de o mare 
elevație morală a tineretului din România.

Intre generații, bățul nu are ce căuta. Exemplul, argumen- 
' tul și măsura hotărîtă, da.

>

(Urmare din pag. I) 
fapt de numai 3 «țo și respectiv 
10 % (conform unor dispoziții 
ale C.N.C.S.) pe cînd Ja proiec
tare ele nu sînt in nici un fel 
de împrejurare înjumătățite. A- 
semenea îngrădiri neexistînd în 
proiectare, promovarea se face 
deci la maximum de procentaj.

— De aici apare deci o anu
me inechitate ?

— Evident. Formal posibili
tățile de încadrare și promo
vare, atît în cercetare cît și în 
proiectare, oonform prevederilor 
legale, sînt aproximativ egale. 
Practic însă, datorită îngră
dirilor despre care vorbeam 
mai sus, în cercetare, posibi
litățile de promovare pe o 
asemenea funcție sînt cel puțin 
de 2—3 ori mai mici decît în 
proiectare, dacă nu chiar impo
sibile. Aceasta, pentru că în cer
cetare vechimea de 14 ani se 

\ referă numai la specialitatea 
în care se activează, pe cînd la 
proiectare se cere o vechime de 
activitate într-o funcție tehnică. 
Mai precis, un cercetător poa
te fi încadrat pe postul respec-

în cadrul dezbaterii s-au făcut 
referințe la rolul de prim ordin 
al profesorilor de educație fizi
că, Ia necesitatea asigurării 
tru sportul școlar a unei 
duceri unitare. Ion Banu, 
fesor, Școala generală nr. 3 
Giurgiu : „Activitatea sportivă 
în școală trebuie inițiată, orga
nizată și desfășurată de asocia
țiile sportive — pîrghii ale or
ganizațiilor U.T.C. — prin elevi. 
Elevii, ei înșiși, trebuie să fie 
organizatorii propriei activități. 
Prin asta nu înțelegem, cum 
clin păcate înțeleg mulți, că pro
fesorul de educație fizică, omul 
cel mai competent în materie, 
este absolvit de orice răspun
deri în domeniul activității 
sportive cu masa elevilor 1 Ar 
fi o gravă eroare. Profesorul 
trebuie să ajute, direct, nemij* 
locit, asociația, el trebuie să a- 
sigure permanent îndrumarea 
tehnică rie specialitate, potrivit 
nevoilor, cerințelor de moment. 
Se fac greșeli și în cealaltă di
recție, adică profesorul își aro
gă totala răspundere, el vrînd 
ca totul să treacă prin mina 
lui, subestimînd și diminuînd a- 
tribuțiile asociațiilor. Nici așa 
nu e bine. Sportului școlar tre
buie să i se asigure o conducere 
și o răspundere unitară. Auto
ritatea și atribuțiile asociațiilor 
să se extindă și asupra sportu
lui de performanță, asupra echi
pelor reprezentative ale școlii, 
între sportul de masă și cel de 
performanță este o condiționare 
reciprocă, o relație de interde
pendență : activitatea de masă 
generează performanțele, cam
pionii, iar aceștia stimulează 
masa elevilor. Or, consîderînd 
campionatele școlare drept prin
cipala competiție de masă a 
elevilor — de amploare și cu o

pen- 
con- 
pro-

VLAD SOFIA, 
Liceul pedagogic, Brăila

joi ultima zi la

LOTO
• IN RUNDA a 12-a a turneu

lui maeștrilor din cadrul Festi
valului internațional șahist de 
la Wijk aan Zee,Victor Cio- 
ciltea (cu piesele negre) a re
mizat cu cehoslovacul Jansa. 
Același rezultat a fost consem
nat și în partidele Minici—Ador- 
jan, Claussen — Forintos și 
Danov — Witkowski. Hartoch a 
cîștigat la Krabbe și Timman la 
Denker. în clasament conduc 
Adorjan (Ungaria) și Hartoch 
(Olanda) cu cite 8 puncte. Vic
tor Ciocîltea (România) ocupă 
locul 3 cu 6,5 puncte.

Turneul feminin a programat 
partidele din runda a 8-a. Cohn 
a învins-o pe Timmer, Lazare- 
vici pe Vokralova și Ivanka pe 
Vreeken. Celelalte partide, prin
tre care și partida Polihroniade— 
Szota (Polonia), s-au întrerupt. 
Elisabeta Polihroniade (Româ
nia) se află pe locul 7 cu 3,5 
puncte și o partidă întreruptă.

din Munchen. Desigur, nu este 
vorba de o festivitate oficială 
ci numai de o verificare a insta
lației în care va fi pusă ade
vărata flacără olimpică care va 
sosi de Ia Atena. Cu acest pri
lej a fost verificată instalația 
care va alimenta cu gaze fla
căra în timpul Jocurilor Olim
pice de vară din anul 1972.

MERIDIAN ț
• CONTINUlNDU-ȘI turneul 

în Brazilia, echipa de fotbal 
Sparta Fraga a jucat la Sao 
Paulo cu formația locală Por
tuguese. Fotbaliștii brazilieni au 
obținut victoria cu scorul de 
2—0 (2—0) prin golurile înscrise 
de Cabinho (min. 38) șl Basilio 
(min. 41).

km),' care a cuprins 9 probe 
speciale, pe primul loc în clasa
mentul neoficial al Raliului 
Monte Carlo se află echipajul 
condus de suedezul Ove An
dersson pe „Alpine Renault" cu 
250 minute și 16 secunde pena
lizare. II urmează francezii Jean- 
Claude Andruet pe „Alpine Re
nault — 250’48” și Jean-Luc 
Therier pe „Alpine Renault" — 
250'49”. Suedezul Bjoern Walde- 
gaard pe ,,Porsche", cîștigătorul 
ultimelor două ediții ale compe
tiției. se află pe locul 4 cu 
251’23”, iar finlandezul Rauno 
Aaltonen pe ,.Datsun" ocupă lo
cul 6 cu 254'27".

Clasamentul oficial va fi cu
noscut în dimineața zilei de joi 
28 ianuarie. în continuare, pri
mii 60 clasați vor lua startul 
ultima probă de departajare 
parcursul complimentar — ce 
va desfășura în noaptea de
spre 29 ianuarie pe traseul Mo
naco—Monaco (630 km) și va cu
prinde 7 probe speciale.

în

se
28

• PENTRU prima oară ..fla
căra" olimpică a fost 
miercuri pe stadionul

aprinsă 
olimpic

• DUPĂ încheierea parcursu
lui comun (Monaco-Vals Ies 
Bains-Chambery-Monaco 1516

Ce determină migrarea
tiv, de exemplu, în domeniul 
tratamentelor termice numai 
dacă specialistul în cauză a lu
crat cel puțin 14 ani în trata
mente termice, chiar dacă mai 
are vechime de încă 10—20 ani 
în alt serviciu tehnic. în pro
iectare, specialistul un este su
pus acestei restricții, el putînd 
beneficia șl de anii de vechime 
în care a activat în funcții asi
milate celor tehnice, dar deo
sebite de activitatea pe care o 
desfășoară ca inginer proiec
tant principal gradul I.

