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ZONĂ DE TRANZIT"

NICI 0 PROFESIEDouă centrale hidroelectrice 
de cîte 210 metri lungime ; în 
centrala românească, 6 hidro- 
agregate a cîte 178 MW, tota
lized 1050 MW ; turbine Ka
plan, cele mai mari din lume și 
transformatoare gigantice de 190 
Kva; pînă acum, numai prin 
două hidroagregate aflate în 
funcțiune, s-au livrat sistemului 
energetic național peste 350 mi
lioane Kwh energie electrică... 
Acum a intrat în funcțiune al 
treilea... Date care au fost înde
lung vehiculate în reportaje, dări 
de seamă, rapoarte statistice, in
formații. Ceea ce vă propunem a- 
cum este o descindere spre cota 
0 a hidroagregatului nr. 3, in
trat recent în funcțiune, o des
cindere care, paradoxal ne va 
purta, de la capacul din tablă 
striată aflat la nivelul planșeu- 
lui halei mari a centralei și pînă 
la sorburile pompelor de avarie, 
pînă pe nisipul plajelor îndepăr- 

t tate ale Mării Adriatice. Toate
cotele sînt raportate la nivelul 
apelor acestei mări și metafora, 
din punctul acesta de vedere, 
este licită.

înaintăm de la zero — zero 
fiind un fel de a spune — spre 
infinitul de putere al hidroagre
gatului nr. 1. în stingă noastră, 
stivuindu-se val peste val, apele 
Dunării. Cota maximă: 69 m., 
cota medie 65 m, cota atinsă: 
53 m. De aici, de la nivelul co
tei 48, între pereții care curînd

M. PREDESCU

(Continuare în pas. a Il-a)
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UNUI LABORATOR UZINAL 
DE PSIHO SOCIOLOGIE

Școala, familia, întreprinde
rile, locul de muncă sint prin
cipalii factori care determină 
orientarea profesională a elevi
lor. Reconsiderarea acestor fac
tori, a rolului și locului lor în 
cunoașterea sistematică, științi
fică a posibilităților și capacită
ților psiho-fizice ale elevilor ca, 
de altfel, și fixarea opțiunilor 
profesionale în procesul instru
irii practice, în producție și în 
atelierele-școală reprezintă doar 
cîteva din obiectivele asupra că
rora s-au oprit echipele de cer
cetători din laboratoarele uzina-
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ie de psiho-sociologice înființate 
în urmă cu 3 ani.

i Să analizăm mai pe larg cîte
va din concluziile unor cercetări 
psiho-sociologice efectuate în a-

1 nul școlar 1969—1970 de către 
laboratorul uzinal de pe lingă 
Combinatul siderurgic din Re- 

, șița asupra a 130 de elevi din 
anul I. Mai întîi. se impune, o 
precizare : cercetările reprezin-

i tă, de fapt, continuarea unui 
studiu întreprins în rindul can- 
didaților la examenul de admi
tere, cînd s-a încercat o orien
tare și o preselecție a acestora 
în funcție de particularitățile 
psiho-fizice, de aptitudinile și 
posibilitățile fiecăruia de a-și 
însuși o meserie. Concluziile nu 
era'u însă dintre cele mai favo
rabile, incit era mai mult decît 
necesar să se cunoască evoluția 
elevilor admiși după primul tri
mestru. pentru a se corecta a- 
nomaliile existente încă de la 
începutul pregătirii lor profesio
nale. Primele cercetări prelimi
nare au scos în evidentă faptul 
că 48 Ia sută din elevii supuși 
probelor psiho-tehnice nu cores
pund din punct de vedere al ca
lităților psihice ce se cer pentru 
profesiile pentru care se pregă
tesc. Aceasta rezultă și din ni
velul scăzut de pregătire oferit 
de școala generală. Elevii care 
s-au hotărît să urmeze școala 
profesională siderurgică sint, de 
fapt, în 60 la sută din cazuri, 
din rindul acelora care au fast 
respinși Ia examenele de admi
tere în liceele teoretice.

în urma aplicării unor metode 
de investigație prin teste colec-

Vizita tovarășilor G. Husak
si V. Bilak in țara noastră> ■>

Convorbiri la Comitetul Central
al Partidului Comunist Român

în ziua de 3 martie a.c., la 
sediul C.C. al P.C.R. au avut 

. loc convorbiri între tovarăși)
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretai 
al C.C. al P.C.R., și tovarășii 
Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
și Vasil Bilak, membru al Pre- 

. zidiului. secretar al C.C. al P.C
din Cehoslovacia. La convorbiri 
au mai participat :

Din partea română : Vasile 
Vlad și Ion Florescu, șefi de 
secție, Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Din ,
roslav Miiller, adjunct al șefului 
secției de politică internațională 
a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Vladimir Polacek, activist la C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia.

partea cehoslovacă : Mi-

Dejunul

Ideea constituirii consiliilor de 
activitate in rindul tinerilor din 
diverse domenii de activitate a 
suscitat un viu interes printre 
tineri, printre activiștii organi
zației U.T.C. Ele sint considerate 
o formă nouă și interesantă, 
menită să răspundă mai efici
ent, mai realist complexului de 
probleme pe care Ie ridică acti
vitatea tinerilor, să stimuleze 
prezența activă a acestora, con
tribuția lor la realizările colec
tivelor de muncă cărora le a- 
parțin. Care va trebui să fie 
configurația consiliilor, proble
matica de care să se ocupe, sti
lul și metodele de lucru pentru 
ca ele să răspundă intr-adevăr 
scopului în care vor fi constitui
te ? în continuarea opiniilor pu
blicate în ziarul de ieri privind 
consiliul tineretului sătesc, în
serăm astăzi altele în legătură 
cu consiliul tinerilor muncitori.

noastre* punind în valoare for
mele deja consacrate. Mă • gîn- 
desc la olimpiadele pe meserii, 
la diverse concursuri, acțiuni cu 
cartea tehnică etc.

în același timp, consiliul să 
urmărească disciplina tinerilor* 
în producție, integrarea proas
peților absolvenți in viața co
lectivului și ritmul său de mun
că, antrenarea unui număr cit 
mai mare de tineri în mișcarea 
de promovare a noului în pro
ducție.

IOAN NEG,
secretarul Comitetului U.T.C. al 
Fabricii de încălțăminte „Flacă

ra roșie" București

GHEORGHE 
MARTINESCU, 

șeful comisiei economice a Co
mitetului județean Ilfov al U.T.C.

Consiliul tineretului munci
toresc este o idee inspirată care 
se va dovedi eficientă în măsura 
în care va fi organizat după cri
terii realiste. în măsura în care 
Ii se vor defini cu claritate a- 
tribuțiunile. în acest spirit, con
sider că el va trebui format din
tr-un colectiv larg și reprezen
tativ. în componenta lui să intre 
un număr corespunzător de ti
neri din diverse sectoare ale 
producției industriale, pentru ca 
în calitatea sa de organism al 
organizației U.T.C. să concure 
la inițierea și elaborarea unor 
activități specifice tinerilor. în 
componenta consiliului, la nivel 
județean sau municipal ar tre
bui să mai intre apoi doi sau 
trei activiști salariați care să 
urmărească aplicarea progra
mului de muncă stabilit și hotă
rît în colectivul lărgit. In prin
cipal. consider că pe agenda sa 
de lucru vor trebui să stea, ca 
sarcini permanente, nu în sen
sul de a prelua însă atribuțiu- 

. nile organizației. calificarea, 
specializarea și reciclarea cu
noștințelor tuturor categoriilor 
de tineri din industrie, in lumi
na proiectului de lege aprobat 
de recenta, plenară a C.C. al 
P.C.R. privind pregătirea pro
fesională a salariaților. Bine
înțeles, consiliul va colabora in 
acest domeniu cu ceilalți fac
tori cărora le revine prin lege 
sarcina organizării activității 
respective, sprijinind-o prin ac
țiuni proprii iar în paralel ini
țiind el însuși, în același scop, 
forme specifice organizației

în industria ușoară problema 
cea mai stringentă la ordinea 
zilei este îmbunătățirea calității x 
producției, aducerea ei pe ace
lași plan al competitivității pe 
piață cu cele mai renumite pro
duse similare din lume, Această 
nevoie este dictată de necon
tenita sporire a exigențelor 
cumpărătorilor interni și ex-

ROMVI.TS LAL

(Continuare în pag. a Ill-a)

BĂIEȚI

în cursul convorbirilor s-a fă
cut o informare reciprocă asupra 
construcției socialiste în cele 
două țări. A fost examinat sta
diul actual al relațiilor bilaterale 
și s-a exprimat hotărîrea de a 
dezvolta în continuare ..prietenia 
și colaborarea dintre R.S. Româ
nia . și R.S. Cehoslovacă, dintre 
P.C.R. și P.C. din Cehoslovacia, 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismu
lui socialist. s

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme actuale ale situației in
ternaționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor securității 
europene, subliniindu-se necesi
tatea de a se depune în conti
nuare eforturi pentru normaliza
rea relațiilor și extinderea co
laborării între statele europene, 
pentru realizarea unui sistem e-

ficient de securitate pe conti
nent.

In prezent trebuie acționat cu 
fermitate și făcut totul pentru a 
se trece neîntîrziat la o nouă, fa
ză, mai activă, prin reuniuni mul
tilaterale, în vederea accelerării 
pregătirii directe și convocării 
Conferinței generale europene a 
statelor.

A fost exprimată îngrijorarea 
față de escaladarea războiului în 
Indochina, care constituie un 
atentat grav la suveranitatea ,și 
securitatea popoarelor din a- 
ceastă regiune, un pericol 
serios pentru pacea lumii. Părți
le și-au reafirmat solidaritatea 
cu lupta dreaptă a popoarelor 
vietnamez, cambodgian și laoțian 
împotriva intervenției străine, 
s-au pronunțat pentru încetarea 
imediată a acțiunilor agresive ale 
S.U.A., pentru retragerea trupe-

(Continuare în pag. a Il-a)

oferit de tovarășul»

Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, a oferit, miercuri, 
un dejun în cinstea tovarășilor 
Gustav Husak, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
și Vasil Bilak, membru al Prezi
diului, secretar al Comitetului

Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

La dejun au luat parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ion Pățan, Va- 
sile Vlad, Ion Florescu, Nicolae 
Ionescu.

Au participat, de asemenea, 
Miroslav Sulek, ambasadorul Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
la București, și membri ai am
basadei.

în timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak au rostit toasturi.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

La fabrica de mașini unelte și agregate
și in cartierele Titan și Drumul Taberei

în cursul după-amiezii de 
miercuri, oaspeții cehoslovaci în
soțiți de tovarășii Paul Nicules
cu-Mizil și Dumitru Popa, au 
făcut o vizită prin București 
luînd cunoștință cu acest prilej 
de unele aspecte ale dezvoltării 
economice și urbanistice a Capi
talei.

Coloana mașinilor oficiale stră
bate principalele artere și ajunge 
în cartierul Titan, adevărat oraș- 
satelit al Bucureștiului.

Se face . un scurt popas la în
tretăierea bulevardelor Leontin 
Sălăjan cu Baba Novac. In fața 
unei machete, înfățișînd cartierul 
Titan, arhitectul-șef al Capitalei, 
Tiberiu Ricci dă explicații în le
gătură cu extinderea construcții
lor din această zonă industrială, 
unde s-au înălțat pînă acum 
blocuri însumînd circa 50 000 de 
apartamente și numeroase obiec
tive social-culturale. în final aici 
vor fi 15 complexe rezidențiale 
cu peste 70 000 de apartamente,

cuprinzînd circa 250 000 de lo
cuitori.

Ritmul construcțiilor de locu
ințe face o impresie deosebită 
oaspeților, care apreciază preocu
parea edililor pentru dezvoltarea 
armonioasă a acestui mare car
tier. Se vizitează apoi un complex 
alimentar din apropiere.

Cartierul Titan este cunoscut 
și oa o puternică zonă industria
lă a Bucureștiului. Una din în
treprinderile moderne — Fabri
ca de mașinî-unelte și agregate, 
cunoscută prin produsele sale 
atît pe piața internă cit și în 
peste 20 de țări, printre care și

în Cehoslovacia este vizitată în 
continuare. Ing. Aurel Bozgan, 
directorul general al fabricii, 
prezintă preocupările actuale și 
de perspectivă ale colectivului, 
pentru continua dezvoltare a u- 
nității. In principalele sectoare 
de fabricație, oaspeții urmăresc 
modul cum se realizează, la un 
înalt nivel tehnic, mașini-unelte 
grele, mașini-agregate cu carac
teristici do unicat, strunguri ca
rusel, mașini de alezat și frezat, 
mașini de rectificat.

Oprindu-se în fața diferitelor 
utilaje și agregate aflate în fa-

(Continuare în pag. a Il-a)

Plecarea spre patrie

(Continuare în pag. a Ill-a)

MIRCEA CRISTEA

Manea Pascu,

Discutînd despre calitatea de utecist sa 
apelăm la viață și nu la citate din cărți ! 
Nu-și pot conduce uteciștii propria adu
nare ?

SOCIOLOGIA TEATRULUI 
EVIDENȚIAZĂ O 

PREZENTĂ

în seara zilei de 3 martie to
varășii Gustav Husak și Vasil 
Bilak au părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre patrie.

La aeroportul Otopeni, oaspe
ții cehoslovaci au fost conduși de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Vasile 
Vlad/ membru supleant al C.C.

al P.C.R., șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față Miroslav Su
lele, ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

unul dintre cei mai buni strungari ai Uzinei de autocamioane Brașoi'
Foto : O. PLECAN

BUNI, BĂIEȚI RĂI... 
E CHIAR ATlT DE SIMPLU?

• ••

DISTINCTÂ

Specta
torul
tinăr

de PAVEL CÂMPEANU

PRERE
PARTIZAREA

de ACULIN CAZACU

Cit de anacronic a devenit c- 
pitetul care definea vechiul oraș 
Rm. Vîlcea ca pe un „oraș al 
pensionarilor", ne-o dovedește 
faptul că din 33 000 de locuitori, 
12 000 sint membri ai Uniunii 
Tineretului Comunist.

Orașul, întinerit în întreaga 
sa structură, redimensionat la 
proporțiile viitorului, se oferă 
tinerilor săi locuitori care vor 
trebui să-i valorifice potențialul, 
să-l întregească, să-I dezvolte. 
Ii întîlnești, alături de vîrstnici, 
pretutindeni unde se desfă
șoară actul cotidian al muncii, 
îi întîlnești apoi in oraș, în să
lile casei de cultură, ale cine
matografelor, în cofetării, pe 
stradă și, — de ce n-am spu
ne-o ? — uneori, la ore tîrzii, și 
chiar foarte tîrzii. în restau
rante.

Pentru că se impun ca o pre-

TINERBȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
zență insistentă a 
pentru că orașului 
sint indiferenți, ei 
unei justificate 
CINE ȘI CUM SE 
PREGĂTIREA PENTRU VIAȚA 
A ACESTOR TINERI ’

Intrînd în fabrica de oxoal- 
cooli a Grupului industrial de 
chimie, m-a interesat, în spiritul 
întrebării de mai sus, destinul 
tinerilor care și-au făcut aici, 
de curînd, debutul in activitatea 
de producție pentru care s-au 
pregătit în anii de școlarizare. 
Un tinăr inginer, secretar al or-

orașului și 
însuși nu-i 
dau naștere 

întrebări : 
OCUPA DE

ganizației de bază U.T.C. din 
fabrică, vorbindu-mi despre ei, 
i-a împărțit în trei categorii : 
1) tineri serioși, foarte buni din 
toate punctele de vedere ; 2) ti
neri buni dar care mai au de 
recuperat restanțe fie în pri
vința disciplinei muncii, fie la 
capitolul pregătirii profesionale ; 
3) tineri „răi", care nu au nici 
o bună pregătire profesională, 
nu se pot împăca nici cu nor
mele de disciplină a muncii șl 
sint refractari la sfaturi, la o- 
pinia colectivului, la străduința 
celor din jur de a le transmite

cunoștlnț.ele profesionale de 
care au nevoie.

Așadar, tineri „răi" ? Cine 
sînt ei ? De unde vin ? Ce e cu 
presupusa lor „răutate" ? Am 
insistat, am cerut detalii.

— Da. Avem patru asemenea 
tineri, absolvenți de anul trecut 
ai școlii tehnice de chimie. Am 
primit mai mulți absolvenți dar 
cu ceilalți nu avem probleme. 
Cu aceștia patru, însă, nu ne în
țelegem nicicum. întîrzie la pro
gram, apoi în timpul orelor de 
lucru numai de muncă nu le 
arde ; nici pînă acum nu li se 
poate încredința o instalație, un 
post de lucru autonom... Nu

MIHAI CATANA

Continuînd eforturile de a cu
lege informații despre publicul 
de teatru, Oficiul de Studii și 
Sondaje al Radiotele viziunii a 
inclus într-una dintre anchetele 
sale recente și tema preferințelor 
teatrale ale diferitelor generații. 
Aceasta a fost o temă subsidiară 
a anchetei respective dar, date 
fiind dimensiunile acesteia, re
zultatele obținute nu mi se par 
lipsite de interes. în sate și orașe 
dintr-un număr important de ju
dețe, 1500 de tineri avînd v'ir- 
sta între 15—24 ani au fost ru
gați să indice titlurile celor trei 
piese de teatru care le plac cel 
mai mult. Aceeași rugăminte a 
fost adresată altor 1 500 de per
soane, avînd însă vîrsta 
25—34 ani. Menționez că 
ceste două colectivități au 
persoane de ambele sexe, 
cele mai diverse ocupații 
vele de instruire.

Prima observație : nu toți cei 
cărora li s-a pus această între
bare au fost în măsură să-i dea 
un răspuns. Subiecții lipsiți de 
cunoștințe teatrale elementare uu

între 
în a- 
intrat 
avînd 
și ni-

Optimizarea continuă a procesului de formare și utili- 
zar.e a cadrelor, a specialiștilor — preocupare majoră în 
timpul din urmă — impune nu doar o perfecționare a in
strucției și educației ca atare, ci și o sondare efectivă, încă 
din cursul studiilor, a terenului probabil al muncii viitoru
lui specia.list.„S-a născut astfel, și a devenit directivă, ideea 
prerepartizării. Idee care, în toate articulațiile sale, solicită 
un contact de lucru continuu între instituția de învățămînl 
superior și beneficiari.

Nu întotdeauna, însă, acest contact este direct și opera
tiv șe interpun uneori verigi intermediare, iar momentul 
deciziei este mult avansat în timp, suferă amînări. Prerepar- 
tizarea, acțiune ce ar trebui să înceapă cu doi ani înainte 
de absolvire, este redusă uneori doar la o serie de contac
te protocolare între factorii interesați. Se pierde astfel con
ținutul ideii, acela de a permite studentului o percepere 
activă, detaliată și programată în timp a viitorului loc de 
muncă, a exigențelor acestuia, cu scopul de a i se scurte 
perioada de adaptare și a i se facilita — după repartizare 
— o integrare profesională ritmică și o eficiență nemij
locită.

Ar fi, cred, utilă inițierea unor anchete de tip sociologic 
în unitățile economice, științifice, culturale, de învățămînt 
etc, în vederea conturării unui tablou cît mai clar al pos
turilor vacante, în diferite specialități, a domeniilor care au 
nevoie prioritară de specialiști. Astfel de anchete ar putea 
fi întreprinse de conducerile facultăților, prin corespon
dență, cu mult timp înainte de acțiunea centrală de repar
tizare. Rezultatele lor, puse la dispoziția Ministerului Tnvă- 
țămînt.ului, ar facilita lucrările de decizie ale organelor 
centrale, ar avea o funcție indicativă deloc neglijabilă. Ele 
ar putea fi urmate de acorduri directe între facultăți și 
instituții beneficiare, de acțiuni bilaterale menite să contu
reze cadrul efectiv al prerepartizării, modalitățile concrete 
de includere a studenților în regimul de lucru al unităților 
în care vor lucra după absolvire. Activitățile practice din 
timpul, ultimilor ani de studii, unele lucrări de laborator, o 
serie de exerciții și chiar unele seminarii ar putea fi decla
sate spre unitățile beneficiare respectîndu-se, desigur, rigo
rile de ordin didactic, dar fructificîndu-se cît mai mult con
dițiile superioare de pregătire a studenților, născute în acest 
mod. Contactul studenților cu unitățile productive le-ar favo
riza elaborarea unor teze de licență cu o sporită valoare 
operațională, axate pe teme direct legate de procesul de 
producție, concepute în spirit inovator și tinzînd spre avan
sarea unor soluții aplicative, pe baza unui studiu îndelungat 
și tenace.

în sfîrșit, prerepartizarea — nefiind contrară, în principiu, 
ideii de selecție valorică și de prioritate de opțiune a ab-

(Continuare în pag. a Il-a)
(Continuare în pag. a Ill-a) (Continuare în pag. a IV-a) II___.
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MIHAI VITEAZUL : rulează la
Patria (orele 10; 16; 20).