în afara celor arătate mai sus, 
cercetătorului i se cere prin e- 
xistența concursului, o pregă
tire profesională net superioară 
față de proiectant. Din aceas
tă cauză, specialistul din cer
cetare, plecînd în proiectare are 
mult mai multe șanse de a a- 
junge în vîrful piramidei de

salarizare decît în cercetare. De 
aici și tendința de fugă spre 
proiectare, unde riscul „căderii 
la concurs" nu există, unde în
grădirile la procentajele de 
20 “ o și 6 »7o, de asemenea, nu 
există și unde nu există nici 
prevederile speciale privind ve- 
chimeeg în specialitate.

— Ce propuneți în consecință 
pentru remedierea acestei stări 
de lucruri ?

— Să nu se mai facă o dis
tincție de funcție între cerce
tare și proiectare, mai precis 
să fie o singură categorie de în
cadrare, un singur nomencla
tor care să cuprindă pentru am
bele sectoare de activitate _ a- 
celeași trepte : inginer stagiar, 
inginer gradul III, gradul II și 
gradul I. în plus, credem că 
este normal ca promovarea să 
se facă peste tot pe bază de

concurs. în felul acesta cei ca
re sînt apți pentru cercetare, 
nu mai au nici un motiv de „e- 
vadare", iar cei care au aptitu
dini de proiectanți vor merge 
în proiectare. Evident, dintr-o 
astfel de reglementare n-ar a- 
vea de cîștigat decît economia 
națională, deoarece la locul po
trivit ar putea fi într-adevăr 
omul potrivit. Desigur, în pro
movare ar trebui să se țină 
cont în aceeași măsură. în am
bele domenii, de titlurile știin
țifice ale specialiștilor, aceștia 
fiind astfel cointeresați și mai 
mult în a le obține. Or, pînă în 
prezent se ține cont de ele 
doar la cercetare. De asemenea, 
e necesar ca procentele de 6 »/„ 
și 20 »7i> în promovare să devină 
100 peste tot, înlăturîndu-se 
tutela măruntă a unor organis
me de resort

PRONOSTICUL 
NOSTRU PENTRU CONCURSUL 

PRONOSPORT NR. 5 
din 31 ianuarie 1971

1. Fiorentina-Roma
(pauză) 1 n

2. Fiorentina-Roma
(final) 1 x

3. Lancrossi-Bologna
(pauză) k

4. Lanerossi-Bologna
(final) x

5. Lazio-Milan (pauză) x
6. Lazio-Milan (final) 2
7. Sampdoria-Cagliari

(pauză) tx
8. Sampdoria-Cagliari

(final) 1x2
9. Varese-Napoli

(pauză) 1 x
10. Varese-Napoli .

(final) 1 x
11. Foggia-Torino x
12. Inter.-Verona 1
13. Juventus-Catania 1

largă cuprindere — socotim că 
organele și organizațiile U.T.C., 
asociațiile sportive trebuie să se 
ocupe și să răspundă direct, 
nemijlocit de organizarea aces
tora. Unii profesori preva- 
lîndu-se de îndatoririle im
puse de programă și de faptul 
că în normarea lor au intrat 
și orele de colectiv sportiv 
(pentru pregătirea echipelor re
prezentative) se sustrag de la 
obligațiile, de răspunderile pe 
care le au în sportul de masă. 
După mine totul depinde de pa
siunea pentru profesiunea alea
să. Un profesor conștiincios nu 
se limitează la o echipă. Acolo 
unde nu există însă înțelegere, 
îndemnul conștiinței și al răs
punderii sociale, ar trebui ope
rat cu măsuri și sarcini care să 
prevadă că profesorul e solidar 
răspunzător și de ducerea la în
deplinire a întregului calendar 
sportiv al elevilor, iar criteriile 
de apreciere ale rezultatelor și 
calității muncii sale, să nu se 
limiteze la performanțele unui 
grup restrîns de elevi — o 
echipă, cîțiva atleți — ci cel 
mai greu să cîntărească rezul
tatele școlii, în ansamblu, în 
mobilizarea întregii mase de 
elevi la practicarea diurnă, sis-

nr. 4 Oradea : „Avem un colț 
sportiv, un fel de gazetă, cu ru
brici în care se consemnează 
obligatoriu calendarul sportiv, 
cu datele și detaliile sale, se 
creionează portretul „sportivu
lui săptămînii", colțul intitulat 
„ultima oră" destinat succeselor 
sportive românești pe plan intern 
și internațional, apoi „recordu
rile școlii la atletism" și, în 
sfîrșit, „opinii" unde fiecare elev 
își comunică impresiile despre 
concursurile la care participă 
personal, despre sportivii noștri 
de performanță".

Dar o educație sportivă, o 
propagandă cu repercusiuni po
zitive în masă, se poate face 
mai ales prin presă, prin filme, 
radio și televiziune — au subli
niat interlocutorii noștri. NICA 
DOLORES — Liceul „Traian" 
Turnu Severin,,: „N-avem și nu 
se transmit suficiente filme cu 
tematică sportivă. Poate la 2 
ani o dată vedem o asemenea 
peliculă. Prea puțin. Organele 
și organizațiile U.T.C. ar tre
bui să inițieze, iar cele sporti
ve să sprijine direct, organiza
rea unor întîlniri între sporti
vii de mare performanță — ve
detele arenei — și tineri, supor
terii lor. încercările și realiză-

împliniri dar și 
deziderate !

tematică a sportului și exerci
țiului fizic. Profesorul trebuie, 
apoi, să se ocupe de formarea 
unor instructori dintre elevi 
care, la rîndul lor, să-și inițieze 
colegii, în tainele practicării di
feritelor discipline.

• T. V., FILMUL SI RADIOUL
— SOLICITATE DE SPORTUL 

ȘCOLAR

Tînărul, elevul — s-a subli
niat în cadrul dezbaterii — tre
buie determinat mai întîi să 
iubească, să se pasioneze de un 
sport, apoi să fie învățat cum 
să-și organizeze activitatea și 
cum să practice sportul. Propa
gandă pentru sport se poate face 
începînd cu acea „cutie de su
gestii unde elevii Liceului „Ion 
Maiorescu" din Giurgiu intro
duc bilete în care-și mărturi
sesc pasiunile, preferințele pen
tru o disciplină, o competiție 
sau alta", și cu formula mai 
elevată, destul de generalizată 
în scoli, pe care ne-a prezen
tat-o EUGEN CHIȘ — Liceul

rile de pînă acum in acest do
meniu au fost sporadice și ti
mide. Asemenea intilniri se pot 
realiza și prin intermediul mi
cului ecran". PROF. ION 
BANU : „Radioul, televiziunea 
acordă un spațiu mult prea re
strîns — și numai cu ocazii 
festive — sportului de masă. Nu 
se transmit nici întreceri, nu se 
realizează nici reportaje ale că
ror eroi să fie sportivii ano
nimi. Micul ecran, cu puterea 
lui de pătrundere, și difuzare, 
ar putea aduce servicii enorme 
propagandei sportive. Ar fi 
oare lipsit de interes să trans
miți imagini, aspecte de la un 
centru de inițiere, de la un an
trenament, de la un concurs 
fără „vedete", un dialog între 
părinții care-și lasă copiii și 
cei care le interzic să facă sport? 
Sînt atîtea experimente reușite 
de profesori și asociații demne 
de popularizat, sînt atîtea ano
malii și obstacole ce merită să 
fie inlăturate prin forța „re
flectorului". Sau ce-ați zice de 
un concurs al „scutiților" tele
vizat ?“.

• O ZI PE SAPTAM1NA 
DEDICATA, EXCLUSIV, 

SPORTULUI ! • GIMNASTICA 
ÎN ȘCOALA — „MATERIE" 

OBLIGATORIE !

Dată fiind însemnătatea miș
cării, a exercițiului fizic, tn ge
neral, toți preopinenții noștri 
au fost de acord în a propune 
spre studiu introducerea obliga
tivității gimnasticii de înviorare 
și dedicarea, în exclusivitate, 
a unei zile din săptămina școla
ră, sportului. Acest lucru nu e 
imposibil — susține DORIN 
IVAȘCU — LICEUL „G. BA- 
COVIA" — BACAU. Simțim ne
voia mișcării în aer liber. Ceea 
ce facem acum — doar 2 ore 
de educație fizică — e mult 
prea puțin. Propun sporirea nu
mărului de ore la 3 pe săptă- 
mînă. O zi pe săntămînă dedi
cată exclusiv activității sporti
ve ar fi ideal. Se pare că s-a 
introdus în multe țări acest 
sistem și dă rezultate excelen
te. Aceasta s-ar putea realiza 
astfel : cele 3 ore de educație 
fizică Ie grupăm într-o singură 
zi împreună cu cele de colectiv 
sportiv. Dacă mai e nevoie, spo
rim cu încă o oră, deci în loc de 
5 să facem 6 ore, așa cum se 
procedează acum pentru a ne 
asigura la fiecare 3 săptămini, 
acea zi liberă pentru practica 
din producție. Sau măcar la 2 
săptămîni, să se rezerve o zi li
beră pentru sport". VASILE VI- 
DREAN — LICEUL DIN IARA, 
JUDEȚUL CLUJ : „Pînă la re
glementarea acelei zile pentru 
sport în cadrul săptăminii șco
lare, aș propune ca gimnastica 
de înviorare — 10 sau 15 mi
nute — să devină o „materie" 
obligatorie în școală și de la 
executarea ei să nu existe dero
gări și excepții. Ar trebui chiar 
întărită această obligativitate 
printr-o instrucțiune sau ho- 
tărîre a Ministerului".

Ni se pare inutil să căutăm 
noi argumente în această ple
doarie pentru mai multă miș
care în școală, pentru îmbună
tățirea reglementărilor și a ca
drului organizatoric în acest 
sens. De aceea supunem opiniile 
de mai sus — după părerea 
noastră interesante, realiste, jus
tificate — studiului, analizei 
factorilor în măsură să decidă 
asupra necesității și valabilității 
soluțiilor și măsurilor propuse, 
asupra valorii lor practice și 
modalităților de traducere în 
viață.

Sîmbătă și duminică, în sala 
sporturilor de la Floreasca se 
va disputa un interesant con
curs internațional de judo cu 
participarea unor valoroși spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană. Ungaria, U.R.S.S.. 
Polonia și România. Sîmbătă. 
concursul începe la ora 16,30. 
iar duminică dimineața de la 
Ora 10,00.

Slobozia cunoaște noi profesii
(Urmare din pag. I-a)

gurile și liniile automatizate 
ale cardelor.

— Ne-am angajat imediat — 
îmi povestește Aurelia Coțea, 
cea mai tînără brigadieră a fi
laturii. Nu lucram încă în me
seria pentru care ne pregăti
sem, dar am sortat piese, am 
curățat ringurile alături de 
montatori și electricieni. A fost 
greu, să stai toată ziua cu mîi- 
nile în motorină, era frig, ve
neam și duminica, nu pentru 
că ne chemau, ci pentru că vo
iam să vedem mai repede ter
minată filatura, locul nostru de 
muncă...

Părinții Aureliei muncesc la 
o cooperativă agricolă din apro
pierea Sloboziei. Și ea muncea 
vara la cîmp.

— Ce te consideri acum, o 
întreb, muncitoare sau coope
ratoare ?

Ezită o clipă. Pînă acum 
nu-și pusese, cred, o asemenea 
problemă.

— Muncitoare, răspunde.
Mi-am făcut și stagiul... Știu și 
cum se numesc piesele ringu
rilor pe care lucrez..

Era, prin această apartenen
ță, un început de biografie. A 
ei și a tuturor celor 40Q. de ti
nere filatoare.

— Doar 1—2 la sută dintre 
salariatele noastre au venit 
aici cu cărți de muncă, îmi spu
ne tovarășul inginer Constantin 
Eăzureanu, directorul Filaturii. 
Celelalte sînt pentru prima oa
ră salariate. Vîrsta lor nu de
pășește 25 de ani.

Cea mai tînără întreprindere 
a cincinalului, cu oamenii cei 
mai tineri, cu salariații cei mai 
de curînd încadrați în acest de
tașament al clasei muncitoare.

— Prima zi de funcționare 
integrală a Filaturii, 31 decem
brie 1970, a fost, pentru noi și 
începutul unei dificile perioa
de de acomodare, povestește 
ing. Lăzureanu. Fetele întîr- 
ziau de la program 10—15 mi
nute. Li se părea neimportant 
să vină la o anume oră, să pă
răsească lucrul la o anume oră. 
Motivele invocate erau nu nu
mai copilărești, dar probau o 
neobișnuință cu programul dis
ciplinat, organizat al unei fa
brici. Am fi putut să le obli
găm, amenințîndu-le cu tăierea 
zilei de muncă, dar fiecare din
tre noi știa că această discipli
nă nu trebuie impusă rigid, că 
trebuiau obișnuite cu un regim 
nou, de muncitor, cu o astfel 
de viață decît cea cunoscută de 
la părinți. Țineam ședințe zil
nice cu ele, nu atît pentru a le 
atrage atenția asupra acestor 
abateri ci pentru a le adapta 
noțiunea de colectiv, de mem
bru al unui colectiv de muncă 
și de relații de muncă.

— Dacă tinerele acestea, îmi 
spune maistrul principal Nițu 
Gheorghe, ar fi avut înaintea 
lor o /tradiție, o experiență, a- 
daptarea lor s-ar fi făcut mult 
mai simplu. Ele deschid, în
tr-un fel. destinul muncitoresc 

1 al locurilor natale, al familiilor

lor. Discuțiile pe care le am 
zilnic cu ele nu sînt, de aceea, 
obișnuite, sau poate, fiind prea 
obișnuite, devin foarte impor
tante. Le învăț cum să se odih
nească, cum să se distreze. A 
fi muncitor înseamnă a avea o 
viață altfel organizată, a înțe
lege că sarcinilor pe care le ai 
în producție li se subordonează 
toate acțiunile tale dinafara fa
bricii. La muncitorii vîrstnici, 
cu experiență și cu tradiția 
muncii, reflexele acestui nou 
mod de viață sînt deja forma
te. Dar aceste fete nu le au în
că și pentru a le deprinde cu 
regimul riguros disciplinat al 
muncitorului trebuie să facem 
totul.

Maistrul Nițu are 28 de ani 
de filatură. Generații și gene
rații de muncitori au crescut 
sub ochii lui. A fi muncitor, 
îmi precizează el, înseamnă a 
fi un om întreg. Demn că ești 
muncitor, mîndru. că mașina ți 
se supune, chiar dacă ai 17 sau 
25 de ani, conștient că fără ti
ne, fără munca ta, nu se poate 
îndeplini un plan, o sarcină de 
producție. Conștient de valoa
rea și importanța ta.