ÎNCEPUTUL : rulează la Cen
tral (orei 9.15 : 11,30 : 13,45 ; 16 ;
18.15 : 20.30)

MEXIC ’70 : rulează la Festival 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.30 :
20.45)

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Luceafă
rul (orele 8.45 : 11.15 , 13.45 ; 16.15 ; 
18.45 ; 21.15) ; București (orele
8 ; 10 ; 12.15 : 14.30 : 16.45 ; 19 ;
21.15)

ROMEO Șl JUL1ETA : rulează 
la Sala Palatului (orele 17), Capi
tol (orele 8,45 ; 11,45; 14,45; 18; 21), 
Favorit (orele 10; 13; 16,3Q; 19,30).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : 
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Munca 
(orele 15.30 : 18 : 20.15)

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17; 20,15), Feroviar (orele 8,30; 11;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Excelsior 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.45 ; 16 ; 18.30 ; 
21) ; Melodia (orele 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Gloria
(orele 9.30 : 12 : 14.30 : 17 : 19.30)

CINTECELE MARII : rulează la 
Volga (orele 9.30 ; 11.30 ; 13.30 :
15.30 ; 18 ; 20.15) : Aurora (orele
9 ; 11.15 ; 13.30 ■ 15.45 ; 18 ; 20.15) ; 
înfrățirea (orele 15.30 : 17.45 : 20)

INCINERATORUL • rulează la 
Viitorul (orele 16 ; 18 ; 20)

TRIPLA VERIFICARE : rulea
ză la Lira (orele 15.30 ; 18 ; 20.15) ; 
Arta (orele 9,30—15,30 în continua
re ; 18; 20,15).
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Vizita tovarășilor G. Husak 
și V. Bilak în țara noastră
Convorbiri la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I)

lor americane din Vietnam și din 
țntreaga Peninsulă Indochineză, 
pentru respectarea libertății, in
tegrității teritoriale și indepen
denței naționale, a dreptului 
sacru al acestor popoare de a-și 
hotărî singure, fără amestec din 
afară, destinele, în conformitate 
cu voința și aspirațiile lor națio
nale.

în- legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, a fost relevată 
importanța soluționării pe cale 
politică a conflictului, pe baza 
Rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, subli- 
niindu-se necesitatea retragerii 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, asigurării inde
pendenței și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din zonă, re
glementării problemei populației

La Fabrica de mașini-unelte și agregate 
și in cartierele Titan și Drumul Taberei

(Urmare din pag. 1)

brioație și la standul de probă, 
oaspeții se interesează de carac
teristicile tehnico-funcționale ale 
acestora, remarcînd buna pregă
tire a muncitorilor.

Luîndu-și rămas bun de la 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
acestei unități industriale, tova
rășii Gustav Husak și Vasil Bi-

Pe adresa Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a sosit o telegramă 
din partea colectivului de 
muncă al Centralei industriale 
de mecanică fină și aeronau
tică în care se spune, printre 
altele : însuflețit de lucrările 
plenarei Comitetului Central 
din 10—11 februarie 1971, de 
expunerea făcută dc dumnea
voastră la consfătuirea de lu
cru a conducerilor centralelor 
industriale și de indicațiile 
prețioase primite cu ocazia vi
zitelor de lucru în unele între
prinderi ale centralei, colecti
vul nostru se angajează să 
realizeze in cinstea semicen
tenarului partidului, peste 
sarcinile de plan, o pro
ducție globală anuală în (Agerpres)

caru, Vicu și Caraman. Foarte 
slab s-au prezentat Coclrea și Flo
rian Dumitrescu. Viitoarea convo
care a lotului — 15 martie a.c.

Reprezentativa olimpică de 
fotbal a intrat în faza finală ă 
pregătirilor dinaintea confruntării 
cu Albania (în preliminariile 
jocurilor olimpice). Șejșoționabilii 
au învins ieri la Giurgiu ..Du
nărea" din localitate cu scorul de 
1—0 (Oprea mln. 5). La capătul 
unul meci în care divizionarii B 
— mal bine pregătiți fizic, mai 
omogeni — au dominat, în special 
în repriza secundă, jocul.

Din rîndul „tricolorilor" mal re
marcăm pe VI ad. Olteanu, Cojo- 

TN EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT :

MIHAI FĂTU — ION SPĂLĂTELU
Garda de fier — organizație teroristă 
de tip fascist

AUREL BARANGA
Tipuri și tertipuri

Ș PRERE- ș
PARTIZAREA

’ [Urmare din pag. I-a) < ►
■ solvenților în ordinea rezultatelor lor profesionale — ar 
’ avea și funcția de a servi viitorilor absolvenți indicii' pal-

pabili asupra tipurilor de activități ce urmează să le rea-
■ lizeze în meseria aleasă; ea n-ar fi, deci, echivalentă cu. <k 
’ o opțiune definitivă pentru un, anume, lo.c de muncă. Ap.li-
I cată riguros și în limitele sale formale, ideea prere.pa.rti-. <P
* zării exclude posibilitatea subiectivismului și „Oranjamen-
‘ telor" prealabile. „Certificatul de calitate", eliberat absol- S
► ventului rămîne decisiv; el este rezultanta muncii șale și o
* emanație de sinteză a judecății la care l-a supus corpul « 
j profesoral.
► Prezența delegaților unităților beneficiare la operația de >
* repartizare ar putea — de asemenea — deveni mult mai < 
, consistentă, căci s-ar baza pe o cunoaștere mai adîncă a S
► tinerilor specialiști. >
► Opiniile conducerilor acestor unități asupra modului în < 
, care au lucrat și s-au comportat studenții în perioada pre- ’>
► repartizării, transmise din timp conducerilor facultăților, ar >
* putea adînci conținutul responsabil al acțiunii de repar- <
► tizare, redus uneori la o operația de ordin administrativ. >
* Privite ca un „flux continuu", momentele premergătoare >
* încadrării în producție a noilor serii de specialiști solicită < 
I o mai suplă și mai amplă activitate din partea consiliilor A
► profesorale ale facultăților. și senatelor universitare. Este, >
► în fond, un titlu de cinste pentru instituția de învățămînt <
► superior, acela de a se preocupa din timp, cu grijă și $
► răspundere, de viitorul profesional al produselor sale, noile J
* contingente de specialiști, de care are nevoie economia <
► națională.' _ 1
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palestiniene în conformitate cu 
dreptul său la autodeterminare, 

în convorbiri a fost exprimată 
hotărârea celor două partide de 
a milita consecvent pentru re
stabilirea și întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, înte
meiată pe internaționalismul so
cialist, respectarea independen
ței, egalității în drepturi, stimei 
și respectului reciproc». pentru 
întărirea solidarității tuturor for
țelor revoluționare, democratice 
si antiimperialiste din întreaga 
lume.

Tovarășul Gustav Husak a in
vitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să facă o vizită în 
Republica Socialistă Cehoslovacă. 
Invitația a fost acceptată.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră, tovără
șească.

lak semnează în cartea de onoa
re a întreprinderii, în care au 
scris următoarele : „Urăm noi 
succese lucrătorilor acestei în
treprinderi, admirăm munca lor 
rodnică".

în continuare, oaspeții ceho
slovaci au vizitat noul și modemul 
cartier bucureștean Drumul Ta
berei, ridicat în anii din urmă, pe 
fosta cîmpie a Cotrocenilor.

valoare de 90 milioane lei, din 
care pînă la 8 mai — 28 mi
lioane ici ; 24 milioane lei be
neficii, din care pînă la 8 mai 
— 7 milioane lei și să reducă 
consumul de metal cu 600 
tone.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, se spune în înche
ierea telegramei, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
organizarea mai bună a pro
ceselor de producție, introdu
cerea mecanizării, crearea prin 
autodotare a unor mijloace 
moderne de lucru, că vom în
druma și mobiliza colectivele 
de muncă din unitățile sub
ordonate în realizarea exem
plară a sarcinilor planului 
cincinal.

BERLIN 3 (Agerpres). — Tn 
prima zi a turneului internațional 
feminin de handbal de la Neu- 
branderburg (R. D. Germană), e- 
chipa României a întreout cu 
scorul de 12—9 (9—6) selecționata 
Iugoslaviei.

FILM AL CINECLUBU- 
LUI SĂTESC DIN BÎRCA

Membrii cineclubului din Bîr- 
ca, județul Dolj, au realizat un 
film inspirat din lupta desfășu
rată de partid în anii ilegalită
ții. Scenariul, regia și imaginea 
sînt opera colectivă a cadrelor 
didactice din localitate. Filmul 
redă momente semnificative ale 
activității fostei celule comunale 
de partid din ilegalitate, relie- 
fînd personalitatea unor comu
niști, eroismul de care au dat 
dovadă în acei ani. Tot în a- 
ceastă comună au fost deschise 
expoziții de fotografii și de artă 
plastică, toate lucrările fiind 
realizate de artiști amatori din 
localitate în cinstea sărbătoririi 
semicentenarului P.C.R.

SIMPOZION AL PRO
FESORILOR DE LA LICE
UL „DRAGOȘ VODĂ"

La casa de cultură din Cîmpu- 
lung Moldovenesc, a avut Ioc 
un simpozion în cadrul căruia 
profesori de Ia Liceul „Dravoș 
Vodă" au conferențiat, în fața 
unui numeros public, despre 
condițiile istorice ale creării 
P.C.R., prezentînd aspecte sem
nificative din activitatea revolu
ționară a comuniștilor pentru a- 
părarea intereselor vitale ale po
porului român.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ 
PLASTICĂ A ELEVILOR

Elevii Liceului ..Octav Răn- 
cilă“ din Iași au deschis, marți

■ 2 martie a.c., în sala „Victo-
■ ria“ o expoziție de grafică, 
pictură, sculptură, artă deco
rativă. cuprinzînd peste 200 de

“lucrări. Compozițiile tematice 
reflectă realizări din anii con
strucției. socialismului. Intre 
acestea se remarcă afișele din 
ciclul „50 de ani de lupte și 
victorii".

„PATRU OAMENI FĂRĂ 
NUME"

r
După cum ne anunță din Pi

tești directorul Teatrului „Al. Da- 
villa", tov. Constantin Dinischio- 
tu, în cinstea semicentenarului 
P.C.R. marți, 9 martie a.c., va 
avea loc premiera piesei „Patru 
oameni fără nume" de Radu 
Bădilă. Regia aparține lui V. 
Calotescu iar rolurile principale 
sînt deținute de Șt. Moisescu, 
Dora Cherteș, Dimitrie Dumitru 
și Petre Dinuliu.

ANATOMIA UNUI
(Urmare din pag. I-a) 

vor fi placați cu folii strălucitoare 
de aluminiu și de pe planșeul 
mozaicat, privim puțul hidroagre- 
galului 6, spre cele 6 palete re
glabile ale rotorului turbinei, gîn- 
dîndu-ne că poate sîntem ultimii 
„din afară" care le mai pot în
trezări. în puțul nr. 5 au fost 
deja lansate și rotorul turbinei și 
aparatul director și statorul gene
ratorului menit să mai cuprindă 
un rotor cu un diametru de 14,5 
m. Hidroagregatul 4, în ceea ce 
privește piesele principale, a fost 
montat în întregime și urmează 
sa producă energie în cinstea 
semicentenarului partidului. Ta
bla striată care acoperă statorul 
șî rotorul generatorului de la 
hidroagregatul 3 nu lasă să se 
vadă decît capătul axului care 
coboară pînă la nivelul plajelor 
amintite mai sus. întregul an
grenaj se rotește acum cu 71,5 
ture pe minut, adăugind milioa
nelor de kilowați un plus sub
stanțial de putere. în sfîrșit, hi- 
droagregatele care produc de 
mai mult timp energie și a căror 
rotire nu se mai întruchipează în 
imaginație. Și, înainte de a-i pă
răsi pe monteuri — inginerii Ilie’ 
Mircea. Vâsile Perșinaru, Nicolae 
Decuseară, maiștrii Alexandru 
Drăghici, Ovidiu Simionescu și 
Nicolae Kiks, — înainte de a păși 
în zona celor de la „exploatare" 
o ultimă întrebare : „în urmă cu 
un an, cînd se lucra numai la 
montarea primului hidroagregat, 
parcă era aici mai multă anima
ție decît acum, cînd se lucrează 
simultan la trei" — observ, ro- 
tindu-mi privirea prin marea 
hală cvasipustie, „In urmă cu un 
an, cînd am început lucrările de 
montaj — ne răspunde maistrul 
Ovidiu Simionescu — aproape 
că ne încurca mulțimea de gură 
cască. Se petreceau fapte neobiș
nuite, atunci. Acnm, neobișnuitul 
a intrat în firesc".

Intr-adevăr, a intrat în firesc 
și rotirea celui de-al treilea 
hidroagregat, supravegheată de

„CHEIA COMUNEI"

Comitetele comunale U.T.C., 
în colaborare cu consiliile popu
lare din Frasin, Stulpicani, Os- 
tra și Mănăstirea Humorului, au 
organizat un concurs pe tema 
„satul contemporan în cifre și 
fapte". El se va desfășura în 4 
etape. Prima a avut Ioc săptă- 
mîna trecută la Stulpicani — ne 
scrie C. Ciubotaru, activist Ia 
Comitetul județean U.T.C. Su
ceava. In fața a peste 400 de 
spectatori, cele două echipe con
curente s-au dovedit foarte bine 
pregătite, cea a comunei gazdă 
cîștigînd numai după întrebări 
de baraj. în prealabil, în comu
nele participante au fost con
fecționate trofeele transmisibile : 
„cheile". Cine va cîștiga cele 
mai multe va primi un premiu 
de 3 000 lei. Etapa a doua va 
avea Ioc duminică 7 martie.

ÎNTÎLNIRE CU COLEC
TIVUL UZINEI „TEH- 

NOMETAL"

Uteciștii de la Liceul nr. 4 
din Timișoara au efectuat o 
vizită la Uzina constr ictoare 
de mașini „Tehnometal" din 
localitate — ne scrie Victor 
Teleșcan. membru în comi
tetul U.T.C. al școlii. După 
vizitarea halelor de produc
ție ei s-au întîlnit în sala de 
festivități cu conducerea u- 
zinei și numeroși muncitori. 
In afara prezentării activității 
ce se desfășoară aici ei au ur
mărit cu deosebit interes rela
tarea tov. Ștefan Jijie, cel mai 
vechi lucrător din fabrică, 
care le-a vorbit elevilor des
pre condițiile de viață și de 
lucru de dinainte de eliberare 
și despre activitatea comu
niștilor în ilegalitate.

„FESTIVALUL 
LICEELOR"

în orașul Roman a avut loc 
„Festivalul liceelor teoretice" în 
cadrul căruia elevii celor două 
școli au prezentat bogate pro
grame artistice. Duminică, 7 mar
tie, va avea loc etapa a doua a 
festivalului, reunind liceele de 
specialitate. De remarcat, în ca
drul manifestării, montajul în
chinat semicentenarului P.C.R. 
de către Liceul nr. 2 și progra
mul de cîntece patriotice corale 
al Liceului nr. 1 — ne scrie 
eleva Mihaela Nițescu. In cadrul 
acelorași manifestări, duminica 
trecută a avut loc la Liceul nr. 
1 un concurs pe tema „50 de ani 
de luptă glorioasă a P.C.R.", la 
care au participat toți elevii 
școlii pe baza unui material bi
bliografic comunicat cu două 
săptămîni înainte.

MICROINTERVIU
CU COMPOZITORUL 

LIVIU IONESCU

— Ce lucrări ați scris în cin
stea aniversării semicentenarului ?

— Un concert pentru voce, 
pian și orchestră.

— Pe versuri de ?
— Eugen Frunză.
— Formația mi se pare inedi

tă...
— Nici eu nu' am mai întîl- 

nit-o. Sper însă că am reușit să 
realizez o partitură în care fu
ziunea voce, pian, orchestră este 
perfectă.

— Cum este structurată lu
crarea ?

dispeceri închiși în cabine din 
sticlă minuscule. Aparatele de 
măsură indică 110 598 860 kwh 
produși de la începutul anului 
și, de la pupitrul de comandă, 
tînărul inginer de serviciu Cla- 
udiu Croitoru. după ce ne ex
plică sumar cîteva date la care 
cunoașterea noastră nu mai are 
acces, ne invită să descindem 
mai bine în adine, spre cotele la 
care s-au aventurat puțini re
porteri. Un ghid ne este sufi
cient pentru a descifra anatomia ' 
unui colos scufundat în sute de 
mii de metri cubi de beton : s-a 
întîmplat să' fie mecanicul de 
serviciu Gheorghe Tudorache. 
La capătul unor scări în spirală, 
al unor pasarele și coridoare 
pustii, practicate îii trupul ace
luiași murite din stîncă zămislită 
de oameni, am aflat, spre sur
prinderea noastră, un singur am
fitrion : electricianul Ion Teodo- 
rescu. De fapt, acolo, gazdele 
noastre, cu mult mai multe de
cît ne-am putea închipui, își pă
răsiseră saloanele din subteran, 
pentru a se îndrepta spre Lotru, 
pe Someș sau către RoVinari.

Nivelele, pe. verticală, asemeni 
unui verb cuminte, se conjugă 
cu o regularitate impecabilă. 
Nivelul rotorului și statorului 
generatorului de energie, nivelul 
pîrghiilor paletelor care reglează 
debitul apei, cele două servomo
toare care acționează aparatul 
director, destinat măririi sau mic
șorării vanelor de acces, și, prin 
toate, un ax principal, de fapt un 
miez de oțel prin care două co
loane de distribuție comandă 
unghiul paletelor din adine, unde 
se sfîrșește căderea de 27 de 
metri a apei, La Cota 38, gospo
dăria de ulei : la Cota 31 — com- 
presoarele ; apoi o galerie de ac
ces la diferite instalații de su
praveghere și control a temelii
lor . colosului în inima căruia am 
pătruns și, în sfîrșit, la cota 8 — 
pompele de avarie. Mai jos, cu 
numai trei metri deasupra nive
lului îndepărtat al Mării Adria- 
tice — sorburile pompelor de a-

— Versurile luă Eugen Frunză, 
versuri în care poetul își pro
pune o istorie a luptelor po
porului pentru făurirea fericirii 
mi-au permis să-mi structurez 
piesa în trei mișcări — un Alle
gro, un Andante și un Scherzzo 
în care încerc un dialog al pia
nului și vocii. Sper că în ca
drul uneia dintre manifestările 
dedicate aniversării semicentena
rului să am posibilitatea unei 
prime confruntări a lucrării mele 
cu publicul.

I. S.

„FESTIVALUL 
FOTO 71"

Festivalul înmănunchează cele 
mai reușite imagini fotografice 
ale amatorilor din județul Mu
reș. care oglindesc succesele con
strucției socialiste din această 
zonă. Juriul nu a decis decît a- 
supra admiterii lucrărilor în ex
poziție. Desemnarea celor mai 
bune zece lucrări va fi făcută 
de publicul vizitator prin vot.

AL. R.

V . z ' '

VITRINA B.T.T.

BACAU
• 40 de tineri din orașul Tir- 

gu Ocna vor pleca simbătă di
mineața, cu autocarele, intr-o 
excursie la Doitana, unde vor 
vizita muzeul.

TIMIȘOARA
• Simbătă și duminică, 100 

de tineri muncitori, studenți și 
elevi din județul Timiș vor par
ticipa la o excursie in Bucu
rești, Cîmpina, Doftana și Si
naia. Vor li vizitate : Muzeul de 
Istorie a P.C.R., a luptei demo
cratice și revoluționare din Ro
mânia, Muzeul de la Doftana, 
Castelul Peleș și alte obiective.

• La Muntele Semcnic vor 
poposi intr-o excursie de sfîrșit 
de săptămină aiți 40 de tineri 
studenți și elevi timișoreni. Din 
programul excursiei face parte 
și un concurs popular de schi.

CONSTANȚA
• O excursie în R.P. Bulga

ria cu autocarele va reuni, la 
sfirșitul acestei sâptâmini, 42 de 
tineri muncitori de la întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
din Constanța.

• 44 de tineri cooperatori din 
satul Șipote, comuna Deleni, vor 
fi oaspeții municipiului de re
ședință a județului. în progra
mul excursiei figurează vizita
rea acvariului, a planetariului, a 
Muzeului Marinei.

o în aceeași zi orașul Con
stanța va primi vizita a 60 de 
tineri elevi ai Școlii profesionale 
de pe lingă Uzina I.M.U.M. din 
Medgidia.

SIBIU
• O manifestare originală, în

chinată zilei de 8 Martie, va fi 
organizată la sfirșitul acestei 
săptămîni de agenția B.T.T. din 
Sibiu. 160 de tineri din județ vor 
participa, în stațiunea balneo
climaterică Păltiniș, Ia „Balul 
fetelor".

De reținut cîteva puncte ale 
programului, care va fi susținut, 
în cea mai mare măsură, de 
fete, băieții participînd, de a- 
ceastă dală, în calitate de invi
tați : concurs popular de schi, 
concurs de săniuțe, alegerea lui 
„Miss Mărțișor ’71", spectacol 
susținut de Ansamblul folcloric 
și orchestra tineretului din Si
biu...