Pentru o mare întreprindere 
industrială, cu tradiție, aceste 
probleme au trecut de faza ma
ximei importanțe. Dar pentru 
una care abia s-a născut, pen
tru oamenii care pentru prima 
oară declară că sînt muncitori, 
că au deci, un alt statut decît 
bunicii și părinții lor, fiecare 
amănunt are semnificații apar
te.

— Mama n-a văzut nicioda
tă cum arată o filatură, îmi po
vestește Georgeta Neagu. îi po
vestesc eu, dar am s-o aduc o- 
dată să vadă și ea ce mașini 
frumoase avem aici...

Fetele se bucură pentru rin
gurile lor încă copilărește, ui
mite că ele, la 17—18 ani, o- 
presc sau dirijează mișcarea 
rapidă a fuselor, leagă cu în- 
demînare firele, că din balotu
rile informe de bumbac se stre
coară, prin mîinile lor, subțiri
mea incredibilă a bumbacului 
tors. Adaptarea la acest mod 
nou de a-și concepe existența 
se face mai ușor în meserie și 
mai greu în ooncepții. Au a- 
părut îndatoriri noi, noțiuni 
noi. protecția muncii și grija 
pentru utilaj, grija pentru lo
cul de muncă și pentru aspec
tul lor.

In universul de zi cu zi al 
acestor fete se schimbă mereu 
ceva, zilele au alt sens, cuvin
tele, gesturile lor — alte sem
nificații.

— Sîntem atențî Ia aceste 
transformări — imi spune Gheor
ghe Ichim, prim-secretar al Co
mitetului județean U.T.C. Ia
lomița — pentru că de felul în 
care tinerele filatoare vor în
țelege îndatoririle lor de mun
citoare depinde realizarea tutu
ror obiectivelor pe care și le-a 
propus întreprinderea. Ele vin 
pentru prima oară într-un co
lectiv de muncă, cu obișnuințe 
ți cu mentalități ale familiilor 
lor, în bună parte specific ru

rale. A le învăța să respecte 
colectivul, să se supună unor 
sarcini, să-și cunoască proprii
le datorii, nu numai de a mun
ci conștiincios, dar și a face 
totul ca și munca celor din jur 
să fie de calitate înaltă, în
seamnă a le forma o respon
sabilitate și o conștiință nouă, 
de muncitor modern, de a le 
forma o viziune socialistă asu
pra muncii.

Au apărut, în acest mediu 
nou, aspirații șî visuri noi. As- 
cultîndu-le pe cele mai tinere 
filatoare, încerc să nu uit 
nici-o clipă că, pentru marea 
majoritate, intrarea în aceas
tă fabrică înseamnă și prima 
generație de muncitori din a- 
tîtea și atîtea familii din cîm- 
pia Ialomiței. Prima generație 
care și-a deschis alte perspec
tive. Fetele se întreabă de pe 
acum ce forme de specializare 
vor putea urma, cînd se va des
chide la Slobozia un liceu se
ral sau fără frecvență, cînd va 
avea Filatura un club al tine
retului.. La 18 ani, Aurelia Co
țea este brigadieră, avînd în 
supraveghere alte 6 filatoare și 
linia automată a cardelor. Se 
bucură copilărește de alegerea 
ei, nu se poate stăpîni să-mi 
spună că nu toate colegele ei o 
ascultă, că unele n-au grijă să 
curețe locul de muncă, nu -se 
concentrează suficient... Și. cu 
o maturitate emoționantă, re
cunoaște :

— <J sft se obișnuiască ele. 
Să veniți peste cîteva luni, să 
vedeți că am să am o brigadă 
fruntașă...

Se nasc, treptat, biografiile. 
A fiecărui om separat, a colec
tivului său de muncă și a fa
bricii. Altfel spus, se naște o 
conștiință de clasă, cu toate co
ordonatele ei sociale. Ea Slo
bozia se repetă, pentru a cita 
oară în țara noastră, procesul 
uman pe care noi, în cărțile 
de specialitate, îl numim „în
tărirea clasei muncitoare, creș
terea conștiinței ei sociale, a 
rolului de conducător și produ
cător al bunurilor materiale".

Vorbeam cu filatoarele de la 
Slobozia despre perspectivele 
fabricii lor. In termeni tehnici, 
de specialitate.

— Vom intra în parametri 
proiectați chiar în anul acesta, 
înainte de termen...

F.rau, pînă nu de mult, cuvin
te necunoscute lor. Nu, ele nu 
sunau ca un angajament sau 
mi s-au părut mie a fi mult 
mai mult decît atîta. Era. ală
turi de gestul muncii nou apă
rut, de disciplina industrială 
de curînd acceptată, de menta
litatea asupra lumii, asupra lor 
înșiși nou formată, era acest 
limbaj mult mai aproape de 
faptă, mult mai legat de viața 
lor care întregea dintr-o dată 
o rețea puternic consolidată, a 
tuturor tinerilor muncitori din 
toată țara.



Represiuni la Madrid TINERETUL Generalul Idi Amin a fost
Autoritățile franchiste 

intensifică represiunile 
împotriva intelectualilor 
și artiștilor spanioli care 
au protestat împotriva 
procesului de Ia Burgos, 
intentat luna trecută unui 
grup de patrioți basci.

După cum relatează agenția 
Associated Press, la Madrid 
s-a aflat că Jorge Carbonell, 
unul dintre cei 300 de intelec
tuali care, în semn de protest 
față de procesul de la Burgos 

mînăstirea 
arestat la 

deținut de 
fi adus vreo 

t Avocatul
Josep Benet a anunțat că Jorge 
Carbonell a fost ținut timp de 
cinci zile într-o carceră, iar 
apoi a fost transferat la sec
ția de psihiatrie a infirmeriei

s-au baricadat în 
Montserrat, a fost 
12 ianuarie și este 
atunci fără să i se 
învinuire precisă.

spital, cu toate că el este per
fect sănătos. Un alt intelectual 
catalan, publicistul Xavier 
Folch. a fost arestat la 9 ia
nuarie, fiind eliberat după o 
săptămînă.

Surse ale Intelectualilor, pro
gresiști spanioli au indicat că 
aproape toți cei 300 de de
monstranți de la mînăstirea 
Montserrat au fost interogați 
de poliție, celor mai mulți 
fiindu-le retrase pașapoartele 
ți aplicate amenzi.

Pe de altă parte, la Madrid 
s-a anunțat că trei avocați ai 
patrioților judecați la Burgos 
care au refuzat să pledeze în 
fața tribunalului, în semn de 
protest față de caracterul ilegal 
al acestei înscenări judiciare, 
au fost privați de dreptul 
exercitării profesiunii lor pe 
timp de trei luni.

LUMII
A

In sprijinul

Angelei Davis
lin grup de profesori de 

drept din II colegii ameri
cane au anunțat că vor spri
jini echipa de apărători ai 
militantei de culoare Ange
la Davis, care este judecată 
sub acuzația falsă de com
plicitate la procurarea ar
melor folosite în incidentul 
de la tribunalul din San Ra
fael, California.

„surprins de evenimente" DISPUTA

•i

Ielpeste
ALTE LATIFUNDII 
FI EXPROPRIATE 
CHILE
• REFERINDU-SE la 

măsuri adoptate de 
președintelui 
în agricultură ziarul . 
arată că, „pentru înfăptuirea 
reformei agrare în Chile, Consi
liul corporației agricole (CORA) 
a hotărit exproprierea a 23 de 
latifundii din regiunea Cautin. 
Proprietățile au o suprafață care 
variază între 180 și 7 000 hectare 
și exproprierea lor va contribui 
la rezolvarea problemei foamei 
și subdezvoltării, în special în 
importanta regiune Cautin, a că
rei economie depinde, aproape 
în mod exclusiv, de producția a- 
gricolă, controlată pină azi de 
un număr restrîns de latifun
diari".

VOR
ÎN

noile 
guvernul 

Salvador Allende 
„L’Umta"

Un proiect

contestat

Vorbind în cadrul unei confe
rințe de. presă radiotelevizate des
pre. . recentele evenimente din 
Uganda, generalul Idi Amin a de
clarat că lovitura de stat din a- 
ceastă țară a fost înfăptuită de 
comandanții unor divizii și că el 
însuși a fost „surprins de eveni
mente". Generalul Amin a arătat 
că luptele au început duminică șl 
că, la cererea militarilor el a ac
ceptat să conducă operațiunile, în 
scopul evitării unei vărsări de 
singe șl al unei eventuale divizări 
a armatei. Idi Amin a mai afirmat 
că va anunța unele măsuri pe 
care guvernul militar intențio
nează să le întreprindă pentru or
ganizarea de alegeri generale.

El a precizat că miniștrii din 
guvernul Obote urmează să fie 
convocațl „pentru a li se explica 
sensul evenimentelor din Uganda";

pe.de altă parte,..Idi Amin a de
clarat că „foștii, miniștri al 
vechiului guvern, regal. sînt. ținuți 
'* ------ " *" evoluția situației din I

PETROLULUI
la curent cu 
țară".
• Milton 

cadrul unei __ _  ,___ ,
organizate Ia Dar-Es-Salaam, că 
este încă președinte al Ugandel și 
că speră să se întoarcă în curînd 
în țara sa. In legătură cu stabi
lirea sa la Dar-Es-Salaam, Milton 
Obote a negat că i s-ar fi oferit 
sau că ar fi solicitat azil politic 
în Tanzania.

Obote a afirmat, în 
conferințe de presă,

• Un purtător de cuvînt al 
companiei de căi ferate a Africii 
orientale a anunțat, marți, că 
frontiera dintre Kenya șl Uganda 
este închisă.

• DE LA UN DOLAR LA... 14
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PETROLIERE PRINCIPIUL

„FIFTY-FIFTY" ESTE DEPĂȘIT

Sutele de milioane de tone de petrol aduc pro
fituri de sute de milioane de dolari. Dar cîți din 
acești dolari ajung la adevărații stăpîni ai bo

gățiilor subsolului ?tare • O CONFRUNTARE DIFICILA

CONVORBIRI CIU EN- 
LAI—MUHAMMED 
LABIB SHUKEIR
• LA PEKIN au avut loc con

vorbiri între Ciu En-lal, premie
rul Consiliului de Stat al K. P. 
Chineze, Ciu Hui Tzo, adjunct al 
șefului Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Chineze de Elibe
rare, și Go Mo-jo, vicepreședinte 
ai Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, și delegația 
de bunăvoință a Republicii Arabe 
Unite, condusă de Muhammed 
Labib Shukeir, președintele Adu
nării Naționale a R.A.U. Delega
ția egipteană a sosit marți într-o 
vizită oficială Ia Pekin, la Invi
tația guvernului chinez și a Co
mitetului Permanet ai Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină.

Agenția China Nouă menționea
ză că discuțiile, care au avut loc 
cu acest prilej, s-au desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

SCURT,
BILANȚ TRAGIC

• INTR-UN COMUNICAT o- 
ficial dat publicității la Geneva 
de Organizația Mondială a Să
nătății se precizează că, in 40 de 
țări ale lumii, au fost înregis
trate, anul trecut, 42 900 cazuri 
de holeră, din care 6 800 mor
tale.

NSANZE TERENCE 
(BURUNDI) CANDIDAT 
LA FUNCȚIA DE 
SECRETAR GENERAL 
AL O.N.U.

Printre numeroasele puncte 
înscrise pe agenda de lucru a 
celei de-a 92-a sesiuni a Sena
tului american se numără și 
„proiectul Mills*» privind In
troducerea unor măsuri res
trictive la o serie de impor
turi precum și sprijinirea u- 
nor industrii în vederea relan
sării, pe scară mai largă, a ex
porturilor Statelor Unite.

Proiectul, transferat de Ia 
precedenta sesiune și inițiat 
de Wilbur Mills, președintele 
Comisiei financiare a Camerei 
Reprezentanților, a provocat 
reacții critice. Adoptarea le
gii ar putea declanșa „o reac
ție asemănătoare cu aceea a 
unei explozii nucleare, de na
tură să producă un cataclism 
în comerțul mondial occiden
tal0 (LE MONDE). „Accentua
rea presiunilor protecționiste 
în S.U.A., cît și comerțul dis
criminatoriu și practicile agri
cole ale Pieței comune ar pu
tea di\iza regiunea Atlanticu
lui în două blocuri rivale0. 
(Dr. Theodor Geiger, șef al 
Departamentului de studii in
ternaționale din cadrul Aso
ciației naționale de planificare 
— Washington). ..Dacă noi 
refuzăm să importăm o serie 
de produse ne putem aștepta 
la măsuri similare de la parte
nerii noștri în ceea ce priveș
te exporturile americane. în 
ambele cazuri se ajunge la un 
«război comercial» care nu 
poate aduce nimănui un bine, 
ci doar amputări ale produc
ției, cu consecința creșterii ar
tificiale a preturilor4’. (NEW 
YORK TIMES).

Potrivit specialiștilor, proiec
tul — adoptat deja în Camera 
Reprezentanților — a apărut 
o dată cu eșuarea negocierilor 
americano-nipone privind li
mitarea „voluntară** de către 
Japonia a exporturilor sale de 
textile și încălțăminte pe piața 
S.U.A. Aceste negocieri au fost 
începute de Administrație — 
susțin unii — sub presiunea 
companiilor americane produ
cătoare de textile, carej-și văd 
în pericol profiturile sUb ame
nințarea importurilor proveni
te din Japonia. Apărut sub a- 
cest impuls, „proiectul Mills** 
s-a extins ulterior și asupra 
altor produse. Oponenții legii 
respective apreciază că „pro
blema textilelor** a fost folosită 
de adepțil protecționismului 
ca un leit-motiv pentru a in
clude pe listele restrictive și 
alte produse.