O. NEGRU

(0I0S
varie. Aceeași trepidație puter
nică, rezultată din îmblînzirea 
unei forțe telurice, ne împresoară 
din toate părțile. 178 MW... Ce 
semnifică această putere ? „To
varășe Teodorescu — întreb — 
lucrezi de douăzeci de ani ca 
mecanic de întreținere, a unor a- 
gregate electrice... Care este cea 
mai mare putere pe care ai supra
vegheat-o pînă acum ?“ „Vreo 6 
MW" — îmi răspunde omul, e- 
difieîndu-mă.

Ser/a a doua 
a ridicat mănușa!

Cu ROMEO VANICA în fața televizorului din redacție

— Ei bine, îți închipuiai că 
titlul la care am convenit asea
ră avea să se confirme cu atîta 
pregnanță azi ?

— Intr-adevăr de acolo — de 
la ultima concurentă de aseară, 
de la Dova — „a început vînă- 
toarea“. Nivelul propus de ea 
a fost susținut cu mult mai 
multă consecvență de concu- 
renții celei de a doua seri.

— Ai zis „concurenții"... Să 
deduc de aici că te-ai gîndit în 
primul rînd la cei doi băieți 
care — intr-un gen ce pare a- 
desea concesionat frumuseților 
și vocilor feminine — au izbutit 
să se impună printre cei mai se
rioși pretendenți la trofee ?

— Părerea mea este că Fausti 
și Erik pot fi socotiți printre 
animatorii serii. îi consider prin
tre puținii concurenți care — 
pînă acum — au știut să-și alea
gă ambele piese în așa fel incit 
să le pună in valoare complet 
calitățile vocale și interpretati
ve. Spre deosebire de...

— Ai perfectă dreptate. Pri
veam cu sinceră întristare cum 
Helena Vondrackova își riscă cu 
cea de a doua melodie șansele 
la care îi dădeau dreptul vocea 
și prezența scenică. Ca să nu 
mai vorbim de Cătălina Mari
nescu, care ne dăduse destule 
speranțe cu prima piesă, pentru 
a ni le clătina cu a doua — des
tul de îndepărtată de posibili
tățile ei.

— Cînd m-ai întrerupt, eu 
voiam să remarc altceva. Spre 
deosebire de repertoriul abordat 
pînă acum, cei doi concu
renți au făcut ca pentru prima 
oară să se audă în concurs mu
zică mai apropiată genului 
„pop“ și succesul de sală nu s-a 
lăsat așteptat. Pentru 5 nu mai 
reveni aș mai remarca siguranța 
vocilor lor și faptul că — fără 
a-și alege piese de mare anver
gură — au conturat momente 
artistice convingătoare.

— Plutonul fetelor ți s-a părut 
la fel de compact ?

— Concurentele, în general, 
s-au plasat la nivelul ridicat al 
serii, impus chiar de la început 
de Britt Vandelbe. Surprinzîn- 
du-mă plăcut prin intervențiile 
sale la trombon, cintăreața da
neză n-a rămas doar la acest 
insolit : ea a etalat o voce tim
brată, cu multe posibilități pen
tru un gen pretențios cum e 
jazz-ul.

— Dacă e vorba de voci care 
să promită mai mult decît le-au 
îngăduit cele două piese pre
zentate în concurs, ce părere ai 
de Nicole Jacquemin ?

— Prin tblefon de la 
Brașov —

Reportajul de astăzi, l-am 
început astă noapte la ora 
2,30 cînd, în holul hotelului, 
în jurul unei măsuțe, am a- 
sistat Ia o partidă de „belo
tă" între Alain Barriere și 
membrii echipei sale — in 
așteptarea plecării. între 
două jocuri, Alain semna și 
dedica fotografii și lot felul 
de hirtiuțe pentru ziare, re
porteri și prieteni din mul
țimea care, curios, nu se 
culcase numai din dorința 
de a avea o efemeră dova
dă de simpatie din partea 
celui care a scris melodii 
de neuitat ca : „Ma vie", 
sau „Plus je t'entend". Deci, 
cum vă spuneam, „banda" 
lui Barriere a plecat azi- 
noapte. A rămas doar im
presarul de mare notorie
tate, Vie Talar, una din cele 
mai imporlanle persoane ale 
Agenției de impresariat Ma- 
rouani și al Show-Busi- 
ness-uiui din Franța. De 
altfel, agenția Marouani s-a 
ocupat de majoritatea cîn- 
tăreților francezi invitați ca 
vedete pînă acum la Bra
șov. De aceea, Vie Talar îl 
așteaptă pe Enrico Macias. 
Vom reveni cu o discuție pe 
care o considerăm deosebit 
de interesantă, cu acest om, 
prin mina căruia au trecut 
și trec mulți dintre cintăreții 
de frunte ai Franței.

Două amănunte anecdoti
ce : cintăreața italiană Lo

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RA1 ru
lează la Victoria (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45) ; Tomis 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) ; Flamura (orele 9 ; 11.15 :
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Grivița (orele 9.30 ;
11.30 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ;
Modern (orele 9 : 11.15 ; 13.30 ;
16 ; 18.15 ; 20.30) STRADA LĂTU
RALNICA ; rulează la Buzești 
(orele 15.30 ; 18 : 20.15)

ÎNGERII NEGRI ; rulează la 
Dacia (orele 8.30 — 20.30 în con
tinuare) ; Miorița (orele 10 ; 13 :
16 : 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Bucegi (orele 16 ; 18.15 ;
20.30) ; Giulesti (orele 15.30 ; 18 ;
20.30)

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Unirea (orele 14.45 ; 
16,30; 18,30; 20,30), Drumul Sării 
(orele 14.45; 16.30: 18.30; 20,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Floreasca (orele 15.30 ; 18 ;
20.30)

CRIMA ȘI PEDEAPSĂ : rulează 
la Moșilor (orele 15; 19).

POMUL DE CRĂCIUN : rulea
ză la Flacăra (orele 15.30 ; 18 ;
20.15)

ORA SCORPIONULUI : rulea
ză la Vitan (orele 15.30 : 18 : 20.30)

100 DE CARABINE : rulează la 
Rahova (orele 15,30: 18: 20,30)

SOARELE ALB AL PUSTIULUI; 
rulează la Progresul (orele 15.30; 
18 : 20)

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18; 
17.45 . 20)

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18;
20.15) .

FABIO MAGICIANUL: rulea

— Nu e numai cazul ei. După 
părerea mea, Nicole Jacquemin 
— ca și Frederique Vali — au 
anunțat calități vocale și drama
tice care le îndreptățesc la un 
loc în prestigioasa familie a șan- 
sonetiștilor.

— In aceeași ordine de idei, 
Helena Vondrackova m-a făcut 
să-i bănuiesc posibilități mult 

■" mai mari decît a știut să de
monstreze.

— Prezentînd un șlagăr pe 
care precedenta ediție ni l-a o- 
ferit în cîteva interpretări reu
șite, Helena Vondrackova a iz
butit o versiune inedită — foar
te personală, dar și deosebit de 
valoroasă. Și eu sînt de părere 
că — din păcate — cea de a 
doua piesă nu i-a permis să-și 
consolideze creditul cîștigat. 
Oricum, ea rămîne una diri pre
zențele remarcabile și remarcate 
ale serii.

— Crezi că portugheza Lenita 
Gentil și-a creat în concurs un 
gen al ei ?

■— Calitățile ei sîrit vocea cal
dă și timbrul plăcut, un joc de 
scenă reținut și discret. Calități 
care o recomandă ca o bună in
terpretă a pieselor de atmosferă.

— Și acum, despre prima noa
stră reprezentantă in concurs : 
ai avut emoții ?

— Mărturisesc că da, dar pri
ma piesă mi le-a spulberat, 
pentru că aici Cătălina Marine
scu și-a făcut remarcate vocea 
plină și catifelată, nuanțarea și

★

Opt concurenți, din tot atîtea țări, au urcat miercuri pe scena 
concursului „Cerbul de aur". Seara a fost deschisă de Britt 
vcndelbe, din Danemarca; ea a interpretat melodia compozi
torului Mișu îancu „Te iubesc ca-n prima zi", și, într-o orches
trație modernă, vechea piesă „Lustragiul" de Sidney Chaplin. 
Concurenta portugheză Lenita Gentil a oferit cintecul româ
nesc „Caut leac de dragoste" de Petre Firulescu și „Zorile", în 
prelucrarea lui Fernando Chaby. Repertoriul cintăreței belgiene 
Nicole Jacquemin a fost urmărit cu atenție specială de doi din 
membrii juriului — George Sbîrcea și Jacques Hustin — în cali
tate de autori ai melodiilor : „Ionel, Ionelule" și „Trandafir în- 
smgerat". Prima noastră candidată in concurs, Cătălina Mari
nescu, s-a prezentat cu piesa în primă audiție „Poate totuși mă 
iubești", de Marius Puican, și „Fascinație" de Ion Vasilescu. 
Un interpret din Luxemburg, Fausti a cîntat „Nu-ți șade bine 
cînd plingi", de Gelu Solomonescu, și „Caut un cîntec", de Paul 
Bierer și Rudolf Strassner. Solistul Erik din Austria s-a pre
zentat cu populara compoziție a lui George Grigoriu, „E vîrsta 
întrebărilor", și cu propria sa compoziție, „Călătorul". Cîntă- 
reața franceză Frederique Vali a oferit cintecul lui Nicolae 
Chirculescu, „Spune-mi ce crezi", și „Dragoste pierdută" de 
Charles Dumont. în fine, Helena Vondrackova, a interpretat șla
gărul lui Edmond Deda „Of, inimioară" și „Comoara din insulă" 
de B. Ondracek și Z. Ritri.

rena Midi, la jumătatea că
lătoriei sale cu avionul dea
supra Iugoslaviei, și-a dat 
seama că și-a uitat bagajele 
la Roma. La sosire, pe aero
portul Otopeni, s-a grăbit să 
se manifeste in stil „spa
ghetti" dezolată de această 
nefericită întâmplare. Dar 
Bucureștiul aflase prin tele
fon, așa incit Lorena Midi 
nu va mai cînta azi, așa 
cum fusese prevăzut, ci 
mîine, in încheierea con
cursului. Foarte asemănă
toare este și întâmplarea fin
landezei Lea Laven care și-a 

pierdut la Copenhaga tot 
bagajul, așa incit organiza
torii festivalului, prompți ca 
întotdeauna, îi pregătesc 
cintăreței finlandeze un nou 
costum de scenă. In orice 
caz, așteptăm cu nerăbdare 
interpretarea pe care o va 
da Lea Laven cunoscutei 
melodii a formației Beatles, 
„Samething".

Cîteva cuvinte despre re
prezentanta Bulgariei, Mimi 
Ivanova : a terminat liceul 
muzical și a cîntat mulți ani 
Ia acordeon, instrument pe 
care I-a abandonat ulterior, 
deoarece ea era prea mică 
și acordeonul prea mare. A 
făcut pînă acum turnee in

ză la Timpuri Noi (orele 9.30 —
17.30 în continuare) ; Program de 
filme documentare (orele 19.30 — 
21)

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Crîngași 
(orele 16; 18; 20).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Laromet (orele 15.30 :
17.30 :19.30)

MIZERABILII (ambele serii) : 
rulează la Cinemateca Union (o- 
rele 9,30; 13), O. K. NERONE (ora
16,30).

Opera Română : DON QUIJOTE 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI — ora 
19,30; Teatrul Național ,,I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDATĂ — 
ora 20; (Sala Studio) : CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF ? — 
ora 20 ; Teatrul ,,Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRIMDBERG — ora 20 ; 
(Sala Studio) • ACEȘTI NEBUNI 
FĂȚARNICI — ora 20 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) ; LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
(Calea Victoriei) : SOMATUL LU
NII — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19,30; (Sala Studio) : SCHIMBUL 
— ora 20; Teatrul Giulești : TAN
GO LA NISA — ora 19.30; Tea
trul ,,Ion Creangă" : COMOARA 
DIN INSULA PIRAȚILOR — ora 

frazarea foarte bună. Riscul de 
a aduce într-o competiție de 
talie europeană, ca aceasta, nu
me mai puțin rodate pe afișe și 
generice s-a dovedit pînă la ur
mă mai mic decît ne temem de 
obicei.

— Nu ți s-a părut că Lola 
Iovanovici — în primul recital 
al serii — a încercat o reabili
tare a muzicii ușoare în spiri
tul ei primar, de spectacol de
conectant. conceput ca un dia
log deschis cu publicul ?

— Da, ea a adus în scenă ne
sofisticata bucurie de a cînta, 
oferind un spectacol antrenant, 
în care i-am apreciat mobilita
tea stilistică și dezinvoltura cu 
care a ilustrat școala iugoslavă 
de muzică ușoară, bogată în 
combinații ritmico-melodice.

— în fine, Charles Trenet...
— ...Maestrul recunoscut al 

șansonetei a venit la recitalul 
„Cerbului de aur" cu noblețea 
vedetei ce nu se dezminte. 
Show-ul său ne-a revelat sem
nificațiile multiple pe care cîn- 
tul le portă cu și prin sine. Ti
nerețea cunoscutelor sale melo
dii s-a confirmat încă o dată, nu 
numai prin aplauzele de la Bra
șov, ci și prin emoția artistică 
pe care am trăit-o în compania, 
lui fiecare dintre noi, indife
rent de vîrstă.

Convorbire consemnată da 
COSTIN BUZDUGAN

★ *

Algeria. Polonia, U.R.S.S. și 
Iugoslavia. Anul trecut a ab
solvit secția de estradă a 
conservatorului sofiot. Mimi 
Ivanova are 23 de ani, se 
află pentru prima oară la 
un concurs internațional și 
de aceea a fost foarte emo
țională marți seara, înroșin- 
du-se, după spusele ei „pes
te măsură". In proiect are 
un lung turneu cu orchestra 
„Sofia" prin întreaga Bul
garie, iar pe 15 martie, con
cursul dc selecționare pen
tru „Orfeul de aur". Com
pozitorul Aurei Girovcanu a 
telicitat-o după interpreta
rea piesei sale „După noap
te vine zi". Și mai are încă 
o dorință : „să cînte, să cin- 
te, sa cînte, să mulțumească 
pe toată lumea".

Ieri, s-au adus in holul 
hotelului, pe o masă special 
amenajată. trofeele con
cursului : cerbii și plache
tele. Am asistat cu încinta- 
re, cum personalul de servi
ciu le ștergea și le lustruia 
cu grijă.

Altfel, aici totul este bine. 
Nu a mai nins și lumea se 
înghesuie în frig să vadă 
măcar o șuviță de păr și un 
obraz al Ilelenei Vondra
ckova. Hotelul „Carpați" 
găzduiește un univers fasci
nant cu lumini ce se între
taie, cu bucurii de o clipă și 
multe, cu multe, multe spe
ranțe.

OCTAVIAN URSULESCU

16; Teatrul Evreiesc de Stat : PE 
PLACUL TUTUROR — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂ
PUȘILOR — ora 17; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : FETELE DID1NEI — 
ora 19,30: Circul de Stat: INTER
NAȚIONAL ’71 — ora 19,30 ;
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
CONCERT DE MUZICA POPU
LARA ROMANEASCA — ora
19,30 ; A.T.M. (La Ateneul Ro
mân — sala Studio) : PREMIERĂ 
— ora 18.

PROGRAMUL I

• 10,00—11,30 Emisiuni-lecții
pentru lucrătorii din agricultură. 
Livezile de sămînțoase • 18,00 
Deschiderea emisiunii • 18,30
Poșta Ex-Terra • 18,40 Romanțe 
șl muzică populară în interpre
tarea tenorului Constantin Dumi
trescu • 18,50 România ’71. Azi — 
județul Vîlcea » 19,15 Publicita
te s 19,20 1001 de seri — emisiu
ne pentru cel mici • 19,30 Tele- ' 
jurnalul de seară a 20,00 Con
cursul și festivalul international 
„Cerbul de aur" Brașov — Româ
nia. Ediția a IV-a. • 21,10
Drumurile — Reportaj de 
Horia Vasilonl • 21,30 Partea a 
Il-a â Concursului șl festivalului 
internațional „Cerbul de aur".. Re
cital Enrico Macias • 22,35 Tele
jurnalul de noapte • 23,00 închi
derea emisiunii programului I.
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DISCUTÎND DESPRE
CALITATEA DE UTECIST

SĂ APELAM

LA VIATA Șl

CITATE DIN
Era probabil o neînțelegere 

la mijloc. Aflasem că organiza
ția U.T.C. a Institutului de pro- 
iectări-automatizări din Bucu
rești urmează să dezbată, la 
scara realităților sale proprii, 
măsurile și hotărîrile Con
gresului U.T.C. Momentul era 
deci ctim nu se poate mai bine 
integrat în atmosfera generală 
a acestei etape de lucru. La fața 
locului informația a suferit o 
mică modificare, păstrîndu-și 
insă și așa doza de atractivitate 
necesară pentru a menține treaz 
interesul. Tema adunării gene
rale suna de fapt „Ce înseamnă 
a fi utecist In lumina docu
mentelor Congresului". Ceea ce 
oferea, poate, un motiv în plus 
de a urinări cu curiozitate dez
baterile. Clasica temă de discu
ții pe marginea calității de ute
cist putea căpăta intr-adevăr 
valori și nuanțe inedite dacă 
era abordată în contextul larg al 
noilor recomandări lansate de 
Ia tribuna Congresului, în ime
diata vecinătate a lucrărilor 
sale, îl dădea o greutate în plus. 
Aceste intenții au și fost urmă
rite, de altfel, și faptul trebuie 
recunoscut ca atare.

Neînțelegerea exista totuși și 
nu se datora unei erori de in
formare, ci însuși modului în 
care își concepuse acțiunea co
mitetul U.T.C. de la I.P.A. Pen
tru că mai întii și mai de mult 
intenția fusese aceea a unei 
dezbateri care se numea simplu 
și convingător „Ce înseamnă a 
fi utecist", („E o dorință 
Veche a noastră" — mi 
spus). Pentru că această 
batere urma să aibă loc 
altă dată, prin februarie, 
cum atunci nil s-a putut
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rat și lucrările Congresului, 
apărut ideea „actualizării", 
indcă nu se putea, desigur, 
nu „reflectăm" evenimentul. 
Așa se explică adăugirea celei 
de a doua părți la titlul inițial.

Ce anume a ieșit din această 
încercare de a împăca și capra 
și varza putem înțelege din 
simpla relatare a modului de 
desfășurare. Mai întii că pro
blemele Congresului, varietatea 
sa de idei și sugestii n-au 
deloc dezbătute, ci. mult 
comod. înfățișate, amintite 
tr-un fel de rezumat al 
film de scurt metraj. Din 
vreo zece înscrieri Ia cuvînt, nu
mai doi vorbitori s-au oprit mai 
îndelung Ia cea de a doua ju
mătate a temei — și iată cum : 
unul a trecut în revistă mate
rialele de bază ale Congresului 
(MIHAI SAVILO), iar altul a 
spicuit „din cuvîntul partici- 
panților la Congres" (MIHAELA 
BOGDAN). Un procedeu care 
stîrnește cel puțin nedumerire 
deoarece lucrările, dezbaterile 
și hotărîrile Congresului nu tre
buiau acum aduse la cunoștin
ță, prezentate în pilule concen
trate, ci trebuiau cunoscute mai 
demult, de fiecare din cei două 
sute de tineri prezenți. Acum 
trebuia să se pornească de la 
asimilarea documentelor ca de 
la un punct cîștigat și să se 
intre direct în discuții. Discuții 
care să nu se producă nici ele 
oricum, ci să scoată in eviden
ță citeva modalități de aplicare 
a măsurilor Congresului la ac
tivitatea organizației respective, 
să Ie îmbogățească prin adopta
rea unor hotăriri proprii.

O asemenea raportare 
realitățile atît de concrete 
organizației, ale întregului 
stitut a lipsit însă aproape

fost 
mai 
în- 

unui 
cele

la 
ale 
in- 
cuSi cum intre timp s-au ciesfășu-

După cum se vede, atenția nu putea fi deloc concentrată intr-un 
singur punct

desăvîrșire și in tratarea 
dinții subiect, cel care 
in intenția inițială a 
torilor. Nici acesta n-a demon
strat deloc că un răspuns la în
trebarea „Ce înseamnă a fi ute
cist" ar trebui să se refere în 
primul rînd la uteciștii de Ia 
I.P.A., să se argumenteze prin 
faptele lor. în loc de asta, atît 
referatul introductiv, plin de ci
tate din clasici și antici, cit și 
„înscrierile la cuvînt", mai bine 
zis „coreferatele", cu care vorbi
torii se îndreptau spre tribună, 
avîndu-le grijuliu întocmite 
dinainte, n-au realizat decît 
niște expozeuri abstracte, niște 
conferințe pe de lături de pro
blema propriu zisă. Despre e- 
coul pe care l-au putut trezi a- 
ceste „dezbateri" s-a exprimat 
limpede unul din participanți : 
DAN DOBRESCU, care a dat 
glas multor regrete : „Am ră
mas cu un gust amar ascultînd 
cele spuse pînă acum. M-a sur
prins caracterul atît de general 
și teoretic al intervențiilor, care 
ar fi trebuit să ne arate ce în
seamnă a fi utecist la noi, în 
zilele noastre și în' institutul 
nostru. O dezbatere adevărată, 
cu atît mai importantă, cu cit 
are loc imediat după Congres. 
Insă așa ceva nu se putea obține 
printr-o acțiune regizată, aran
jată dinainte".