„Caruselul contramăsurilor** 
a intrat în funcțiune. Pe lîngă 
Piața comună a luat ființă un 
colectiv special însărcinat cu 
studierea măsurilor pe care 
Comunitatea Economică Eu
ropeană le va aplica în 
cazul în care senatorii (sau 
în ultima instanță președin
tele Nixon), nu se vor opu
ne intrării în vigoare a le
gii respective. Se zvonește, 
printre altele, că Piața comu
nă, Anglia și Japonia ar putea 
impune la rîndul lor restricții 
exporturilor americane. In pri
mul rînd, reducerea importu
rilor agricole din S.U.A. (circa 
1 270 milioane dolari spre Pia
ța comună, 934 milioane către 
Japonia și 361 milioane în An
glia. Apoi se amenință cu sus
pendarea investițiilor america
ne a livrărilor de computere șl 
avioane. In fața acestor ame
nințări, 
cerînd 
Camera 
adoptat 
spune : 
fermă _. .. ____
contingentarea importurilor va 
aduce prejudicii grave fermie
rilor noștri, va accentua șo
majul în cele mai importante 
ramuri industriale și va- deter
mina sporirea prețurilor”.

Actuala dispută privind „le
gea Mills*» demonstrează încă 
o dată importanța renunțării la 
practica barierelor comerciale, 
necesitatea promovării 
relații economice 
avantajoase.

un grup de senatori, 
anularea votului din 

Reprezentanților, au 
o declarație în care se 
„Convingerea noastră 
este că legea vizînd

• REPREZENTANTUL perma
nent Ia Națiunile Unite al Repu
blicii Burundi, Nsanze Terence, 
și-a depus marți, oficial, candida
tura pentru funcția de secretar 
general al O.N.U. In acest fel, 
Nsante Terence devine cel de-al 
doilea om politic african care își 
depune candidatura pentru înalta 
magistratură a O.N.U., primul 
fiind Endalkachew Makonnen, 
ministrul comunicațiilor al Etio
piei.

Pe lista candldaților pentru 
funcția de secretar general ai 
O.N.U. mai sînt înscriși ambasa- 
orul finlandez Max Jakobson, care 
a primit sprijinul guvernului țării 
sale șl al guvernelor țărilor nor
dice, precum și reprezentantul 
Ceylonului la O.N.U., ambasado
rul Hamilton Shirley Amerashin- 
ghe.

După cum se știe, pentru a fi 
desemnat în funcția de secretar 
general al O.N.U., orice candidat I MFliUT FVI HFCi trebuie să fie ales de Adunarea ■ IrlVHI sriwtv 
Generală, la recomandarea dată I 
de Consiliul de Securitate.

unor 
reciproc

I. T.

Pregătiri
pentru 
„Apollo-14“
Astronauții Alan Shepard, 

Stuart Roosa și Edgar Mit
chell, membri ai echipajului 
navei „Apollo-14“, care va fi 
lansată duminică în direcția 
Lunii, au continuat miercuri 
antrenamentele în simula
toarele de la Cape Kennedy. 
Au fost trecute în revistă, 
cu această ocazie, toate si
tuațiile imaginabile de risc 
și măsurile necesare pentru 
depășirea fazelor critice. An
trenamentele servesc, tot
odată, la menținerea refle
xelor astronauților în cazuri 
de urgență.

Eisaltu Sato DUPĂ INTÎLNIREA POMPIDOU-BRANDT

Greva celor 230 000 de salariați din serviciile poțtale din Ma rea Briianie a intrat astazi in 
cea de-a opta zi, fără să existe perspectiva unei soluționări/ apropiate a conflictului. In 

imagine, stocuri întregi de corespondență neexpediată.

S
e duc tratative au 
ușile închise dar 
conferințele de 
presă nu întîrzie să 
aducă în paginile 
ziarelor ceea ce se 

întîmplă la masa dificilelor ne
gocieri. Deocamdată, „disputa 
petrolului" se desfășoară pe o- 
cest teren al propunerilor și al 
contra-propunerilor, aii declara
țiilor cu nuanțe ultimative și al 
răspunsurilor evazive. Protago
niștii confruntării au exercițiul 
răbdării și pe cel al jocului "di
plomatic cu complicații impre
vizibile. Ei afișează intransigen
ța însă, fără îndoială, suplețea 
va fi indispensabilă momentelor 
decisive.

Acest conflict al „aurului ne
gru" nu reprezintă o furtună 
declanșată pe neașteptate, pe 
un cer senin. Animozitățile s-au 
acumulat de-a lungul deceniilor 
iar criza actuală nu are un ca
racter „tehnic", generat de 
drumul mai lung pe care petro
lul multor țări trebuie să-l 
parcurgă după închiderea Ca- 

' > Suez. Problema este

cierea dolarului 
tic posibilitățile 
țărilor ce-și bazează economia 
pe exportul petrolier. Aceste 
țări s-au văzut obligate să su
porte ceea ce LE MONDE cali
fica drept un veritabil „impozit

reducînd dras- 
financiare ale

pe- 
sint

Răpitorii

pentru cooperare
cu R.P. Chineză
în cadrul dezbaterilor din Ca

mera Consilierilor a Dietei, pre
mierul japonez Eisaku. Sato, răs- 
punzind intervențiilor din ziua 
precedentă ale deputaților, a de
clarat că „guvernul se pronunță 
în favoarea unor acorduri de 
cooperare, în diferite domenii, 
cu Republica Populară Chineză". 
El a evocat, în context, posibi
litatea unor acorduri în dome
niile transporturilor aeriene, 
poștale, ale agriculturii, schim
bului de informații meteorolo
gice. Menționând că „Japonia 
dorește să îmbunătățească rela
țiile cu R. P. Chineză", Sato a 
opinat că, in prealabil, ar fi ne
cesară „clarificarea neînțelege
rilor dintre cele două țări prin 
adîncirea cunoașterii reciproce".

Convorbirile 
dintre președin
tele Pompidou șl 
cancelarul Willy 
Brandt rețin a- 
tenția presei din 
Franța și R. F. a 
Germaniei. Bi
lanțul acestor 
convorbiri este 
apreciat astfel : 

LE FIGARO : „Intîlnirea la 
nivel înalt franco-vest-germa- 
nă nu s-a încheiat fără rezul
tate pozitive. Acestea ar urma 
să permită avansarea studierii 
proiectului de uniune econo
mică și monetară — tema 
principală a întrevederilor. 
Fără îndoială dificultățile nu 
au fost înlăturate, departe de 
aceasta. S-a reușit cel puțin să 
se realizeze o înțelegere asu
pra unei schițe generale*».

LA NATION : „Indiferent de 
ceea ce va fi transpus în fap
te, intîlnirea la nivel înalt 
franco-vest-germană a făcut 
să apară mai evident decît ori- 
cînd voința celor două țări de 
a se angaja în mod ireversibil, 
mai ales față de Europa, în- 
tr-un demers «practic eficient, 
realist, înlăturlnd disputele de

doctrină și dezbaterile teoreti
ce», pentru a relua termenii 
folosiți de președintele Pompi
dou în cursul dezbaterii".

PARIS-JOUR : „Punctele de 
vedere s-au apropiat în mod 
considerabil mal ales în pro
blema unității economice șl 
monetare".

FRANKFURTER RUND- 
SCHAU : „Guvernul federal 
poate fi satisfăcut de rezulta
tul consultărilor... Paralelis
mul de interese este evident. 
Apropierea în legătură cu o- 
biectlvele nu exclude totuși di
vergențe asupra procedeelor... 
Compromisul care a fost găsit 
in prezent echivalează cu une
le concesii foarte largi făcute 
guvernului federal'1.

SUDDEUTSCHE ZEITUNG S 
„După aceste consultări vest- 
germanil și francezii sînt în
curajați de faptul că se vor 
putea găsi compromisuri... 
Controversele s-au desfășurat 
într-o atmosferă amicală, sin
ceritatea a fost ireproșabilă. 
Relațiile de bună-veclnătate, 
s-au întărit, valoarea consultă
rilor a fost confirmată. In 
orice caz, în problema uniunii 
monetare, divergențele de opi
nii nu sînt numai franco-vest- 
germane".

Situația actuală internă poloneză
în dezbaterea Biroului Politic

Gustav Husak

al C.C. al P. M. U. P: ales președinte

■naiului de
F mult mai profundă, depășind 

elementele de conjunctură. Dis
puta are la bază inechitabila 
repartiție a profitului provenit 
din exploatarea acestei bogății 
a subsolului. Țările producătoa
re obțin un dolar pentru fiecare 
baril de petrol extras (1 baril = 
circa 159 litri) iar pe piața Eu
ropei apusene același baril de 
petrcrf valorează... 14 dolari. Di
ferența _ o încasează giganții 
industriei petroliere (plus aiferi- 
ții intermediari din sectorul 
transport și distribuție). Prețul

Informații din Londra con
firmă faptul că joi so reiau 
la Teheran și Tripoli nego
cierile dintre reprezentanții 
statelor membre ale O.P.E.C. 
(Organizația țărilor exporta
toare de petrol) și ai compa
niilor petroliere occidentale. 
Delegația companiilor 
troliere (protagoniștii
Standard Oil of New Jersey, 
Standard Oil of California, 
Gulf Oil, Mobil Oil, Texaco, 
British Petroleum, Royal 
Dutch Shell, Contpagnie 
franțaise de petroles), care a 
elaborat un proiect de re
glementare a problemei, se 
va împărți în două grupuri 
ce vor purta negocierile de 
la Teheran și Tripoli. La 
Teheran, grupul va fi condus 
de lordul Strathalmond, ad
ministrator al companiei 
„British Petroleum" și fiul 
fostului președinte al socie
tății „Anglo-Iranian". La 
Tripoli, în fruntea grupului 
se va găsi George Piercy, 
vice-președinte la „Standard 
Oil of New Jersey".

pe inflație*. într-un studiu pu
blicat la Paris se amintea că 
pentru unele state „petrolul 
constituie resursa majoră ți, de
seori, unică". Arabia Saudită 
îți asigură 93 la sută din veni-

*ULF

INDEPENDENȚI'

SOCIALISTE

i\oyAL 
dutch 
SHELL

Reproducem după „Le Monde" repartiția pe societăți a produc
ției petroliere mondiale luîndu-se ca bază cifrele anului 1968. 
Sursa indicată de cotidianul francez este ministerul dezvoltării 
industriale științifice. Producția mondială de petrol a crescut 
în anul 1970 cu 11 la sută, înreaistrind un volum total de 2,367 
milioane tone de petrol brut, față de 2,133 miliarde tone în 
1969 — a anunțat marți la Bonn societatea „Deutsche Shell", 

filială a grupului anglo-olandez „Royal Dutch Shell".

ALȚI
„INDEPENDENȚI"

La ședința din 26 ianuarie a 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. au fost discutate unele 
sarcini ale . organelor și orga
nizațiilor de partid în legătură 
cu situația actuală internă, a- 
nunță agenția P.'A.P.

La 24 ianuarie, E. Gierek, 
P. Jaroszewicz și alți repre
zentanți ai conducerii de partid 
s-au întilnit cu muncitori de la 
șantierul naval „A. Warski", iar 
la 25 ianuarie, ei au avut o în- 
tîlnire cu reprezentanții colec
tivelor întreprinderilor și acti- 
tivului 1 de partid din - Gdansk. 
Biroul Politic al C.C; al 
P.M.U.P., relevă agenția polo
neză, a apreciat pozitiv desfășu
rarea și rezultatele acestor în- 
tîlniri, 
tute în

serie de probleme importante, 
de însemnătate vitală pentru 
oamenii muncii.

Biroul Politic al C.C. a con
statat .că în perioada care a tre
cut de la. Plenara a Vll-a a 
C.C. al P.M.U.P. au fost adop
tate o serie de hotărîri în ve
derea reglementării situației, 
ținînd seama de posibilitățile 
existente,. în problemele sociale 
și economice de primă urgen
ță. îmbunătățirea pe mai de
parte a condițiilor de trai va 
fi posibilă numai atunci cînd 
va spori în prealabil produc
ția.

al Frontului Național
La. 27 ianuarie,. a avut loc la 

Praga conferința pe țară a 
Frontului Național din Ceho
slovacia, organism care re
unește toate partidele politice 
și organizațiile obștești.

Conferința a ales noul Co
mitet Central al Frontului Na
țional. Ca președinte al Fron
tului Național a fost ales Gustav 
Husak.

petrolului brut a rămas relativ 
■neschimbat din anul 1960 ceea 
ce contrastează cu repetatele 
creșteri de prețuri ale produse
lor petroliere vîndute pe piața 
capitalistă. în plus, acest „blo
caj" s-a produs și în condițiile 
instabilității monetare, depre-

turi grație petrolului, Irakul 92 
la sută iar Iranul 88 la sută. De
valorizarea constantă a dola
rului, restrîngînd puterea de 
cumpărare a țărilor producă
toare, a amplificat un decalaj 
de dezvoltare care cunoscuse 
deja proporții îngrijorătoare.

în 1970, țările din Orientul 
Mijlociu au produs 711 900 000 
tone de petrol, cărora li se 
adaugă 209 500 000 tone ex
trase în nordul Africii. America 
de Nord a produs în același an 
625 500 000 tone. Revista pa
riziană ENTREPRISE amintea că 
„Europa occidentală depinde în 
proporție de 58 la sută de pe
trolul din Orientul Mijlociu și 
are rezerve pentru maximum 
două pînă la trei luni". Desigur, 
această realitate — accentuată 
de creșterea necesităților mon
diale de energie — favorizează 
efortul statelor producătoare 
grupate în O.P.E.C. (Iran, Indo
nezia, Venezuela, Irak, Kuweit, 
Arabia Saudită, Qatar, Libia, 
Algeria și Abu-Dhabi) de a ob
ține o reajustare a prețurilor. 
Dar, pe altă parte, aceste state 
evaluează exact dificultătr' ’> 
imediate pe care le-ar compoi,- 
ta o ruptură a legăturilor cu 
companiile petroliere ce acti
vează pe teritoriul lor. Exploa
tarea petrolieră pe cont propriu 
ar implica investiții uriașe ce 
depășesc posibilitățile unor 
țări subdezvoltate și, în fond, 
problema nu se reduce la ex
tracție. „Lumea a treia" furni
zează 55 la sută din producția 
mondială de petrol dar consu
mă doar 13 ia sută. Comenta
torul revistei ENTREPRISE apre
cia că „chiar dacă această 
proporție urmează să crească", 
problema comercializării petro
lului ar fi extrem de dificilă în 
condițiile în care distribuția pe 
plan mondial rămîne apanajul 
cîforva mari trusturi. Poate de 
aceea LE MONDE DIPLOMA
TIQUE scria cu convingere că 
„o întrerupere completă a li
vrărilor de petrol este exclusă". 
Cu toate acestea, statele pose
soare de „aur negru" dispun de 
atuuri incontestabile în con
fruntarea cu monopolurile (per
turbări chiar temporare în li
vrările de petrol ar afecta grav 
sectoare vitale ale economiei 
occidentale) și se arată decise 
să obțină o creștere a prețului 
per tonă cu circa doi dolari, 
indiferent de calitatea acestuia. 
Esențialul pentru aceste state 
este de a limita profiturile mo
nopolurilor (în 1968 companiile 
apusene au avut beneficii nete 
de un miliard ți jumătate de 
dolari de pe urma investițiilor 
lor din Orientul Mijlociu __
arăta TIME) și de a obține, în 
virtutea drepturilor lor suvera
ne, venituri mai mari din ex
tracția. petrolului. Principiul 
„fifțy-fifțy" este considerat de
pășit, nivelul impozitului apli
cat societăților străine urmînda 
fi de minimum 55 la sută. După 
părerea guvernelor Algeriei și 
Libiei ansamblul corectivelor ce 
vor fi aduse raporturilor dintre 
companiile petroliere și țările 
O.P.E.C. va ~ trebui să aibă în 
vedere „apărarea intereselor 
popoarelor care dețin bogățiile 
petroliere". Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr a avertizat că „orice pre
siune asupra iranului este za
darnică". Crearea unui front 
comun al membrilor O.P.E.C. a’- 
obligat pe magnații petrolului 
să renunțe la intransigența din 
primele ore ale negocierilor.