Vorbitorii ar fi 
aria problemelor 
interes dacă n-ar 
setați de „sugestii" și „orientări' 
anterioare, de cîteva indicații 
care au împiedicat afirmarea 
unei atmosfere de lucru indis
pensabilă.

Calea de a evita eșecul unei 
încercări atît de generoase în 
intenția ei era poate chiar aceea 
Ia care am ajuns în dialogul 
purtat cu cei ce susținuse refe
ratul, DRAGOȘ BUTOI : „Ar fi 
trebuit poate să înlocuim tema 
de 
fost 
atît 
care 
bine acestui moment. Sau măcar 
să nu încercăm alăturarea for
țată a dezbaterilor pe marginea 
Congresului, care nu erau încă 
pregătite, la un subiect pe care 
noi il gîndisem mai demult și îl 
concepusem altfel".

Aceasta a fost, fără îndoială, 
însăși neînțelegerea de care 
vorbeam, eroarea înfăptuită de 
comitetul U.T.C. Acesta a fost 
și argumentul care l-a îndem
nat in final și pe secretarul co
mitetului, ION ALDESCU, să 
remarce că, dacă adunarea n-a 
izbutit să atingă scopul propus, 
dezbaterile, adevăratele dezba
teri asupra lucrărilor Congresu
lui vor avea cu siguranță loc în 
adunările fiecărei organizații din 
institut, ale fiecărei grupe. 
Sper să nu fie o simplă aprecie
re autocritică de moment, ci în 
același timp, un angajament 
ferm.

putut ei lărgi 
de mai mare 
fi fost încor- 

i«

dezbatere, care 
și peste trei 
de
se

i DAN DOBRESCU

ANCA CHIVU — A vorbit des
pre : tradițiile muncii voluntar- 
patriotice, istoricul echipelor șl 
brigăzilor de tineret Agnita-Bo- 
torca, Bumbești-Livezeni, „tinere
tul a răspuns întotdeauna Ia che
mări" etc., etc.

Ar fi putut vorbi, așa cum re
cunoștea ea însăși, despre : nece
sitatea permanentei perfecționări 
profesionale, datoria fiecărui tî
năr de a se pregăti individual sau 
în acțiuni organizate, dincolo de 
orele de lucru, pentru ca în pro
ducție să dea randamentul maxim 
— și multe altele.

(Urmare din pag. I)

ascultă și nu respectă indica
țiile maiștrilor... Am discutat cu 
ei în fel și chip... Discuții de la 
om la om... Apoi discuții în or
ganizație, în adunări. Am im
presia că nici ei nu știu ce vor...

Cind inginerul Nicolae V|adu 
îmi spunea aceste lucruri, lîngâ 
noi se afla și secretarul comite
tului U.T.C. al întregului grup 
industrial. Afla pentru prima 
dată de existența acestor tineri. 
Așteptam să se arate intrigat de 
situația aceasta, gata să inter
vină cu experiența sa de mai 
vechi activist al, organizației de 
tineret. Dar n-a schițat nici un 
gest ; a rămas pînă la capăt, in
diferent ca și cum această pro
blemă nu-1 privea. S-a interesat 
doar de unele mărunte chestiuni 
de formalitate în activitatea or
ganizației : dacă s-au strîns co
tizațiile, dacă s-a întocmit un 
referat...

Mi s-a părut nefiresc, n-am 
știut, pe moment, ce explicație 
să dau acestei întîmplări. în 
fond era vorba despre destinul 
a patru tineri aflați intr-un mo
ment cind aveau, mai mult' ca 
oridînd, nevoie de ajutor, de o 
intervenție decisivă în formarea 
lor... Dar vom mai reveni la a- 
cest caz, după ce vom cunoaște, 
mai întii, cite ceva despre mo
dalitățile de lucru ale Comite
tului municipal U.T.C. Rm. 
Vîlcea, organismul menit să dl- 
recționeze activitatea celor 
12 000 de uteciști din municipiu.

Aici, la comitetul municipal, 
cei trei activiști se află într-o 
continuă febră a muncii. Au 
Ioc discuții, ședințe, se întoc
mesc planuri, rapoarte, tabele, 
situații, se pregătesc instruc
taje. Mereu intră și ies secretari 
ai comitetelor U.T.C. din între
prinderi și instituții aducînd 
hîrtii, plecînd cu hîrtii...

L-am rugat pe primul secre
tar, Ion. Udrescu, să-mi vor
bească despre principalele pr'c-

ocupări ale comitetului. Și ast
fel am aflat că se -desfășoară 
mari acțiuni și că se nașe ini
țiative... Concursuri și olimpiade 
pe meserii, acțiuni cultural-ar- 
tistice și multe alte manifestări 
tinerești. Nu le-am contestat, 
nici o clipă, valoarea, n-am avut 
nici cea mai mică îndoială a- 
supra efectului pozitiv pe care 
îl produc.

Și cu toate acestea nu puteam 
uita cazul celor patru tineri de 
la fabrica de oxoalcooli care 
s-au dovedit a fi rămas departe 
de spiritul și substanța frumoa
selor inițiative și acțiuni. Să 
fie, oare, singurii ?

— Vorbiți-mi despre tinerii 
care nu participă la aceste ac
tivități.

— Este adevărat — mărturi
sește Ion Udrescu, unii tineri 
rămîn în afara acestor activități. 
Am avut și avem greutăți cu o

ar fi 
luni tot 

actuală, cu aceea 
potrivea mult mai

D. MATALĂ

pentru ei să gîndească și să se 
poaite în spiritul principalei lor 
răspunderi sociale — seriozita
tea în muncă și în pregătirea 
profesională — comitetul muni
cipal U.T.C. i-a invitat la serile 
de dans de la casa de cultură. 
Ce am avea împotriva acestei 
foarte... elegante maniere de a 
trata problemele de educație a 
muncii ? Multe. Sigur, ar fi 
foarte frumos să putem crede 
că acești tineri, impresionați de 
„gestul elegant" al comitetului 
municipal își vor spune : „Vezi ? 
Ei sînt atît de buni și delicați 
cu noi, iar noi ? Noi ce facem ?“ 
Dar să nu ne facem iluzii... Ce 
alt efect educativ privind con
cepțiile despre viață și muncă 
ar mai putea avea o seară de 
dans ? E greu de presupus că 
din legănarea unul tango s-ar 
putea naște măcar o cit de fi
ravă idee despre seriozitatea

BĂIEȚI BUNI,
parte din tinerii de pe șantie
rele de construcții și în special 
cu cei care vin din mediul să
tesc... Ca să-i educăm pe acești 
tineri am acționat, zicem noi, 
dar poate că n-am făcut de 
ajuns.

— Ce ați făcut, totuși ?
— Am invitat, de exemplu, la 

adunările generale ale organiza
țiilor U.T.C., cadre din condu
cerea unităților pentru a _ le 
vorbi tinerilor despre sarcinile 
întreprinderilor, despre răspun
derile pe care le au. Apoi 
ne-am interesat de condițiile de 
muncă și de viață ale acestor 
tineri, am organizat acțiuni dis
tractive la casa de cultură...

Nu, nu mi s-a părut; am 
auzit bine : pentru educarea ti
nerilor certați cu disciplina 
muncii, cu regulile obligatorii 
ale unui proces industrial, pen
tru a-i face pe acești tineri să 
înțeleagă cit de necesar este

în muncă. Nu încape nici o în
doială, avem în acest caz de-a 
face cu un amestec, cu o sub
stituire nedorită de mijloaoe în 
activitatea educativă a organi
zațiilor U.T.C. Discutînd în 
continuare, am înțeles că și în 
alte domenii importante ale 
activității organizațiilor U.T.C. 
din Rm. Vîlcea poate fi întilnită 
predilecția pentru fast, înclinația 
către rezolvări superficiale în 
dauna preocupărilor de adînci- 
me, de substanță.

Cei patru tineri 
de oxoalcooli sînt 
școlii tehnice de 
Rm. Vîlcea— cea 
lectivitate școlară 
Iui (1 G00 elevi). Timp de patru 
ani ei au trăit și au învățat în 
această colectivitate. Aici ar fi 
urmat să afle lucrurile esențiale 
despre viitoarea lor muncă: 
cunoștințele necesare profesiei, 
normele de comportament în

de la fabrica 
absolvenți ai 

ohimie din 
mai mare co- 
a municipiu-

MIRCEA ȘOMANESCU — A 
vorbit despre : tineretul șl cultu
ra, moștenirea culturală, cunoaș
terea valorilor culturale și artis
tice, „operele 
la dezvoltarea 
rale" etc., etc.

Ar fi putut

de artă contribuie 
unor trăsături mo

voybi, de pildă,
despre : „Cîteva din problemele 
în care secretarul U.T.C. ne va 
putea reprezenta în comitetul de 
direcție", „participarea noastră 
la activitatea de pregătire politi
că", „problema antrenării , la ac
țiuni a tinerilor care își comple
tează studiile".

muncă. De la vîrsta de 14 ani au 
devenit membri ai U.T.C. și 
astfel au intrat — teoretic cel 
puțin — sub înrîurirea principii
lor după care se conduce orga
nizația U.T.C., al cărei scop 
fundamental este educația co
munistă. Ce s-a întîmplat cu ei 
de-a lungul acestor patru ani ? 
Cu ei și cu alții (pe care tînărifl 
inginer de la oxoalcooli îi trece 
în categoria „răilor") ?

Primul secretar recunoaște :
— Avem și unele organizații 

slabe în acest grup școlar.
— Ce fac aceste organizații, 

care sînt preocupările lor ?
— Adunări de grupe, seri li

terare, seri distractive, acțiuni 
de muncă patriotică...

— Dumneavoastră aveți con
vingerea că aceste activități au 
calitatea de a le transmite a- 
cestor foarte tineri uteciști ele
mentele educative necesare ?

BĂIEȚI
Sint în măsură aceste organiza
ții să cultive, în conștiința 
membrilor din care se consti
tuie, însușirile morale de care 
au nevoie acești tineri în for
marea lor ca viitori muncitori ?

Șovăind o clipă, Ion Udrescu 
răspunde cu sinceritate :

— Nu am această convingere. 
Vedeți, între noi și aceste mici 
grupe de uteciști — ei sînt a- 
colo organizați pe grupe — se 
interpun mai multe organisme 
de translație... Poate că aceste 
organisme nu-și fac întotdea- 

■ ■ ' ’ Euna, cum trebuie, datoria, 
greu să facem noi totul...

Am revenit din nou Ia 
xemplul celor patru tineri, vor
bind, de astă dată, și despre a- 
titudinea indiferentă a secreta
rului de comitet U.T.C. Și vor
bind despre acest — aparent — 
mărunt episod am căzut îm
preună de acord că nu e singu
rul ,și că prin urmare, în sis-

e-

tive neverbale, probe psiho- 
fiziologice sau examinarea indi- 
vidaulă a calităților psihice cu 
ajutorul aparaturii electronice, 
s-au alcătuit fișe individuale 
sare, analizate, au permis trage
rea unor concluzii. Totodată, 
s-au folosit și chestionare care 
aveau drept scop cunoașterea 
modului în care sînt orientați e- 
levii spre profesiile ce șe școla
rizează aici. Iată și concluziile 
unei astfel de anchete efectuate 
pe un lot de 130 de elevi : 63 
la sută resping meseriile side
rurgice de cocsar. furnalist, o- 
țelar, laminator, iar 23 la sută 
declară că nu vor profesa, după 
absolvire, meseriile metalurgice 
de strungar, sudor, forjor, tur
nător. Sintetizind, reiese că 86 
la sută din elevii anului I nu 
sînt „dispuși" să se consacre 
profesiei pe care și-au ales-o. 
Această situație ne determină 
să ne punem în mod serios în
trebarea : de ce au mai venit 
în școală dacă știau că mese
riile respective nu-i atrag cu 
nimic și nu le oferă nici o sa
tisfacție morală ? Principala 
cauză care a determinat ca ele
vii unei școli cu un profil bine 
definit în rețeaua invățămintu- 
lui profesional să se dezică de 
propriile lor opțiuni încă in pri
mele luni de școală o constituie, 
desigur, faptul că în școala ge
nerală nimeni, său aproape ni
meni, nu s-a ocupat de orien
tarea lor profesională. Și, deși 
în cadrul orelor de dirigenție 
profesorii au drept obiectiv 
principal prezentarea unor mo
nografii profesionale, vizite la 
întreprinderi sau întilniri cu oa
meni de diferite profesii, nimic 
nu ne face să credem că ar fi 
avut loc asemenea activități.

| Cercetările întreprinse au scos 
în evidență și această situație 
paradoxală. Unul dih chestiona
re a formulat, de pildă, între
barea : cine te-a îndrumat spre 

J școala profesională ? Răspunsu- 
recomandarilor I rpe sjnt surprinzătoare : 46 la 
făcute de invi- I sutg spun că au fost influențați 
tinerilor. Dacă I c]e părinți și rude, 30 la sută 
adunarea orga- I pretjnd că au venit din proprie 
și-a propus șa | inițiativă și numai unu la sută,(!) 

implică școala în determinarea 
opțiunii lor profesionale. Și to
tuși, credem că școala este a- 
ceea care trebuie să predomine 
în ultimă instanță, în orientarea 
elevilor săi spre acele profesii 
care concordă cu pregătirea lor

.

...a

NU-SI POT CONDUCE
MP

UTECIȘTII
PROPRIA ADUNARE?
Chiar simpla consemnare a 

factorilor prezenți in sala unde 
avea loc adunarea organizației 
U.T.C. din cadrul Centrului de 
calcul „Drumul Taberei", argu
menta de la bun început impor
tanța acordată evenimentului, se 
anunța ca un prilej util, in mă
sură să stimuleze fertilitatea 
dezbaterilor. Se aflau de față, 
ca invitați, reprezentanți ai con
ducerii D.C.S. și ai Centrului de 
calcul, ai organizației de partid 
și sindicatului, precum și ai sec
torului 4 U.T.C. Obiectivul adu
nării era clar : dezbaterea sarci
nilor ce revin uteciștilor din a- 
ceastă instituție în lumina do
cumentelor Congresului al IX- 
lea al U.T.C. ; găsirea unor noi 
posibilități de acțiune care să 
exprime mai amplu și mai di
rect sfera de preocupări a tine
rilor. Legat de această intenție 
adunarea urma să înregistreze 
totodată propunerile pe care ti
nerii doreau să le facă în spri
jinul îmbunătățirii programului 
de activități, al soluționării unor 
probleme specifice lor. Sub acest 
aspect, dezbaterile au evidențiat 
unele elemente interesante care 
au și determinat includerea lor 
în programul de acțiune al or
ganizației. Activitatea profesio
nală și ridicarea calificării s-au 
situat în centrul atenției. Por- 
nindu-se de la constatarea că 
mulți dintre uteciști. mai ales 
operatorii, se califică pe locul 
de muncă într-o perioadă scur
tă, s-a propus înființarea unui 
ciclu de prelegeri, „Inițiere în 
prelucrarea electronică a infor
mației", care să li se adreseze 
direct, ajutîndu-i să-și îmbună
tățească nivelul cunoștințelor, să 
facă față în condiții mai bune 
nevoilor muncii pe care o de
pun. In aceeași ordine s-a

impus și organizarea unei olim
piade profesionale pentru opera
toarele din sectorul pregătire-in- 
formații. Totodată, avîndu-se în 
vedere că toți tinerii au o pre
gătire medie, iar mulți dintre ei 
doresc să-și continue studiile în 
facultăți, s-a solicitat organizarea 
unor cercuri de consultație la 
diferite obiecte de învățămint cu 
concursul unor specialiști din 
instituție. De asemenea, organi
zația U.T.C., răspunzînd cereri
lor tinerilor, a hotărît să sprijine 
mai mult activitatea de ridicare 
a calificării profesionale în ca
drul unui plan general de reci
clare inițiat de conducerea Cen
trului. S-a hotărît. de asemenea, 
ca, chiar în această lună, orga
nizația U.T.C., de comun acord 
cu conducerea instituției, să' de
finitiveze modul concret de or
ganizare și funcționare a unor 
cursuri pentru operatori, contro
lori și programatori.

Enumerarea acestor inițiative 
confirmă aprecierea că adunarea 
organizației U.T.C. a reușit, pînă 
în acest punct, să-și atingă sco
pul pe care și-l propusese. Cu 
toate acestea, dialogul purtat cu 
unii tineri, după încheierea adu
nării, ne-a arătat că resursele 
fondului de inițiative și propu
neri de care dispune colectivul 
nu se epuizaseră. Explicația fap
tului că ele nu au fost totuși 
aduse la cunoștința întregii adu
nări, se afla în aceea că însăși 
desfășurarea acesteia blocase în- 
tr-o anumită măsură exprimarea 
lor. Astfel, numărul vorbitorilor 
din rîndul invitaților a fost cu 
mult prea mare față de cel al 
tinerilor cărora li s-a dat cuvîn- 
tul. Și aceasta poate pentru că, 
cu totul nefiresc adunarea orga
nizației U.T.C. nu a fost con
dusă de un membru al orga-

(Urmare din pag. I-a)

terni și în. același timp de creș
terea continuă a volumului de 
mărfuri la export. Iată așadar, 
direcția în care trebuie să-și 

■canalizeze viitorul consiliu efor
turile sale, adică spre educarea 
tineretului in spiritul unei înal
te responsabilități față de mun
ca prestată, față de produsul pe 
care își pune „pansonul". Mo
dalitățile sînt multe, consiliului 
revenindu-i menirea de a găsi 
cele mai directe căi, mai efici
ente metode de a determina an
gajarea plenară a tineretului în. 
această amplă acțiune, 
șată la nivelul întregii 
economii. Accentul va 
pus în primul rînd pe 
fiecărui tînăr în parte, pe mun
ca individuală cu oamenii, 
cointeresarea și 
morală.

Prin sprijinul 
vor trebui să-1 
telor U.T.C.

vor trebui 
mai buni 
maiștri și

consiliile din care 
să facă parte cei 
muncitori, ingineri, 
tehnicieni, să urmărească dez
voltarea spiritului militant și 
critic al tinerilor pentru ca ei să 
participe mai concret și mai în
drăzneț în dezbaterile generale 
ale salariaților, cu opinii și pro
puneri personile, în scopul îm
bunătățirii economi oe a întregii 
activități în întreprinderile lor.

declan- 
noastre 

trebui 
munca

stimularea
pe 
lor

caredirect pe 
acorde comite- 

din întreprinderi,

temul muncii organizației mu
nicipale U.T.C. și-a făcut loc o 
fisură care desparte, uneori, 
formele activității de conținu
tul, de scopul lor primordial. 
Antrenate în inițierea unor ac
țiuni cu denumiri sunătoare dar 
nu totdeauna și cele mai utile, 
manifestînd o predilecție pen
tru acțiuni cu orice preț atrac
tive dar nu totdeauna și efi
ciente, aceste colectivități de u- 
teciști mai uită, în cite un colț, 
principalul obiect al activității : 
cultivarea înaltelor însușiri mo
rale ale omului societății socia
liste, uită că aceste însușiri mo
rale trebuie să fie încărcătura 

' de bază cu oare să pornească 
în viață un tînăr după ce, un 
număr de ani, a trăit în mediul 
incandescent al activității 
tr-o organizație a Uniunii 
neretului Comunist.

In această ordine de idei,

RĂI...

în- 
Ti-

ce

reacție ar fi fost de așteptat 
secretarul comitetului U.T.C. 
grupului industrial de chimie, 
în clipa în care a aflat că 
patru tineri din cei 1 500 pe care 
trebuie să-i îndrume se află în 
conflict cu moralitatea muncii, 
fn conflict cu normele de con
duită, pe cale să-și rupă căile 
de comunicație cu propriul lor 
viitor ? Sigur, nu suferință ; în
grijorare. Nu stare de alarmă î 
interes. Cine sînt acești tineri, 
de unde au venit, ce cauze au 
putut să genereze, în modul lor 
de a gîndi, concepții atît de ciu
date? Cum pot fi determinați să 
mediteze, cu îngrijorare, asu
pra neajunsurilor morale de 
care se fac vinovați ? Iată în
trebări pe care ar fi trebuit să 
și le pună atunci secretarul 
dacă ar fi lost obișnuit să pună 
preț nu pe formele, ci pe obiec
tul aotivității organizațiilor 
U.T.C. pe care Ie controlează,

la 
al

PETRE SCURTU, 
secretarul organizației U.T.C. — 
Baraj — Șantierul hidrocentralei 

de pe Lotru.

Din preocupările consiliilor 
tineretului muncitoresc nu tre
buie să lipsească probleme
le sociale ale acestora, în 
general, . iar în mod deosebit 
ale tinerilor de pe șantierele de

dacă ar fi meditat mai adine a- 
supra responsabilităților func
ției sale.

îi cere comitetul municipal 
să mediteze asupra acestor res
ponsabilități ?

— Eu — spune primul secretar 
— am discutat chiar și săptă- 
mîna trecută cu inginerul Vladu 
de la oxoalcooli și nu mi-a spus 
nimic despre cei patru tineri, 
n-am aflat că are asemenea 
probleme...

Această declarație a vrut, 
poate, să însemne o scuză. N-a 
izbutit. N-a izbutit decît să re
liefeze și mai mult abstractiza
rea sferei de preocupări a co
mitetului municipal. Ce alte 
lucruri mai importante aveau de 
discutat un prim-secretar al unui 
comitet municipal U.T.C. și un 
secretar al unei organizații de 
bază, dintr-o fabrică, dacă nu 
chestiunile foarte concrete ale 
muncii tinerilor, ale formării 
lor, ale educației ? Despre o- 
limpiade ? Despre concursuri ? 
Despre seri distractive ? Și asta, 
desigur. Dar numai în al doilea 
rînd.

y

P.S. Realitățile și sugestiile 
acestui articol încercuicsc o 
problematică specifică cu 
precădere, centrelor indus
triale noi, dar, în același 
timp, valabilă pentru toate 
locurile unde tinerii învață 
să devină profesioniști și 
cetățeni de valoare. De 
aceea, ele ni se par inte
resante a fi luate în discuție 
cu atit mai mult acum, cind 
documentele și dezbaterile 
celui de al IX-Iea Congres 
al U.T.C. au devenit obiecte 
de lucru pentru întregul 
nostru tineret, ele propunînd 
o reconsiderare grabnică a 
unghiului de vedere din care 
organizațiile de bază U.T.C. 
privesc spre relația MUNCA 
EDUCATIVĂ — EFICIEN
TA. Așteptăm, din partea ci
titorilor, „înscrieri la cu
vînt".

nizației, ci de către unul din 
invitați, în prezidiul adunării 
luîrid ioc doar un tînăr, celelalte 
cinci persoane fiind .din afara 
organizației. Prezidiul n-a fost 
constituit prin decizia membri
lor organizației, și. fapt contrar 
normelor democratice, lista vor
bitorilor a fost pregătită in afara 
adunării. In atari, condiții adu
narea, în loc să ofere ocazia 
unei nelimitate manifestări a 
punctului de vedere al tinerilor, 
să stabilească un dialog activ 
între uteciști și reprezentanții 
conducerii instituției, a lăsat în
tr-o bună măsură impresia unui 
monolog, cel al 
foarte generale, 
tați activității 
este lăudabil că 
nizației U.T.C. , 
discute sarcinile ce-i revin în 
lumina hotărîrilor Congresului, 
atunci cauza nerealizării depline 
a scopului pe care și l-a pro
pus trebuie căutată îri aceea că 
ea însăși nu a respectat spiritul 
acestor hotăriri, în care expri
marea fără restricții a tinerilor 
este un deziderat esențial. A fost 
evident că dacă tinerii erau lă- 
sați să-și conducă propria lor 
adunare, și în primul rînd ei să-și 
fi spus cuvîntul, atunci n-ar fi 
părăsit sala cu sentimentul 
că multe probleme au ră
mas totuși nerezolvate, că nu 
au fost prezenți la adunarea or
ganizației U.T.C.. cl mai degrabă 
la o întîlnire a tinerilor sala
riat!. Se poate afirma că. dacă 
cerințele firești recunoscute sti
lului de muncă specific organi- . ,. „ . .... . ,
zației U.T.C. ar fi fost respectate I teoretică, cu înclinațiile lor 
și nu contrazise în mod flagrant, I practice, verificate m cadrul a- 
atunci și rezultatele adunării ar I telierelor-școala. Trebuie apoi 
fi fost mai bogate, ar fi finali- I analizate și răspunsurile celor 
zat mai eficient mobilul convo- I care» lipsiți de o. îndrumare a- 
cării ei. I tenta susținută din partea șco-

TRAIAN GÎNJU I ’ declară că au ajuns în școală 
I din proprie inițiativă. Pe semne 
I că aceștia s-au văzut nevoiți să 
I opteze pentru una sau alta din 
1 profesiile respective, fie pentru 

■ ■I■ IFkFTbI ca nu aveau altceva mai bun ill III I Hill Vl I dc aIes — am ar&tat mai înain-I 111 I I ||Kf\| I te că circa 60 la sută din elevi
lUlVlIUllLUU I Provin din rindul Celor care

I n-au reușit la examenul de ăd- 
1 mitere din liceele teoretice — 

construcții, din exploatările fo- I ““ pur simplu, pentru că aș- 
restiere și din întreprinderile I teptau un nou examen de admi
ri- mecanizarea agriculturii ca- I tere Sn liceu- Școala profesionala 
reep“turae‘nStafcX
lib-pr reclamă, un aiutor si o a- I ^onă de trânzit care te poate tenție « in această t pGrioadă de
dee organizațiile U.T.C. să ceară I timp’ din impas-
consiliilor să coordoneze orga- I Pentru cercetătorii laborato- 
nizarea timpului liber al tine- I rului șe puneau probleme difi- 
rilor, activitatea culturală și dis- I cile. Era vorba mâi întii, de 
tractivă, să urmărească modul I reorîentarea profesională a tu- 
în care le sint asigurate condi- I țuror elevilor din anul I, incit, 
țiile de muncă și de viață iar în I m trimestrul al II-lea, să se 
colaborare cu sindicatul să facă I stabilească in mod obiectiv, sta- 
totul pentru ca baza materială, I tulul profesional al acestora, 
culturală și sportivă să fie pusă I Apoi, pe baza unor studii ulte- 
integral la dispoziția tinerilor in I rioare, elevii să fie cercetați 
scopul destinderii, educării și I ma> atent pentru a se corecta 
formării lor multilaterale. Con- I eventualele anomalii legate de 
siliile să raporteze periodic or- I lipsa de orientare de care au 
ganelor de care aparțin, duce- I dat dovadă înseși cadrele didac- 
rea la Îndeplinire a acestor atri- I tic ale școlii profesionale, atunci 
buțiuni. I c>nd au selecționat pentru mc-

Avînd în vedere numărul ac- I seriile de furnalist sau oțelari 
cirientelor de muncă in rîndul I numai elevi cu medii mici, fără 
tinerilor, consiliile vor trebui I să țină scama de calitățile lor 
să-și stabilească de asemepea, I fizice și psihice, de faptul că nu 
ca obiectiv al muncii lor, întă- I ®tnt apți să-și însușească aceste 
rirea disciplinei acestora în pro- I profesii. Studiile întreprinse au 
ducție, cunoașterea și respecta- I arătat că aproape 50 lă sută fi
rea cu strictețe a normelor de I rau inapți din punct de vedere 
telinica securității muncii, in- I pshiho-fizic pentru meseriile din 
stituirea autocontrolului la lo- I combinat. Una din cauzele pen- 
cul de muncă pentru ca nici un I Iru 9are_ cadrele didactice s-au 
tînăr să. nu mai îie victima nea- I grăbit să admită în școală a- 
tenției și necunoașterii instruc- I proape pe toți candidați! pre- 
țiunilor privind folosirea utila- I zentați ar. fi și aceea a lipsei de 
jelor sau a instalațiilor cu care I concurenți. Nu ne asociem unui 
lucrează. I asemenea punct de. vedere,. Pen-

I tru că în județul Caraș-Severin 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a I există mulți absolvenți ai șco- 

I Iilor generale care concurează
• ING. ION STATE, cile 7—8 pe un loc in liceele 

' I teoretice și abia după aceea
șeful comisiei economice a Co- I Jje.c Pe J,a școlile profesionale, 
miletului județean Brașov al I ’ rind-nevrînd, sintem nevoiți 

UTC I Sa ne reîntoarcem la lipsa de
I preocupare a cadrelor didactice 
I din școala generală, care incu- 
I rajează ele însele semeriea ano- 

în constituirea consiliilor tre- l malii- BinȘinteles. elevii înșiși 
brie ^e tnFse"^^ ™ anllîza'c^ate^tTeTn
reflecte corespunzător structura I a ei factori care au contribiu/ 
economică a fiecărui județ mu- I “«oT formă sau aha, ?a apari- 

îatemadeȘor^mi?amud^te în I *esdle Pr°ductlve intr-un med^ 
c^ea ce priveș^gîndtee^si eta- I cu^ve,c- traditii industriale și 
ceea ce privește ginairea și eia ■ un(je fni urmau cu multă fideli- 
borarea acțiunilor proprii in. I tate profesia nărinfilnr S& « 
rîndul tinerilor din industrie. “m d™a făceau 'anumite m^ 

Consider că ele ar putea să-și I tații profesionale cu o deplasare 
desfășoare activitatea pe grupe I spre alte zone de activități? Dar 
de lucru specializate. Una dintre I care ? poate că elevii nu-și dau 
ele să se ocupe de pildă de pre- I seama încă de schimbările care 
gătirea profesională, alta de in- I se petrec chiar sub ochii lor în 
troducerea tehnicii noi, alta de I structura profesiilor, nu cunosc 
efectuarea unor studii pe di- I încă noile procese tehnologice 
verse teme și să existe neapă- I care au afectat în mare măsură 
rat o comisie care să urmăreas- I profilul unor meserii așa-zise 
că generalizarea experienței îna- I tradiționale : oțelar, furnalist 
întate a unor organizații U.T.C., I forjor, etc.
a unor tineri sau colective de I Laboratorul uzinal de psiho- 
tineri. Nu trebuie să ne sperie I sociologie, a cărui principală 
numărul acestora, deoarece ele I sarcină este de a face cercetări 
vor fi alcătuite din. tineri care I pentru o mai judicioasă reorien- 
lucrează efectiv în producție. I tare profesională a cadrelor, a 
Se înțelege însă că ei vor tre- I înțeles de la început că misiunea 
but selectați în, consilii cu multă I sa se poate extinde și asupra 
atenție, avîndu-i în vedere pe I viitoarelor cadre, procedînd, așa 
tinerii cu inițiativă, pasionați de I cum am arătat, la unele cercetări 
această muncă, bine pregătiți I cu caracter prospectiv. Pentru 
politic și profesional. Dacă în I viitor, se intenționează organiza- 
prezent comisiile economice se I rea unor campanii de preselec- 
ocupă foarte puțin sau aproape I ție profesională a candidaților 
de loc de activitatea tinerilor I care vor susține admiterea în 
ingineri, economiști, cercetători I școală. Aceasta cu condiția ca 
din. industrie, se impune ca Vi- I direcțiunea școlii, cadrele didac- 
itoarele consilii să fie astfel or- I tice să fie permanent receptive 
ganizate incit ele să cuprindă de I la concluziile psihologilor, să 
drept in sfera preocupărilor lor I sprijine în mod concret această 
și această categorie de tineri, cu I acțiune de largă investigație ști- 
toate problemele pe care le ri- I ințifică, care va elimina intr-o 
dică viața și munca lor în în- | mare măsură unele anomalii 
treprinderi sau instituții. ’ existente.

„ZONĂ DE
TRANZIT4
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PARALELE ȘTBFANACHE

LEI!
NICOLAE ȚIC

CINEAST- CRITICĂ - PUBLIC F ANCHETA 
NOASTRĂ

„CRITICII DE

NU MANINCA
(și nu re
ținui film 

care 
pu- 
mi- 
luni

etc. La urma-urmelor, si
că pe critici ii interesează

Am fost părtaș 
gret) la realizarea 
(„B.D. intră in acțiune"), 
s-a bucurat de succes de 
blic, fiind vizionat de un 
lion de spectatori în două
și jumătate, dar nu și de 
succes de critică. Să apăr fil
mul în fața criticilor ? Ar fi 
inutil, n-aș convinge pe ni
meni să-și schimbe părerile, 
și trebuie să spun că apreciez 
din toată inima consecvența 
criticilor, chiar atunci cînd in
tră în dificultate. Să critic și 
eu filmul ? Ar fi inutil, n-aș 
convinge spectatorii să nu-l 
mai- vizioneze, cum nici cri
ticii nu i-au convins. Cred că 
a fost un film bun, dar îmi 
place să trec, măcar pentru ci
teva minute de partea celor 
care susțin că este slab. Bine, 
este slab — atunci cum se ex
plică succesul de public ? Si
gur, nivelul spectatorilor este 
diferit, dar cum să cred că toți 
cei care au văzut acest film 
sînt lipsiți de pregătire cul
turală. de gust... ?! Eu nu pot 
să aduc o asemenea jignire 
spectatorilor. Iar dacă cineva 
m-ar întreba: „De unde știi 
că după vizionarea filmului 
spectatorii n-au fost dezamă
giți, nu s-au 
liți ?“ — aș 
de-acolo, că 
unui film 
țară" și se află repede dacă un 
film merită să fie văzut, sau 
nu. Au și spectatorii „croni
carii" lor.

Mi s-ar putea spune că a- 
cest film „B.D.“, care va în
truni, probabil, un destul de 
mare număr de spectatori, 
este mai puțin valoros artis
ticește decît, să zicem — „Insu
la", care, cel puțin la noi a ru
lat în săli aproape goale. De 
acord: numai cu spectatorii 
nu se poate... Dar nici să ig
norăm genurile artei cinema
tografice nu se poate. Să sta
bilim adică valoarea unei co
medii de moravuri ca „B.D." 
sau, încă un exemplu, a seria
lului „Haiducii", prin compa
rație cu „Insula" sau „Anul 
trecut la Marienbad". Și fiind
că veni vorba, îmi aduc amin
te cite observații s-au făcut 
de către unii critici la adresa 
„Haiducilor", în ciuda succe
sului de public. (De asta ne 
arde nouă, se-ntrebau, printre 
rinduri, cînd s-a născut noul 
val ?) Dar regizorul și autorii 
scenariului au mers mai de
parte, și cred că bine-au făcut, 
închegînd un serial de aven
turi care, sînt convins, poate 
sta alături de serialele bune 
de acest gen realizate de alte 
cinematografii.

Mă irită și pe mine succesul 
la public al unor filme con
cepute după norme strict co
merciale, mizînd pe sexualism, 
pe pistoale etc. Dar cred că 
nu este cazul filmelor româ
nești la care s-a înregistrat un 
mare număr de spectatori. A- 
ceste filme ale noastre pot fi 
reușite, sau mai puțin reușite, 
cu secvențe excelente sau, al
tele, jenante; toate scăderile, 
neimplinirile trebuie să fie 
discutate cu maximă seriozi
tate, fără rabat; dar, să se 
țină seama că s-a pornit la 
realizarea lor nu din interese 
comerciale, ci din dorința de 
a dezvolta. în cadrul cinema
tografiei noastre, toate genu
rile. împlinirile nu pot să în- 
tîrzie prea mult. Critica obiec
tivă. exercitată cu simțul răs
punderii, poate să-i ajute 
realizatori. Un critic sever 
drept, chiar atunci cînd 
spune lucruri neplăcute, 
impune respect. Dar. 
iertat, unii dintre criticii noș
tri (după ce, într-o perioadă 
declarau, mecanic, fiecare nou 
film un nou succes — și tot 
așa. din succes în succes 
ne-am pomenit cu prea puține 
filme bune) de la o vreme în
coace se-ntrec în ironii la a- 
dresa unor filme — mai cu 
seamă a comediilor, puține, a 
polițistelor, puține și ele... 
(Filmele „serioase" au parte de 
un tratament mai omenos. 
Chiar dacă filmul este slab, 
se povestește subiectul cu res
pect și se regretă, la sfîrșit, 
că etc.). Oare filmul X, se-n- 
treabă cite unii, marchează un 
pas înainte în creația noastră 
cinematografică ? în creația 
regizorului ? Și se răspunde : 
Nu! Și-n asemenea cazuri, 
doamne, cît de isteți se arată 
criticii în cauză ! Cît de spiri
tuali ! Pe noi, vor să spună, să 
nu ne confundați cu cineaștii. 
Ei sînt cum sînt, cum se vede. 
Noi sîntem altfel. Da, dar 
dacă i-ar trece cuiva prin cap

să facă o analiză serioasă a 
felului în care criticii au sti
mulat creația de film, au a- 
jutat-o să se așeze pe teme
iuri trainice ?! Cred că prea 
puțini critici ar merita o strin- 
gere de mină. Și tot fiindcă 
veni vorba, aș vrea să insist, 
in numai cîteva rînduri, asu
pra unei probleme. Criticii 
noștri nu sînt străini de pro
cesul de realizare a filmelor. 
Au dese întîlniri cu regizorii, 
cu scenariștii, solicită inter
viuri cu magnetofon și fără. 
De-a lungul anilor, criticii 
aflat prin cite peripeții 
trecut mai ales scenariile 
actualitate, cit birocratism 
însoțit uneori realizarea
film, de cite păreri a trebuit 
să țină seama, la un moment 
dat, un regizor. Criticii au a- 
flat, dar de scris, n-au prea 
scris. S-au păstrat senini, in- 
trebîndu-se, din cînd in cînd : 
de ce n-avem scenarii bune, 
filme bune ?! Și au dat vina 
pe cîte-un redactor, scenarist 
sau regizor... După premieră, 
au mai pus, verbal, cite-o în
trebare, la care întrebare știau 
răspunsul: e adevărat că sce
nariul a avut multe variante?

au 
au 
de 

a
unui

recunoscut păcă- 
răspunde : știu 

după premiera 
se dă „sfoară-n

pe 
și 

îți 
îți

fie-mi

sau 
gur 
produsul finit. Cu celelalte, să 
se descurce regizorii, scenariș
tii, redactorii... De acord. La 
urma-urmelor, un critic își 
poate îngădui să fie în dez
acord cu publicul, afirmind 
cu tărie crezul său, in funcție 
de care își face opera, în funcție 
de care va fi recunoscut, sau 
nu. Din păcate, prea puțini 

intră în dezacord cu 
la princi- 
orientea- 
persoane, 

Și-apoi,

critici 
publicul pornind de 
pii estetice ; unii se 
ză după modă, după 
sau — după nimic, 
vrînd, cu bune intenții, să si
tueze filmul românesc în con
textul cinematografiei mon
diale, unii nu izbutesc să facă 
altceva decît să ia formule, e- 
tichete — și-apoi să le aplice 
repede (pînă nu le-o iau alții 
înainte) filmelor noastre. De 
aici pînă la un dezacord cu 
publicul nu este o distanță 
prea mare.

P.S. în urmă cu vreo lună, tot 
în „Scînteia tineretului" cineva 
întreba : „Și-atunci, ce să facem 
cu criticii ? Să-i aruncăm în 
groapa cu lei ?“ Nu. După pă
rerea mea, ar fi inutil să-i arun
cați, doar se știe prea bine că 
criticii de film nu mănîncă lei!

N. Ț.

NOTA REDACȚIEI

In spiritul libertății de 
opinie a fost datoria noas
tră de a publica părerile 
scriitorului N. Țic, autor 
al scenariului „B.D. intră 
în acțiune", deși argumen
tele domniei sale sint de
parte de a ne convinge, 
în privința argumentului 
„public" ne-am spus păre
rea și nu mai revenim. 
Succesul de public al pro
duselor comerciale, care îl 
irită și pe N. țic este o 
realitate. Sînt totuși alte 
probleme, judicioase, pe 
care scenaristul le formu
lează. întrucît, de exem
plu, nu prea știm care cri
tici au dus cinematografia 
din „succes în succes" și 
cu ce filme, N. țic ar avea 
obligația de a produce o 
demonstrație completă.