Dar drumul către un acord 
rămîne încă presărat cu destule 
obstacole.

EUGENIU OBREA

la care au fost dezbă- 
mod sincer și deschis o

se
într-o situație

» • € •

în capitala uruguayană a fost 
dat publicității un nou comuni
cat atribuit organizației ilegale 
„Tupamaros", în care se declară 
că viața celor trei oficialități 
străine sechestrate — consulul 
brazilian Dias Gomides, exper
tul american Claude Fly și am
basadorul britanic Geoffrey 
Jackson — va fi în. pericol dacă 
cercetările întreprinse de poliție 
și armată vor conduce la desco
perirea locurilor de detențiune.

Emiterea comunicatului, apre
ciază observatorii, ar trăda si
tuația dificilă în care se află ră
pitorii ca urmare a intensifică
rii, în ultima perioadă, a cerce
tărilor. Cu toate acestea, ei nu 
au avansat nici un fel de condi-' 
ții pentru punerea în libertate a 
deținuților, lăsînd in continuare 
inițiativa în această direcție au-

torităților. Se menționează din. 
nou. că starea sănătății celor trei 
ostateci este bună.

• Prezența trupelor combatante 
americane in Cambodgia a con
stituit obiectul unor informații 
contradictorii, difuzate în cursul 
zilei de marți în S.U.A. Postul de 
televiziune „CBS“ a anunțat că o 
echipă de reporteri sosită la Pnom 
Penh s-a găsit în prezența unul 
grup de soldați americani in civil, 
dar totuși Înarmați, debarcați, de 
un elicopter venind din Viethamul 
de sud. Potrivit reporterilor, 
grupul era condus de colonelul 
McKinley.

Problema urmează să facă o- 
blectul unor discuții oficiale joi, 
cind secretarul de stat William 
Rogers și ministrul apărării, Mel
vin Laird, urmează să fie audlați 
de Comisia pentru afaceri externe 
a Senatului asupra angajării ame
ricane în Cambodgia.

f

în vederea formării unui

nou guvern kuweitian
Emirul Kuweitului, Sabah Al-Salem Al-Sabah, l-a Însărcinat 

pe Jaber Al-Ahmed Al-Jaber să formeze noul guvern al țării.
Miercuri, Jaber Al-Ahmed Al-Jaber a Jriceput consultările cu 

diverse personalități politice kuweitiene în legătură cu for
marea viitorului guvern.

J

De trei luni de zile 
militarii americani din 
Vietnam iși primesc 
solda în noii „Military 
pay certificates" (mij
loace militare de pla
tă). Noile bancnote 
soldățești prezintă o 
deosebire ușor de re
marcat față de prede
cesoarele lor, retrase 
din circulație. Vechile 
efigii reprezentînd di
ferite simboluri mar
țiale de genul tancu
rilor sau vedetelor ra
pide au dispărut. Ele 
au fost înlocuite cu 
capete de femei sau 
de „piei roșii" vrînd 
să sugereze o „Ame
rică liniștită".

Am citit nu demult 
declarațiile cam dez- 
abuzate ale generalu
lui Earle Winthrop, 
șeful așa-numitului 
„departament 8“ al 
corpului militar ame
rican din Vietnam, 
(departament care se 
ocupă, in mod special 
cu „psihologia și mo
ralul militarilor"). Ge
neralul constată că 
singura metodă de a 
atenua ceea ce el de
numește „simptomele 
de dezagregare mo
rală" (în cuvinte mai 
simple : refuzul tine
rilor ostași de a mai

lupta in războiul fără 
sens) o constituie 
„propagarea ideii că 
totul nu va mal dura 
mult și toți vor 
acasă".

Să fie, 
ducerea 
cnote cu 
dieni și frumoase pro
filuri de 
cane o 
metodei 
generalul 
O statistică 
zilele trecute de ziare 
americane și bazată 
pe „Indiscreții" ale 
unor surse din preaj
ma Pentagonului rele
vă că numărul dezer
torilor din rindul uni
tăților combatante a- 
mericane din Vietnam 
a crescut in cel de-al 
doilea semestru al a- 
nului 1970 la mai mult 
decît dublu in compa
rație cu primul se
mestru al aceluiași an 
(peste 400). Ceea ce 
denotă că tinerii mili
tari americani 
Vietnam 
înclinați 
Idilicele 
pe noile 
aștepte 
toarcerea acasă...

oare, 
noilor 

capete

reveni

intro- 
ban- 

de in-

femei âmeri- 
aplicare a 

sugerate de 
Winthrop ? 

publicată

din 
nu sînt prea 
să contemple 
simboluri de 
bancnote 
răbdători

și să
in-

E. R.
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MANIFESTARE 
CONSACRATĂ 
UNIRII PRINCIPATE 
LOR ROMÂNE

IDILICE

generalului Winthrop ?

„Military pay certificates" vechi și noi : metoda

O manifestare consacrata 
aniversării Zilei Unirii Prin
cipatelor române a avut Ioc 
recent la Saint-Etienne, Aso
ciația Franța—România a or
ganizat, la Casa de Cultură 
din această localitate, expo
ziția „București — capitala 
României".

Revista literară „Signos", 
care apare la Havana, con
sacră ultimul său număr, in 
întregime, poeziei și artei 
românești. Totalizind peste 
200 de pagini, revista face o 
amplă prezentare a folcloru
lui românesc, a arhitecturii 
populare și a poeziei româ
nești contemporane. Revista 
publică texte ale unor cîntece 
populare românești din mai 
toate regiunile țării, doine, 
zicători, proverbe. Sînt re
produse numeroase motive 
de artă populară, elemente 
decorative ale arhitecturii 
populare, precum și opere 
ale lui Brâncuși. Revista pu
blică, de asemenea, traduceri 
din operele unor poeți ro
mâni contemporani.

Tiparul | ®ombinatul poli gr aii» „Casa Sein teii"
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