în al doilea rînd, în le
gătură cu riscurile meseri
ei : este adevărat, poate, 
că în procesul de realiza
re a filmului au existat a- 
numite ingerințe adminis
trative (de care vorbea 
recent și Titus Popovici) 
însă ce legătură are aceas
ta cu un cronicar cinema
tografic ? Noi credem că 
fiecare meserie, fiecare 
profesie are avantajele și 
dezavantajele ei, binefa
ceri ca și riscuri proprii. 
Iată că acum critica, unii 
cronicari, și-au asumat 
riscul de a critica filmul 
lui M. Drăgan și N. țic. 
Acesta este riscul criticu
lui ! Dar N. țic e supărat 
că un cronicar sau altul 
nu și-au asumat și eventu
ale riscuri ce revin de drept 
cineastului, creatorului de 
film. Dacă o poate face — 
în cazul în care este în 
Consiliul național al cine

«JU
e-

matografiei, sau al Studio
urilor de la Buftea etc. — 
cu atît mai bine. Insă nu 
poți reproșa unui cronicar 
sau altuia că n-a avut cu
rajul de a vorbi de „peri
pețiile" prin care a trecut 
un film (să înțelegem că și 
„B.D." a trecut prin astfel 
de peripeții ? !) cîtă vreme 
despre ele nu declară ni
mic creatorul însuși, lăsin- 
du-ne astfel liberi să cre
dem că nu o face fiindcă 
nu-i convine să se certe 
cu cei care i-au acceptat, 
de bine, de rău, filmul. E- 
vident, fiecare profesie are 
riscurile ei dar să 
transmitem din cauza
ventualei lezări a aspectu
lui pecuniar unele riscuri 
ale creatorului în spatele 
criticii ! Firește, se poate 
discuta în ce măsură regi
zorul trebuie să țină sea
ma de puzderia de păreri 
care stau, ca ursitoarele la 
nașterea 
un critic 
vorbi și 
ceasta. Dar nu e bine 
incurcăm și mai mult 
crurile dînd vina cînd 
unul, cînd pe altul, 
tind greșeli în i 
ta și 
dințați dacă 
țumiți de excelența operei 
noastre. Cel puțin în pri
vința filmului in discuție : 
„B.D. intră în acțiune" 
critica și-a argumentat o- 
pinia defavorabilă. Se ve
de insă că nici N. țic și 
nici M. Drăgan nu sînt 
dintre cei mai dispuși 
să-și asume toate riscurile 
profesiei. în rest, într-atfe- 
văr, să nu ne pierdem u- 
morul, că doar criticii nu 
mănîncă lei inexistenți.

filmului său și 
care știe, poate 
scrie despre a- 

să 
lu
pe

cău- 
greșeli în dreap- 

în stingă, încre- 
nu automul-

(Urmare din pag. 1)
erau în situația de a 
titlurile a trei piese și cu 
puțin de a stabili ierarhia unor 
preferințe. Frecvența acestor 
non-răspunsuri a fost de 24, 25°'o 
la primul grup (al tinerilor de 
15—24 de ani) și de 36,80% la 
grupul următor. Diferența mi se 
pare apreciabilă. Ea poate oferi 
o premisă consistentă presupu
nerii că informația teatrală este 
mai răspîndită printre membrii 
tinerei generații decît printre 
persoanele care aparțin genera
ției anterioare (atribuind în mod 
arbitrar unei generații un inter
val de 10 ani).

Piesele situate de tineri în frun
tea acestei ierarhii a preferințe
lor se constituie într-un clasa
ment care are destul de multe a- 
semănări cu cel al grupei mai 
vîrstnice. Poziția unei piese în 
acest clasament depinde de frec
vența cu care ea este deserrtnată 
drept piesă preferată. Așa de 
exemplu, dintre cei 1500 de ti
neri între 15—24 ani, 249 — a- 
dică 16,50% — au indicat ca 
una dintre piesele lor preferate 
„Scrisoarea pierdută". Această 
comedie clasică întrunește astfel 
cel mai mare număr de opțiuni 
și se plasează în primul rang al 
clasamentului amintit. Pe aceeași 
poziție prioritară se găsește 
Scrisoarea pierdută și la grupa
rea mai vîrstnică, numai că aici 
proporția sufragiilor este sensi
bil mai redusă : 9,53%.

Numărul titlurilor care intră

indica 
atît mai

în aceste clasamente este de or
dinul sutelor. Dispersia opțiunilor 
apare largă — ea este însă inegală 
între cele două grupări. Pri-’ 
mele 12 piese din aceste clasa
mente totalizează la subiecții cei 
mai tineri 67,77% din totalul op
țiunilor exprimate de ei, pe cînd 
la grupa mai vîrstnică, valoarea 
acestui procent este de numai 
50,48%. Preferințele teatrale ale 
generației tinere par să se dove
dească mai omogene decît cele 
ale generației anterioare.

dedicate marii sărbători, aniversarea a 50 de ani 
Partidului Coma nisi Român, se înscrie și filmul

In seria filmelor
de la crearea ~ , , ,
„Serata", aflat în perioada de finalizare. In fotografie : O ima
gine de pe platou. Regizoarea Malvina Urșianu dînd indicații 

echipei de filmare.

ECHILIBRUL

PRODUCȚIEI

DE FILME
SEBASTIAN COSTIN

îndeobște, spectatorul de film 
este „conservator", în sensul 
bun și fertil al cuvîntului. El 
iubește situațiile limpezi și re
fuză echivocul. Cînd intră într-o 
sală de cinematograf, îi place 
să-și asocieze gestul cu o fina
litate clară, alta decît a plă
cerii artistice „pure". Pretinde, 
cu toată îndreptățirea, ca urmă
rirea unui film să-i fie utilă.

Din această realitate lesne de 
constatat chiar și fără ajutorul 
sondajelor sociologice, se pot 
trage concluzii dintre cele mai 
diferite. O concluzie, parțial a- 
devărată, dar a cărei imensă 
putere de circulație amenință 
din ce în ce mai mult s-o ab
solutizeze, este aceea că scena
riul literar ar fi „alfa și omega" 
filmului, deoarece numai în el 
s-ar afla puterea acestuia de a 
semnifica. O alta duce lucrurile 
și mai departe, restringînd aria 
„scenariilor pentru public" la 
acelea care conțin o poveste ro
tundă, o intrigă dezvoltată în 
exclusivitate conform normelor 
clasice, un „story" apt de a fi 
rezumat intr-o pagină și jumă
tate. O asemenea concepție, de 
altfel, nu este nouă, ea a gu
vernat, bunăoară, anii de stră
lucire ai Hollvwood-ului ante
belic, și la școala ei s-au for-, 
mat gusturile unui uriaș număr 
de spectatori de pe toate meri
dianele. ceea ce explică, în par
te. și marea ei rezistență de azi.

în actualul moment al evolu
ției filmului nostru, mi se pare 
însă că așa-numitul „conserva
torism" al publicului se cuvine 
a fi considerat dintr-un punct 
de vedere mai larg. Producția 
națională de filme, care in viito
rul apropiat se va dezvolta ver
tiginos sub aspect cantitativ, dar 
ai cariei indici, raportați la exis
tența Unui singur studio, nu sînt 
nici la ora actuală de neglijat 
(nu foarte multe studiouri din 
lume produc 15 filme pe an, 
fără a mai număra coproducțiile 
și prestările) nu-și poate asuma 
riscul de a se cantona într-o 
formulă unică. Este oarecum de 
prisos să mai amintesc enorma 
complexitate a îndatoririlor ■— 
de Ordin ideologic, estetic, cul
tural, economic — cărora. în 
mod firesc, este obligat să le 
răspundă filmul românesc. Este, 
de asemenea, de prisos să in
vocăm varietatea de tempera
ment artistic, de tendințe sau 

i creatori-de credințe artistice a 
lor de film.

Nevoia de finalitate 
tatorului contemporan

a spec- 
de film

mai ata-Generația tînără pare 
șată de repertoriul clasic origi
nal decît generația mai vîrstnică. 
Autorii cei mai prețuiți de către 
tineri sînt Caragiale, Delavran- 
cea, Alecsandri, Hajdeu — ur
mați de Sadoveanu (dramatizarea 
după „Baltagul" deține rangul 5), 
Al. Kirițescu, Victor Ion Popa — 
dramaturgia universală fiind do
minată în această ierarhie de 
Moliere și Shakespeare. La per
soanele în vîrstă de 25—34 ani 
autorul străin cu piesa cel mai

implică, după părerea mea, 
obligație de un fel mai 
din partea producției de film. 
Ea pretinde, mai precis, defini
rea prealabilă, în cazul fiecărui 
film, a acestei finalități și ur
mărirea ei consecventă, pînă la 
ultimele consecințe. Socotesc că 
mentalitatea entuziasmului di
letant, conform căreia fiecărei 
pelicule i se pretindea să răs
pundă dintr-o dată, la toate co
mandamentele posibile, este a- 
nacronică și, în orice caz, ino
perantă. O producție condusă cu 
profesionalitate și realism n-o 
mai poate reedita. Ca regulă 
generală, nu cred că mai putem 
imputa unei opere de mare ra
finament artistic, destinată unei 
subtile educații a gustului, că 
nu dezlănțuie lupte pentru „un 
bilet în plus" în fața cinemato
grafelor, după cum nu putem 
reproșa unui film polițist, „jert
fit" divertismentului și succesu
lui comercial că n-are „geniu" 
artistic. Toate acestea par locuri 
comune, dar în practica curentă 
a cinematografiei distincțiile se 
operează încă cu dificultate.

O producție cinematografică 
așezată realmente cu fața spre 
public va căuta, așadar, să ob
țină o structură echilibrată și 
armonioasă delimitîndu-și cu 
precizie intențiile. Ea va pre
tinde artă angajată filmului 
de artă, forță de pătrundere cul
turală filmului istoric ori bio
grafic, ș.a.m.d. Criteriile de a- 
șreciere si de ierarhizare a re
zultatelor propriei sale activități 
se vor diversifica potrivit aces
tei concepții. Lucrîndu-se ca în 
toate sectoarele economiei și 
culturii noastre (filmul aparți- 
nînd și uneia și celeilalte) — 
planificat, se - va preîntîmpina 
primejdia expansiunii nelimitate 
a uneia dintre formule în dauna 
celorlalte, care ar putea duce la 
excrescențe maligne. Filmul 
poate deveni un organism su
plu. capabil să răspundă impe
rativelor timpului. Iar spectato
rul. avizat, va putea găsi pe 
ecranul cinematografului exact 
ceea ce caută, și poate ceva în 
plus.

Acestei sumare demonstrații i 
se pot opune, desigur, excepții 
celebre, cazuri în care un film 
sau altul a „ochit" dintr-o dată 
în toate țintele, împăcînd fără 
concesii estetica subtilă cu func
ționalitatea culturală și cu suc
cesul de casă. Aceste cazuri 
sînt celebre tocmai pentru că 
sînt excepții.

o
înalt

15—24 ani și numai 8 în favoa
rea celeilalte grupări.

Gruparea mai vîrstnică, formea
ză procente mai mari de opțiuni 
pentru ruinătoarele piese : Tache, 
Ianche și Cadîr, Gaițele, Nora, 
Doamna foame, Comedie cu ol
teni, Șeful sectorului suflete, 
Eseu și Nevasta 
mare diferență 
cestei grupări o 
vasta altuia".

Gruparea mai 
opțiuni mai numeroase următoa-

altuia. Cea mai 
în avantajul a- 
marchează „Ne-

juvenilă acordă

SPECTATORUL TÎNĂR
Informația teatrală a tinerilor 

pare a se baza cu precădere pe 
două surse: școala și televiziu
nea. De aci preponderența cate
gorică a repertoriului clasic, dar 
și relativa raritate a dramatur
giei contemporane în acest eșa
lon al celor mai răspîndite pre
ferințe. Piesa originală contem
porană cel mai favorabil plasată 
în acest clasament este „Moar
tea unui artist" de Horia Lovi- 
nescu — rangul 15. în cazul 
grupei mai Vîrstnice piesa origi
nală contemporană cu poziția cea 
mai avantajoasă este „Comedie 
cu olteni" de Gh. Vlad, care o- 
cupă rangul. 8.

frecvent indicată printre cele pre
ferate este Ibsen (cu „Nora").

Pentru a obține unele detalii 
mai limpezi asupra deosebirilor 
dintre cele două colectivități stu
diate, am luat în considerare un 
stoc mai larg de piese — pri
mele 25. Comparînd proporția 
opțiunilor obținute de una și a- 
ceeași piesă din partea celor 
două colectivități, am constatat 
că aceste proporții sînt întot
deauna inegale. Am dat mai sus 
un exemplu în acest sens privi
tor la Scrisoarea pierdută. Avem 
de-a face, așadar, cu 25 de inega
lități dintre care 17 sînt în fa
voarea grupării persoanelor de

relor piese: comediografiei lui 
Caragiale (cele trei comedii mari), 
lui Moliere (Tartuffe și Avarul) 
și Chiriței în provincie — după 
care urmează : Apus de soare, 
Năpasta, Baltagul, Vlaicu Vodă, 
Luceafărul, Regele Lear, Răzvan 
și Vidra, Romeo și Julieta, Moar
tea unui artist, Bălcescu, Suflete 
tari.

Dacă structurăm aceste piese 
după genuri, ajungem la urmă
toarea situație : dintre cele 8 pie
se cărora colectivitatea subiec
ților mai vîrstnici le alocă mai 
multe opțiuni decît cealaltă co
lectivitate, 6 sînt comedii și cțouă 
sînt drame. Dintre cele 17 piese

Proza lui Corneliu Ștefa- 
nache reia personajul tradi
țional al „literaturii de pro
vincie" pentru a-i dovedi re
dusa viabilitate în condiții 
schimbate. Pentru a accentua 
și mai mult dramatismul si
tuației de inadecvare, proza
torul apelează la un personaj 
feminin. Dincolo însă de acest 
mic artificiu cartea se citește 
cu interes pentru că analiza 
psihologică dă o puternică 
impresie de autenticitate u- 
mană. Obligată să treacă prin 
experiențe al căror înțeles nu 
i se comunică, eroina va ape
la pentru a face față eveni
mentelor nu la adevăratele ei 
resurse, sentimente, ci la de
prinderi și concepte dintr-o 
mentalitate moștenită. Feno
menul nu este nou. Individul 
își reprimă caracteristicile 
proprii și se retrage în tipa
rul seriei crezîndu-se astfel 
apărat de evenimente. Frica 
de evenimente, într-un fel 
tradițională, îl pune în situa
ția înecatului care se agață de 
un pai. Chiar după ce ia con
tact pe cont propriu cu viața, 
eroina rămîne la imaginea 
idilică a acelei arhicunoscute 
„scări a vieții" cumpărată din 
iarmaroace : împrejmuită de 
iarbă și flori sub un cer se
nin, pe această scară urcă 
copii frumoși și coboară bă- 
trîni senini, falnici și la fel de 
frumoși. Firește că lucrurile 
nu stau chiar așa, ba deloc 
așa, însă neputința de a face 
față și de a pricepe evenimen
tele, schimbările ținînd pe loc 
imaginația, fixînd-o la „scara 
vieții", ascunde și întărește 
spaima de o acumulare fără 
consum a resurselor interioa
re. Acestea se răscoală din 
cînd în cînd împotriva letar
gie! și frîului în care sînt ți
nute, provocînd personajului 
adevărate morți clinice. Auto
iluzionarea merge pînă acolo 
îneît femeia încearcă să se 
convingă de existența în fie
care a unui fond ascuns care 
dirijează de la sine, în chip 
„fatal", comportamentul, 
măharea cu „Animalele 
nave" ale lui N. Breban 
fond, Dostoievski, este 
evidentă 
astfel de

de-a lungul întregii vieți. 
Este un mod de a sugera că 
experiența socială a unui ins 
nu lasă neatinse în bine sau 
în rău cele mai adînci resurse 
și sentimente omenești. Efec
tele acestei iubiri impure se 
văd în cea de a doua parte a 
cărții, aceea în care se face 
inventarul gîndurilor, preocu
părilor la care sînț fixați ire
mediabil fiii în timp ce călă
toresc cu mașina sau cu tre
nul — fiecare după posibili
tățile la care a ajuns — în 
satul natal spre a participa la 
înmormîntarea mamei. însă 
nici în privința pietății filiale 
lucrurile nu sînt chiar atît de 
simple pentru că deși mai fie
care este prins în rețeaua u- 
nor calcule de avansare pro
fesională, evocările tuturor au 
aerul unui bilanț decisiv : nu 
este o atare operație manifes
tarea instinctivă a unei atitu
dini de reculegere în 
morții ?

CRONICA

i LITERARĂ

fața

Ase- 
bol- 

și, în 
prea 

(„Aveau nevoie de 
reprezentații tari, 

care să le ațîțe animalele a- 
celea invizibile pe care toți le 
purtau în ei, care se foloseau 
de gurile și mîinile lor cu a- 
tîta nerușinare și cruzime" 
etc) deși nu e neadevărat că 
spiritul agresiv se naște din 
autoreprimare și frică de 
schimbări. însă subtilitatea 
prozatorului constă în sugera
rea agresivității instinctului 
matern. Iubirea femeii pentru 
copii este, în acest caz, expre
sia instinctului de apărare. în 
acest sentiment atît de uman 
se strecoară ilicit mai toate 
impulsurile reprimate, neîm- 
plinirile și jignirile suferite

Pentru că tot discută
despre social în literatură tre
buie să spunem că nici roma
nul lui C. Ștefanache nu este 
social prin aceea că descrie 
niște evenimente deși ele nu 
lipsesc fără a se constitui însă 
în vastă pictură socială. Ca și 
multe altele, romanul acesta 
își relevă semnificațiile sociale 
în analiza pe careț o întreprin
de la nivelul comportamentului 
psihic determinat de procese 
și evenimente istorice citate 
ori pur și simplu indicate alu
ziv, așa cum par a fi recep
ționate de un destin indivi
dual. Noi înțelegem, desigur, 
foarte bine despre ce este 
vorba, însă social în sensul 
direct romanul nu este. Meri
tul principal al scriitorului nu 
vine dintr-o astfel de abor
dare a faptelor, ci constă în 
analiza plină de intuiții pă
trunzătoare a unei conștiințe 
pe care inaptitudinea funcia
ră agravată de inocularea unei 
răspunderi și vinovății pentru 
fapte de care nu are cunoș-

țintă o împing într-o tragică 
automistificare. Autorul pro
cedează cu romanul său în
tr-un fel asemănător cu ra
portul dintre istorie și desti
nul personajului: el nu ne 
oferă explicații, nu descrie pe 
spații mari, cauzal, fenome
nele ci simulează scrierea 
„spontană" a romanului, așa 
după cum nici personajul nu 
are intenția de a-și explica is
toria care trece peste el, ma- 
nifestînd, dimpotrivă, tendin
ța de a pune evenimentele ne
înțelese pe seama unui impla
cabil „trebuie". Adevărata 
„viață socială" a personajului 
nu se manifestă deci în pla
nul istoriei, ci în acela, secund, 
al vieții sentimentale, teren 
de înfruntare dureroasă a tu
turor eșecurilor și umilințelor 
neînțelese din existența coti
diană. Personajul duce o exis
tență de refulări și mistificări 
din a căror analiză rezultă și 
cele mai bune pagini ale căr
ții. Desigur, nu putem misti
fica realitatea romanului, însă 
de ce să nu recunoaștem că 
resimțim într-un chip neplă
cut inexistența unui punct de 
vedere mai înalt în materia 
măruntă și monotonă a cărții. 
De altfel, este vorba aici de 
o trăsătură mai generală a 
prozei : prea fascinată de pro
cese obscure, de existențe mă
runte, semnificative, desigur, 
în felul lor, proza „socială" 
de acest tip dezvoltă o rețea 
deasă de fire analitice, o pîn- 
ză de păianjen în care perso
najul analizat pe măsură ce se 
dezvăluie, este și sufocat de 
propriile 
curios 
care nu i 
minteri i 
resante.

Romanul lui Corneliu Ște- 
fanache conține pătrunzătoare 
observații în marginea unor 
situații profund omenești. Nu 
în ultimul rînd e de reținut 
pasiunea de a analiza într-un 
erou de condiție modestă, cu 
o voință incertă teribila în
cordare și „strategie" internă 
destinate atingerii echilibru
lui și armoniei amenințate. 
Forța pe care o pune persona
jul în întreținerea unei vieți 
cenușii, precum și starea ade
sea buimacă produsă de pro
priul curaj sînt semne ale u- 
nui prozator autentic. O anu
mită, totuși, precipitare, o lip
să de răbdare mai „moldove
nească" asupra lucrurilor — 
lipsă inoportună tocmai pen
tru că procesele sufletești ca
pătă o largă semnificație — 
vor veni, probabil, pe parcurs. 
„Paralele" este o carte inte
resantă, cu nimic mai prejos 
decît cele mai discutate roma
ne actuale, pe unele depășin- 
du-le prin autenticitatea rea
lismului psihologic.

secretii. Fenomțn 
de parazitism litera 
ocolește nici cărți alt- 
dintre cele mai inte-

C. STANESCU

Bibliotecile oamenilor de cultură sînt extrem 
ireocu- 
perso-

de semnificative penfru universul de pi 
pâri al acestora ca și pentru însuși stilul ț.___
nalității respective. Pasionați bibliofili, colecțio
nari, de cărți rare și manuscrise, alcătuitori de 
mari antologii ei dau prin bibliotecă o idee 
despre convingerea în perenitatea valorilor 
umaniste ale culturii și literaturii constituind un 
îndemn viu la lectură și asimilare. Cum își con-

Biblioteca lui Tudor Vianu era 
o „odaie a doctorului Faust" în 
care esteticianul oficia plăceri 
savante, cum însuși se exprima. 
„Ne-a răpit cu lanțuri încăperea", 
declara tînărul Vianu, într-o 
poezie din 1920, visînd în com
pensație efluviile meridionale ale 
naturii, primăvara. Aerul grav, 
liniștea gotică a rafturilor cu 
cărți, prestanța sa impecabilă, 
gestica sa posturală și solemnă, 
toate aceste coordonate de 
text rezumau aerul unui 
de bibliotecă.

Profesorul Vianu avea o ste
nică, nu maladivă sau vicioasă, 
pasiune bibliofilă și mai ales o 
predilecție pentru cărțile esen-

de EMIL

cepe un Tudor Vianu ori G. Călinescu bibliote
ca — iată un fapt cultural deosebit de in
structiv pentru oricine și, mai ales, pentru ti
nerii dornici de asemenea prețioase informații. 
Sînt cîteva din motivele pentru care am con
siderat utilă deschiderea rubricii susținute în 
această pagină de Emil Mânu, cercetător știin
țific la Institutul de istorie literară și folclor 
„George Călinescu".

MÂNU

con- 
om

cărora cei mai tineri subiecți le 
conferă mai multe opțiuni decît 
cei din generația anterioară, 
11 sînt drame și 6 comedii. Ra
portul între dramă și comedie se 
răstoarnă atunci cînd trecem de 
la o grupă de vîrsță la alta.

Această constatare confirmă o 
dată mai mult observația prile
juită de rezultatele unei investi
gații efectuate anul trecut: cei 
mai tineri vibrează mai adînc de
cît reprezentanții celorlalte ge
nerații Ia mesajul tulburător al 
tragediei și al dramei. Ei par să 
delimiteze mai ferm teatrul de 
divertisment, de unde și atitu
dinea lor ponderată, sobră chiar 
(dacă ținem seama de cifre) în 
fața vodevilurilor picante sau a 
comediei ușoare.

Mi-e greu să-mi imaginez pre
dilecția tinerilor pentru dramă 
într-o presupusă autonomie față 
de viziunea lor globală despre 
viață și despre oameni. In po
fida unor manifestări exterioare, 
cîteodată derutante, acești tineri 
aduc în circuitul vieții noastre 
sociale un spor de gravitate, o 
interogare severă a realităților 
publice și intime. Tenacitatea cu 
care ei par a-și îndrepta aceste 
disponibilități spre teatru s-ar 
cuveni prețuită după cuviință în 
primul rînd de teatrul însuși, care 
ar putea să și-i apropie și să le 
aparțină din ce în ce mai mult.

țiale. Odată, vizitîndu-1 pe Ion 
Marin Sadoveanu, l-am găsit 
umplînd un coș cu cărți. „Le îm
prumut lui Vianu, mi-a explicat 
prozatorul, nu mai are unde să 
le pună și din cauza asta nu mai 
cumpără tot, se rezumă la serii 
sau la colecții fundamentale".

Biblioteca „Profesorului" se 
afla la parterul casei din strada 
Andrei Mnreșanu 33, în Parcul 
Dorobanți. La mijloc era o masă 
de recepție iar în stînga și 
dreapta, pierzîndu-se parcă în 
niște nișe, se împărțeau dulapu
rile cu cărți. în dreapta se adăuga 
biroul masiv, aproape germanic 
— locul predilect pentru lectură. 
Aici mi s-a părut întotdeauna că 
mă aflu în odaia 
Faustus modern.

Spre deosebire de biblioteca 
lui G. Călinescu sau Ion Pillat, 
aceea a lui Vianu avea aerul unei 
ordini organice, fără să fie prin 
nimic supărătoare. Vianu avea 
serii întregi de opere, mai ales 
ediții complete, exemplare cu 
dedicație, chiar manuscrise. Ne-a 
arătat odată, manuscrisul unei 
opere macedonskiene, un caiet 
întreg, grafiat cu mai multe cu
lori, pe care i-1 dăduse maestrul 
său simbolist și la care ținea în 
mod deosebit.

Vianu își păstra corespondența 
primită într-o ordine evidentă 
iar ceea ce m-a impresionat în 
mod deosebit, era faptul că-și 
ținea cărțile uzuale într-un raft 
sau chiar în mai multe rafturi 
separate.

Cărțile pe care le cumpărase, 
mai ales în tinerețe, trădau o cu
riozitate de tip germanic, egală 
pentru toate creațiile spirituale 
ale omenirii; tînărul se îmbăta 
de cultură, dorea, așa cum spune 
într-o pagină de jurnal, „să des
funde toate izvoarele istoriei gîn- 
dirii și ale literaturii". Biblioteca 
lui Vianu mai oferea și imaginea 
unei biblioteci citite; nu avea o- 
biceiul să scrie pe cărți și să-și 
adnoteze paginile, dar în unele 
volume apăreau mici semne de 
hîrtie cu indicarea problemei. 
Vianu recomanda ca fiecare in
telectual să-și facă bibliografia 
sau chiar bibliografiile lui perso
nale. Camera de lucru a lui 
Vianu da impresia unei chilii mo
deme de Studiosus.

unui Dr.

Pentru cercetătorul care va re
constitui cîndva imaginea totală 
a bibliotecii lui Tudor Vianu 
trebuie precizată ideea că scrii
torii clasici români erau bine re- 
prezentați în inventarul acestei 
biblioteci documentare. Chiar 
dacă predomina cartea filozofică, 
eseul sau chiar istoria literară, 
nu lipseau cărțile de poezie, do
meniu în care Vianu s-a încercat 
cu multă distincție și cu regretul 
multora, printre care G. Căli- 
nescu, exprimat în cîteva rînduri, 
că n-a perseverat.

Apelînd tot la ideile trăite ale 
lui Tudor Vianu putem afla cum 
se documenta în biblioteca per
sonală și cum elabora îndelung 
și sistematic : „trebuia să prezint 
curentele literaturii universale în 
secțiuni orizontale (...). Pentru o 
astfel de sarcină, ce depășește 
cadrul unei singure specialități, 
era necesar să devin eu însumi 
student, mai întîi. Au urmat ani 
de muncă intensă, cu nopți de 
sțudiu pînă în zori, în timpul 
cărora am încercat să-mi însușesc 
cunoașterea apropiată a mai mul
tor literaturi occidentale, mai 
puțin frecventate de mine pînă 
atunci".

Prin metoda sa de cercetare, 
prin necesitatea de a ști mai 
întîi tot ce s-a spus asupra unei 
idei și numai după aceea, dacă 
era cazul, să intervină cu o com
pletare sau cu o sinteză, Vianu 
apela pas cu pas la cărțile esen
țiale pe care, de cele mai multe 
ori, le poseda.

Dacă pe Ion Barbu, ca imagine 
specifică, îl poți lega de boem» 
unei cafenele și în mod egal de 
masa de scris, dacă lui G. Căli- 
nescu îi sta bine la tribună, cîn- 
tînd în intimitate la violoncel sau 
vorbind pe plajă despre deliciile 
antice ale mării, pe Tudor Vianu 
nu-1 poți despărți niciodată de 
bibliotecă și de catedră; între 
acești doi poli s-a consumat 
toată viața sa de mare ținută in
telectuală, încheiată la 21 mai 
1964 și prevăzută cu luciditate 
într-una din poemele sale :

Lucrarea vieții mele s-a sfîrșit. 
Pun de-oparte daltă și cuțit, 
Așez în rafturi sculele, pe rînd, 
Precum le-aveam în gînd și 

numărind.
Și această ultimă imagine e 

tot o bibliotecă.
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► , Dacă, în genera], cin- « > 
, cinalul pe care l-am în- <►
► cheiat nu demult, prin <ț
► prefacerile economice pe <> 
J care le-a declanșat a în-
k scris județul nostru pe
► orbita industrializării, <>
* determinînd o creștere
► importantă a numărului
► de salariați, putem spune 
, că în această perioadă
► am asistat la o modifi-
► care substanțială a tra- 
’ iectoriilor profesionale

► ale tineretului. în aceas-
t tă zonă unde doar cu <, 
k cîțiva ani mai înainte e-
► xistau numai ateliere a- <(
* mințind de tradiția bres- « > 
k lelor de cismari au apă-
► rut unități industriale
k moderne, s-au adăugat <k 
k secții noi celor existente.
► Acelor fete, mai ales, și < J
► băieți obișnuiți să caute <k 
k de lucru în alte părți, li
► s-a oferit acum posibili- <► 
*■ tatea să rămînă acasă, ", 
k să pună umărul la spori-
► rea realizărilor. Voi fi <[ 
ț poate înțeles mai bine <k 
ș amintind că în anul 1968, >
► la constituirea județului,, <►
► aveam 5 500 de uteciști <k 
k la sate și 3 300 de mun- < ►
► citori, iar acum, la, sfîr- < •
► șitul cincinalului, cifrele <k 
k s-au inversat : 5 500 ute- < ►
► ciști în industrie și 3 000 <► 
ț în agricultură. Nu mi se <k 
k pare de mirare așadar ]►
► că pe platforma de la
► Tîrgu Secuiesc, de pildă, <k 
, media de vîrstă a celor *►
► 3 000 de salariați cîți sînt <►
* în prezent gravitează în- <k 
k tre 19—20 de ani...

Valoarea producției industriale 
globale realizată în 1970 

este cu aproape

mai mare 
decît 

in 1965
k ȘTEFAN RAB
► prim-secretar nl
ț ^Comitetului județean <k 
k al V.T.C. S

j

i 
I 
î 
î

u.

Au intrat în funcțiune pe platforme de la 
Tîrgu Secuiesc :

• FABRICA DE ȘURUBURI — prima unitate 
a industriei construcțiilor de mașini

• FABRICA DE CONFECȚII, prima întreprin
dere din județ cu acest profil

• FABRICA DE AMIDON GLUCOZA — pri
ma unitate de produse chimice.

f

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

• La 27 iulie 1970, județul Covasna a ra
portat, primul din țară, îndeplinirea prevederi
lor planului cincinal la producția industrială 
globală. în acest fel a devenit posibilă realiza

rea peste plan a unei producții de

652 000 000 lei
• Numărul muncitorilor calificați constituie 

81 ia sută din totalul salariaților din industrie.

• Salariul mediu în cincinal a crescut cu 
32,1 la sută.

Profesii noi : strungari, frezori, rabotori, ma- 
trițeri, sculeri, electroniști, laboranți, creatori 

de modele. <■

27 500 elevi învață în școlile județului
IN CINCINAL AU 

FOST CONSTRUITE:

• 13 ȘCOLI NOI CU 79 SĂLI DE CLASĂ, 
odată cu alte 101 săli adăugate lăcașurilor de 
învățămînt existente. _____________________

• Unități școlare 

noi apărute în cinci

nal îndeosebi după 

crearea județului

— liceul de cultu

ră generală din 

orașul întorsura 

Buzăului.

—; Grupul școlar 

de construcții din 

Sf. Gheorghe

— Liceul industrial 

de construcții.

• Se află în con

strucție și vor fi date 

curînd în folosință 3 

laboratoare audio

vizuale moderne.

■WWWWWWSA^V

Vna din școlile construite 
în cincinal: liceul din 

Baraolt (dreapta)

Pentru buna instruire a 
elevilor, liceele din județul 
Covasna au fost înzestrate 
cu laboratoare moderne.

(jos)

£ ÎN 1970 $
< ÎN JUDEȚ $ 

î NEAZĂ •• I
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SCOLI ;■
GENERALE ■:

6 •;
LICEE j:

DE CULTURĂ
I GENERALĂ |

în școlile profesio
nale învață în pre
zent :

• 1 511 ELEVI
în județ funcțio

nează :
• 5 SCOLI PRO

FESIONALE
• 1 LICEU INDUS

TRIAL
• 1 LICEU AGRI

COL
• O SCOALĂ TEH

NICĂ DE SPECIALI
TATE

___« SOCIAL- __
■ CULTURALE

In localitățile județului Covasna funcțio
nează azi :

• 84 de cinematografe
• 33 de biblioteci comunale cu 70 de fi

liale sătești
• 5 biblioteci orășenești
• 5 case de cultură
• 33 cămine culturale în centrele de co

mună și 70 filiale sătești.
Activitatea artiștilor amatori este cuprinsă 

în 59 de echipe artistice cu caracter perma
nent.

Căminul cultural din Sînzieni.

Stațiuni balneo
climaterice

Numărul locurilor din stațiunile balneo
climaterice au crescut de la 436 la 1 100.

Numărul persoanelor la odihnă sau trata
ment a crescut de la 1 600 în 1966 la 8 000 
în 1970.



Plecări de delegații străine
care au participat 

la Congresul II. I. C.
DELEGAȚIA UNIUNII TINERILOR 

COMUNIȘTI DIN CUBA
în cursul zilei de ieri, a pă

răsit Bucureștiul delegația U- 
niunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba, condusă de Juan Gre
gorich Sanchez, care a luat 
parte la lucrările celui de al

IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist.

La plecare oaspeții cubanezi 
au fost conduși de tovarășul 
Ioan Al. Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA FEDERAȚIEI TINERETULUI 
DEMOCRAT DIN IRAK

Convorbiri 
românoegiptene
Ministrul comerțului exterior 

al Republicii Socialiste Româniaj 
Cornel Burtică, a avut miercuri 
o întrevedere cu Aziz Sidky, 
vicepremier și ministru al indus
triei petrolului și resurselor mi
nerale. Cu această ocazie, au fost 
examinate probleme referitoare 
la. dezvoltarea relațiilor econo
mice, a schimburilor comerciale 
și cooperării tehnico-științifice 
între România și R.A.U. Cele, 
două părți au convenit să sem
neze un nou acord de cooperar’e 
economică; Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, amicală și de înțelegere 
mutuală.

Austria

Deteriorarea situației
. ... . i

în Columbia
Luni și marți s-au produs 

noi incidente între poliție și 
participanții la demonstra
țiile antiguvernamentale, ca
re au avut loc la Bogota și 
în mai multe orașe de pro
vincie. în capitala țării, mii 
de persoane au participat la 
un impresionant miting or
ganizat în „Parcul Indepen
denței" în semn de protest 
fgță . de brutalitățile- comise 
de' poliții; împotriva ma
nifestaților din orașul Caii, 
unde au fost .uciși 15 demon
stranți.,

studențești 
mobilizare 
universită-

Organizațiile 
au chemat la o 
generală în toate 
țile șl școlile pentru joi. O 
grevă generală a fost pro
iectată în întreaga țară pen
tru săptămîna viitoare. O 
puternică agitație continuă 
să domnească și în rîndurile 
populației rurale. Mii de ță
rani, nemulțumiți de faptul 
că autoritățile de la Bogota 
nu grăbesc aplicarea refor
mei agrare, au ocupat cu 
forța pămînturile unor lati
fundiari.

Saami Nuri, reprezentantul 
Federației Tineretului Demo
crat din Irak, care a partici
pat la lucrările celui de al 
IX-lea Congres al U.T.C., a 
părăsit miercuri Capitala.

Oaspetele irakian a fost 
condus la aeroport de Ni- 
colae Darâvoina, reprezentan
tul U.A.S.R. la U.I.S.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
DEMOCRAT DIN SIRIA

Delegația Upiunii Tineretu
lui Democrat din Siria, condu
să de Murad Jerious, care a 
luat parte la lucrările celui de 
aT IX-lea, Congres al U.T.C. a 
părăsit ieri Capitala.

La plecare, delegația Uniu
nii Tineretului- Democrat din 
Siria a fost condusă de tova
rășul Ioan Al. Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C.

va începe convorbiri 
cu R.P. Chineză pentru 
stabilirea de relații 

diplomatice

DELEGAȚIA TINERETULUI LIBER GERMAN 
DIN BERLINUL OCCIDENTAL

Parlamentul austriac a hotărît 
miercuri, în unanimitate, să-l îm
puternicească pe ministrul aface
rilor externe, Rudolf Kirchschlae- 
ger, să înceapă convorbiri cu 
R. P. Chineză pentru stabilirea 
de relații diplomatice între cele 
două țări.

A părăsit Capitala reprezen
tantul Tineretului Liber Ger
man din Berlinul Occidental, 
Gerhart Seyfarth, care a luat 
parte la lucrările celui de al

IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de tovarășul Martin 
Kraus, adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA FEDERAȚIEI DE TINERET 
A PARTIDULUI MUNCII DIN OLANDA

în cursul zilei de miercuri a 
părăsit Bucureștiul delegația 
Federației de Tineret a Parti
dului Muncii din Olanda, re
prezentată de Johannes Brosse, 
care a luat parte la lucrările

celui de al IX-lea Congres al 
U.T.C.

A fost de față Nicolae Ma- 
teescu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA ASOCIAȚIEI TINERETULUI 
DEMOCRAT DIN REPUBLICA MALGAȘA

Delegația Asociației Tinere
tului Democrat din Republica 
Malgașă, condusă de Asso- 
man'y, care a participat la lu
crările Congresului U.T.C., a

părăsit Capitala, în cursul zi
lei de ieri.

Pe aeroportul Otopeni a fost 
de față Nicolae Daravoina, re
prezentantul U.A.S.R. la U.I.S.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN GRECIA

Andreas Moraitis, reprezen
tantul ’Tineretului Comunist 
din Grecia, care a participat 
la lucrările celui de al IX-lea 
Congres al U.T.C. a părăsit 
Capitala.

Oaspetele grec a fost condus 
la plecare de tovarășul Mihail 
Stoica, membru al C.C. al 
U.T.C.

LI SIEN-NIEN A PRIMIT 
DELEGAȚIA 

BĂNCII ROMÂNE 
DE COMERȚ EXTERIOR

Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a primit miercuri delegația 
Băncii Române de Comerț Ex
terior, condusă de Nicolae An
glie!, vicepreședinte al băncii.

La intilnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au participat Li 
Cian, ministru adjunct al comer
țului exterior al R. P. Chineze, 
Ciao Pei-sin, vicepreședinte al 
Băncii Populare a R. P. Chine
ze, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Băncii 
Chineze și ai Comitetului pentru 
relații economice cu străinăta
tea.

A fost, de asemenea, prezent 
Aurel Duma, ambasadorul Ro
mâniei la Pekin.

Luări de
Ședința Comitetului miniștrilor 

apărării ai statelor participante 
ia Tratatul de la Varșovia

In zilele de 2 și 3 martie 1971 
s-a desfășurat la Budapesta șe
dința Comitetului miniștrilor a- 
părării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La lucrările Comitetului au 
luat parte miniștrii apărării, Co
mandantul Suprem și șeful Sta
tului major al forțelor armate 
unite.

Ședința a examinat problema 
perfecționării infrastructurii ar
matelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Participanții la ședință au con
siderat indicat să adopte măsu
rile necesare pentru dezvoltarea 
pe mai departe a sistemului de 
transmisiuni și a mijloacelor de 
conducere. Comitetul miniștrilor 
apărării a ascultat, de asemenea, 
raportul cu privire la perspecti
vele dezvoltării trupelor și flote
lor statelor participante la Trata
tul de la- Varșovia.

Luînd în considerație întări
rea neîntreruptă a blocului a- 
gresiv N.A.T.O., participanții la 
ședință au ajuns la concluzia a- 
supra necesității de a întări și 
în viitor armatele statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo-

via și de a le înzestra cu arma
ment și tehnică modernă.

In problemele dezbătute 
fost adoptate hotărîri puse 
acord.

Ședința a fost prezidată
ministrul apărării al Republicii 
Populare Ungare, general colonel 
Lajos Czinege.

au
de

de

problema
Ministerul de Externe al R. 

Vietnam a dat publicității o de
clarație privind politica S.U.A. 
în Indochina, așa cum a fost ea 
formulată în recentul mesaj al 
președintelui Nixon. Declarația 
subliniază că scopul politicii de 
„vietnamizare" nu este de a pu
ne capăt, ci de a prelungi răz
boiul de agresiune în Vietnamul 
de sud, de a menține aici o 
mare parte din corpul expedi- 
ționar american. Așa-numita 
..doctrină Nixon" — se spune în 
declarație — urmărește să opună 
pe indochinezi indocliinezilor. 
pentru a fi slujite astfel intere-

Petru Burlacu a sosit la Beirut
Petru Burlacu, adjunct al mi- - 

nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a sosit la Beirut, venind de la 
Bagdad. La aeroport, el a fost 
Intimpinat de Nagib Sadaka, se
cretar general al Ministerului 
Libanez al Afacerilor Externe,

MINISTRUL ROMÂN AL JUSTI
ȚIEI LA TUNIS

MINISTRUL JUSTIȚIEI• -- -- 
AL ROMÂNIEI, Teodor Vasiliu, 
a sosit la Tunis. La 2 martie, el 
a avut convorbiri cu ministrul 
tunisian al justiției, Mohamed 
Fitouri, și a vizitat o serie de 
instituții judecătorești din țara 
gazdă.

COLUMBIA : După incidentele din orașul Caii, armata a preluat controlul instaurînd „starea 
de asediu". Cursurile facultăților și școlilor au fost întrerupte. Peste 150 de persoane au fost 

arestate.

Senatul Berlinului occiden
tal s-a declarat de acord cu 
tratativele propuse de guver
nul Republicii Democrate 
Germane, anunță agenția 
D.P.Ă. Primarul Berlinului 
occidental, Klaus Schutz, a 
declarat miercuri că a adus 
la cunoștința guvernului 
R.D.G,, faptul că Ulrich Miil- 
ler, șeful Cancelariei senato
riale, a fost însărcinat să 
ducă tratativele, In răspunsul 
Senatului, a spus Schutz, este 
exprimat regretul că nu poa
te fi acceptată data de 4 mar
tie pentru începerea tratati
velor. El a anunțat că va pro
pune, cît mai curînd posibil, 
o altă dată.

Mircea Malita9

în Anglia
Ministrul învățămîntului al 

Republicii Socialiste România, 
Mircea Măliță, care face o vi
zită oficială în Anglia, s-a în- 
tîlnit marți cu secretarul de stat 
pentru educație și știință, Mar
garet Thatcher. La convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej 
au participat W. R. von Strau- 
benzee, secretar parlamentar al 
Secretariatului de Stat pentru 
educație și știință, și Vasile 
Pungan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Londra.

poziții în
indochineză

D. sele neocolonialiste americane în 
Indochina și Asia.

Guvernul R. D. Vietnam con
damnă energic politica agresivă 
a Administrației Statelor Unite 
în Vietnam și în alte țări din 
Indochina și denunță planurile 
S.U.A. îndreptate împotriva 
R. D. Vietnam. Poporul vietna
mez este hotărît să lupte alături 
de popoarele frățești ale Laosu- 
lui și Cambodgiei pentru a iz
goni pe imperialiștii americani 
din Peninsula Indochina, se a- 
rată în încheierea declarației 
Ministerului de Externe al R. D. 
Vietnam.

de ambasadorul României, Ște
fan Cleia, de membri ai Amba
sadei și ai Agenției economice 
române.

Petru Burlacu a făcut o vizită 
ministrului libanez al economiei 

. naționale și al turismului, dr. 
Saab Jaroudi.

• APROAPE o sută de organi
zații pacifiste americane au ho
tărît să-și unească eforturile 
pentru a exercita presiuni asu
pra Administrației în vederea 
retragerii trupelor S.U.A. din 
Indochina. Ele pregătesc o ofen
sivă de primăvară al cărei 
punct culminant îl va constitui 
o manifestație de masă ce ur
mează a avea loc la Washington, 
la 24 aprilie a.c.

ani, a fost internat într-un spi
tal din capitala uruguyană pen
tru a primi îngrijiri medicale. 
Știrea eliberării a fost confir
mată de autorități.

La 1 martie, ministrul de externe englez, 
a anunțat în Camera Comunelor că guvernul 
său a hotărît să nu mai prelungească, la 
sfîrșitul acestui an, tratatele cu emiratele din 
Golful Persic. Hotărîrea, care prevede totuși 
menținerea unei prezențe militare britanice 
„cu rol de legătură șl instruire", finanțată 
însă de Federațăa emiratelor, și acordarea de 
echipament, readuce în discuție politica bri
tanică „Ia est de Suez" și crearea unui stat 
federativ independent pe „Coasta piraților". 
Cu cîțiva ani în urmă, cînd guvernul labu
rist anunțase intenția sa de retragere „de la 
est de Suez" pînă la sfîrșitul anului 1971, o 
puternică efervescență politică se declanșase 
și în această regiune. Explicația era simplă : 
avînd în vedere prezența militară britanică 
în cele două emirate de pe așa numita „Coas
tă contractuală" (sau „Coastă a piraților"), 
care împreună cu Mascatul și Omanul erau 
ultimele colonii britanice din Peninsula ara
bică, această zonă era una din primele vi
zate de reorientarea politicii externe engleze.

Cabinetul Wilson condiționase însă retrage
rea militară din Golful Persdc de constitui
rea unei Federații a emiratelor de pe Coasta 
contractuală (Qatar, Bahrein, Dubai, Abu 
Dhabi, Sharjah, Fujairah, Ras al Kaimah, 
Ajman și Umm al Qaiwan) pentru ca în co-

laborare cu celelalte state din zonă, să poată 
face fața „vidului de putere" care, opinau 
britanicii, amenința să se creeze în zonă 
după plecarea lor — teorie care urmărea în 
fapt numai păstrarea influenței politice și 
economice a Londrei după plecarea celor 
6 000 de soldați englezi staționați la bazele de 
acolo. Cu doi ani în urmă, contactele, întîl- 
nirlle și conferințele celor nouă emiri se in
tensificaseră sensibil în căutarea bazelor Fe
derației. Complicatele probleme ale elaboră
rii unei constituții, alegerii capitalei, a rolu
lui fiecăruia dintre emirate în cadrul Fede
rației șl a raporturilor acesteia cu Marea Bri- 
tanie și statele vecine, lipsa de înclinație a 
emirilor spre o renunțare la unele atribute 
ale micii lor suveranități feudale a făcut ca 
dezideratul englez al creării noului stat să 
avanseze destul de lent. Victoria surprinză
toare a conservatorilor șl Instalarea guvernu-

COMENTARIUL ZILEI

Gulf Emirates 2-------- .------ 222 miles

Harța pe care o reproducem după „In
ternational Herald Tribune", înfățișează 
zona „emiratelor petroliere" din dolful 
Persic.

înapoi de Ia 
„est de Suez'

lui Heath, care anunțase o reexaminare a po
liticii laburiste de retragere „de la est de 
Suez", adusese o stagnare aproape totală a 
proiectului Federației. Impresia că „reexami
narea" va avea drept rezultat o hotărîre bri
tanică de a-și menține în continuare prezența 
militară în Golful Persic produsese îngrijo
rare și nemulțumire în statele din această 
zonă. In noiembrie 1970, Iranul, desfășurînd 
manevre navale și aeriene de mare amploa
re în golf, ținea să demonstreze britanicilor 
că statele din regiune sînt nu numai dispu
se, ci șl apte să umple „vidul". O atitudine 
similară a putut fi constatată șl în celelalte 
state riverane Golfului Persic de către ex
pertul britanic în problemele acestei regiuni, 
William Luce, Ia capătul celor două misiuni 
speciale întreprinse In cadrul „reexaminării".

Alături de poziția negativă înregistrată de

ÎNTÎLNIRE LA

ȘEDINȚA GUVERNULUI 
IUGOSLAV

■ Miercuri, a avut loc la Bel
grad, o ședință a guvernului iu
goslav consacrată examinării u- 
nor probleme din domeniul re
lațiilor cu străinătatea — rela
tează agenția Taniug. Vecea E- 
xecutivă Federală a examinat, 
între altele, stadiul și posibilită
țile de piomovare în continuare 
a relațiilor Iugoslaviei cu cele
lalte state balcanice. Cu acest 
prilej, arată agenția, s-a relevat 
că guvernul iugoslav acordă o 
însemnătate deosebită dezvoltării 
în continuare și promovării rela
țiilor cu țările balcanice pe baza 
respectării suveranității, integri
tății teritoriale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și soluționării tuturor 
problemelor litigioase pe cale 
pașnică. (Suvernul iugoslav, men
ționează Taniug, va continua 
schimbul de păreri cu celelalte 
țări balcanice’ în scopul găsirii 
celor mai. potrivite și mai reale 
soluții pentru promovarea multi
laterală a relațiilor și colaborării 
de bunăvecinătate în Balcani.

AVIOANE PORTUGHEZE DEA
SUPRA REPUBLICII GUINEEA
• INTR-UN COMUNICAT trans

mis de postul de radio Conakry, 
guvernul Republioii Guineea a 
făcut cunoscut că avioane portu
gheze, care Iși au bazele pe te
ritoriul coloniei Guineea-Blssau, 
încalcă permanent spațiul aerian 
al Republicii Guineea, supuntnd 
locuitorii satelor pașnice unor 
bombardamente barbare. Față de 
aceste acțiuni care încalcă suve
ranitatea și securitatea Republi
cii Guineea, guvernul de la Co
nakry își exprimă un protest ho
tărît, se arată în comunicat.

• DUPĂ OPT LUNI șl Jumă
tate de la venirea lor la putere, 
conservatorii înregistrează un „re
cord" în ceea ce privește viteza 
de pierdere a popularității. Son
dajele de opinie Întreprinse in 
ultimele două săptămlni indică 
faptul că Partidul conservator ob
ține cu 6,5 pînă la 7,5 procente 
mal puțin decît laburiștii. Acest 
rezultat este apreciat drept cea 
mal rapidă pierdere de popu
laritate înregistrată de un guvern 
englez în ultimii 25 de ani.

Mircea Bălănescu, a făcut o vi
zită în acest oraș.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a făcut o expunere în fața 
membrilor clubului „Rotary" a- 
supra evoluției României după 
cel de-al doilea război mondial 
pe plan politic, economic, cultu- 
ral-științific și social, precum și 
despre principiile politicii exter
ne a României și poziția sa față 
de principalele probleme inter
naționale. In cadrul întilnirii, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, a fost pre
zentat filmul „România—Ori
zont 69“.

I

PUTERNIC CUTREMUR 
IN ITALIA

• UN PUTERNIC CUTRE
MUR a avut loc marți seara în 
împrejurimile orașului italian 
Orvieto. Fenomenul a durat cir
ca 6 secunde, avînd o intensi
tate de 10 grade pe scara Mer- 
calli. Comunicațiile telefonice 
au fost întrerupte. N-au fost în
registrate victime omenești sau 
pagube materiale, dar populația 
locală a intrat in panică, deoa
rece Orvieto se află doar la 
30 km nord de orașul Tuscania, 
unde 27 de persoane au pierit 
ca urmare a unor mișcări seis
mice înregistrate luna trecută.

CLAUDE FLY A FOST ELIBERAT
• POSTUL DE RADIO Mon

tevideo a anunțat eliberarea, în 
cursul nopții, a consilierului a- 
merican Claude Fly, răpit la 7 
august 1970, de membrii organi
zației ilegale „Tupamaros".

Claude Fly, în vîrstă de 64 de

• CA URMARE a Inundațiilor 
catastrofale care s-au abătut în 
ultimele zile asupra statelor bra
ziliene Rio de Janeiro și Guana- 
bara 135 de persoane au pierit șl 
cel puțin 40 000 au rămas fără a- 
dăpost — indică un ultim bilanț 
oficial dat publicității la Rlo de 
Janeiro. Aproximativ ’00 de per
soane sînt declarate dispărute. 
Inundațiile au provocat ----- '
pierderi agriculturii, mal 
localități au fost izolate, 
dintele Emilio Garrastazu 
a survolat, la bordul unul 
ier, zonele sinistrate pentru a 
putea aprecia amploarea catastro
fei. ’

mart 
multe 
Preșe- 
Medicl 
elicop-

• LA INVITAȚIA primăriei 
orașului Kouvola și a conduce
rii clubului „Rotary", ambasa
dorul României în Finlanda, dr.

IARNA FACE ÎNCĂ RAVAGII
.DUPĂ O PERIOADA căldu

roasă, teritoriul Poloniei cunoaș
te Șle de ninsori șl viscole pu
ternice. In unele zone - muntoase, 
grosimea,’ stratului de zăpadă a 
trecut dă un .nieîrn și jumătate. 
Ninsorile au produs blocarea a 
peste 3Q0 km.’ de cale ferată.

Vîntul, deosebit de puternic, a 
provocat ieșirea din matcă a a- 
pelor Oderulul în zona vărsării, 
unde au avut loc inundații loca
le. Concomitent, furtuna violentă 
care bîntute în Baltica a făcut ne
cesară declararea stării de peri
col pe unele porțiuni ale litora
lului polonez amenințate de inun
dații.

RĂPIT DE DOUA ORI
• • PENTRU A DOUA OARĂ în 
decurs de 13 luni, Leon Taurel, 
fiul — în vîrstă de 13 ani — al 
unul om de afaceri din Cara
cas. a fost răpit de membrii unei 
organizații clandestine venezuele- 
ne. La scurt timp de la răpire, 
familia ostaticului a primit un 
mesaj in care sînt anunțate con
dițiile puse pentru răscumpăra
rea victimei. Suma cerută de ră
pitori nu a fost dată însă publi
cității. La 22 ianuarie 1970, Leon 
Taurel a fost răpit de membrii 
aceleeași organizații.. șl eliberat 
apoi în schimbul sumei de 155 000 
de dolari. Cu ajutorul informații
lor furnizate de Taurel, poliția a 
reușit după aceea să Identifice și 
să captureze pe cîțiva dintre au
torii răpirii. *

Bernadette Devlin, tînăra deputată nord-irlandeză care militează 
cu ardoare pentru emanciparea populației catolice, minoritare, din 
Lister, a folosit prima zi a vizitei, pe care o face actualmente in 
S.U.A., pentru a se întîlnl cu Angela Davis în celula unde aceas
ta din urmă se află întemnițată, la închisoarea San Rafael din 
San-r rancisco.

Intîlnlrea dintre cele două tinere militante progresiste a durat — 
din cauza regulamentului strict al închisorii — doar douăzeci de 
minute. Bernadette a plecat de acolo direct la un miting ai tine
rilor progresiști din San Francisco, la care au participat peste 
•> 000 de persoane. Salutată cu căldură de tinerii americani — albi 
și negri — tînăra irlandeză a luat cuvîntul referindu-se si la con- 
vorbirea cu Angela Davis.

„Cfed a spus Bernadette — că Angela și cu mine ducem de 
rapt aceeași luptă. Ea luptă ca și mine pentru drepturile și 
libertățile poporului său. Pentru ideile mele am fost condamnată 
și am făcut anul trecut șase luni de închisoare la Belfast. Pentru 
ideile ei Angela este acum Izolată la San Rafael. Eu nu sînt co
munistă iar ea este, dar amîndouă, ca și voi toți, ca și tinerii 
progresiști din Ulster vrem o lume mai bună, un viitor mai bun 
pentru noi și popoarele noastre".

IN FOTOGRAFIE : Bernadette Devlin percheziționată la ieșirea 
din celula închisorii San Rafael, după întîlnirea emoționantă cu 
Angela Davis. Zîmbetul calm al Bernadette! vorbește despre cer
titudinea ei : Ideile de progres șl dreptate nu pot fi întemnițate.

Pentru construcția de școli 
în perioada cincinalului 1971— 
1975 în R. P. Bulgaria sînt 
prevăzute 523 milioane leva, 
la care se adaugă fondu
rile ministerelor și ale de
partamentelor. Această am
ploare a investițiilor este 
strîns legată de noile sarcini 
care se rezolvă în prezent în 
sistemul de învățămînt bul
gar : trecerea treptată la în
vățământul mediu general, in
tensificarea instrucției poli
tehnice, lichidarea învățămîn
tului în două schimburi.

ORIENTUL
• PREMIERUL SI

RIAN CANDIDAT LA 
PREȘEDINȚIA ȚARII

• CONSILIUL poporului din 
Siria — organism legislativ re
cent creat — a aprobat în una
nimitate candidatura premieru
lui sirian Hafez Assad pentru 
postul de președinte al țării — 
a anunțat radio Damasc. Can
didatura a fost propusă de Co-

ambele părți ale golfului față de o menținere 
în continuare a prezenței militare britanice 
în regiune, un rol important în adoptarea ho- 
tărîrii cabinetului Heath l-a jucat, fără în
doială, intensificarea mișcării de eliberare so
cială șl națională în Dhofar (partea de vest 
a sultanatului Mascat și Oman) precum și 
experiența negativă înregistrată de britanici 
în trecut în. actualele state yemenlte, unde 
intîrzierea retragerii benevole a dus în cele 
din urmă la plecarea forțată șt Ia pierderea 
totală a pozițiilor engleze.

Precizarea lui Douglas — Home că forțele 
britanice vor fi retrase chiar dacă Federația 
emiratelor nu va deveni realitate pînă la 
sfîrșitul anului 1971 pare să indice că hotă
rîrea guvernului Heath este definitivă, deși 
formularea trădează în același timp un anu
mit scepticism, fără indoială întemeiat.

Reacțiile statelor din zonă față de hotărî
rea engleză sint în general pozitive. Intr-o 
declarație difuzată de agenția iraniană de 
presă, guvernul de la Teheran și-a exprimat 
satisfacția față de această măsură, apreclind- 
drept „rezonabilă" și precizînd din nou că 
„responsabilitatea menținerii securității șl 
stabilității în această regiune este de com
petența exclusivă a statelor riverane, alte 
state neavînd nici un temei să intervină". 
Cotidianul „Farman" sublinia, la rindul său, 
că în Golful Perslc „nu mai este loc pentru 
menținerea forțelor străine, nici pentru in
fluența străină". S-au exprimat, de aseme
nea, rezerve la adresa a ceea ce s-a caracte
rizat drept o „atitudine ambiguă" a Marii 
Britanii : intenția de a menține în conti
nuare, sub forma unor unități de instructori 
ai armatei noii Federații a emiratelor, o 
parte a trupelor militare din zonă. In această 
ordine de idei, „Farman" menționa necesita
tea ca Anglia să înțeleagă că „evacuarea 
trupelor sale nu poate fi în nici un caz con
diționată". La rindul său, ziarul „Kayhan", a- 
mintind că „a sosit momentul ca țările rive
rane Golfului Perslc să ia în propriile lor 
mîinl problema asigurării securității în re
giune", avertizează că „orice încercare de a 
menține forțele militare în Bahrein șl Shar
jah va întîmpina o vie reacție".

In legătură cn această ultimă precizare, 
chiar dacă ea vine numai din partea unui 
comentator de presă, nu trebuie să existe 
nici un fel de dubii : ea exprimă fidel ati
tudinea guvernelor și populației tuturor sta
telor din regiune.

BAZIL ȘTEFAN

R.P.D; Coreeană condamnă 
manevrele militare din 

Coreea de sud
Ministerul Afacerilor Externe 

al R. P. D. Coreene a dat pu
blicității o declarație referitoa
re la manevrele militare de am
ploare intitulate „Operation 
Freedom Vault", pe care S.U.A. 
le pregătesc în Coreea de sud. 
Declarația relevă că aceste ma
nevre, programate în apropierea 
liniei de demarcație militară din 
Coreea, mobilizează mari efec
tive americane înzestrate cu

cantități considerabile de tehni
că de luptă, care se vor alătura 
forțelor S.U.A. existente deja în 
Coreea de sud și trupelor regi
mului de la Seul. Manevrele, se 
spune în declarație, constituie o 
violare flagrantă a armistițiului 
din Coreea. Guvernul R. P. D. 
Coreene și întregul popor co
reean denunță în mod hotărît a- 
ceste acțiuni.

Ședința Prezidiului Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia

LA BELGRAD a avut loc o ședință a Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, care a dezbătut proiectul amendamentelor 
la Constituție.

In raportul prezentat pe margi
nea acestui proiect, Edvard Har
den, membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., a subliniat 
că acesta constituie platforma în
noită a frăției unității și egalită
ții în drepturi a popoarelor Iugo
slaviei. Kardell a enumerat o se
rie de principii care stabilesc ca
racterul Constituției —.„revoluția 
comună și lupta comună a po
poarelor Iugoslaviei pentru fău
rirea puterii clasei muncitoare și 
a tuturor oamenilor muncii, pre
cum și pentru făurirea societății 
democratice socialiste, conștiința 
privind legătura destinelor, legă
tură care orientează popoarele 
Iugoslaviei spre asigurarea în 
comun a independenței ’ și securi
tății lor naționale".

In noua organizare a organelor 
federale, a arătat vorbitorul, cel 
mal important element nou ar 
urma să-l reprezinte constituirea 
Prezidiului R.S.F.I., „care are 
sarcina de bază de a reprezenta 
în fața lumii Iugoslavia și de a 
acționa pentru înfăptuirea egali
tății în. drepturi a popoarelor și 
naționalităților iugoslave". Prezi
diul R.S.F. Iugoslavia este și cel 
mal înalt organ de îndrumare șl 
comandă a forțelor armate ale Iu
goslaviei. Printr-un amendament 
special, a arătat Edvard Kardeli, 
se prevede ca tovarășul Tito, în 
calitate de președinte al republi
cii, să-și mențină toate atribuțiile 
ce îi revin prin Constituție în 
momentul de față ; în această ca
litate. el va fi președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia nou for
mat.

Deschizînd dezbaterile, președin
tele Iosip Broz Tito a reliefat că 
tot ce se referă la programul de 
stabilizare în industrie trebuie să 
fie rezolvat urgent, deoarece pro
blemele din acest domeniu nu 
suferă amînare. Trebuie să se per
mită industriei să se organizeze

APROPIAT
mandamentul regional provizo
riu al partidului Baas din Si
ria, într-o scrisoare adresată la 
1 martie președintelui Consiliu
lui Poporului, Ahmed Khatib.

Candidatura premierului si
rian pentru funcția de șef al 
statului urmează să fie supusă, 
săptămîna viitoare, aprobării 
unui referendum popular.

cit mal curînd posibil în spiritul 
proiectelor de amendamente la 
Constituție. losip Broz Tito a de
clarat că amendamentele economi
ce sînt enunțate în mod cores
punzător, dar că din dezbateri ar 
putea să rezulte unele propuneri 
utile.

Stare 
de urgență 

în Pakistanul! 
de est
Greva generală, declan

șată la chemarea șeicului 
Mujibur Rahman, liderul 
Ligii Awami, in semn de 
protest împotriva amină- 
rii reuniunii Adunării 
Consultative, a paralizat 
marți activitatea capita
lei Pakistanului de est, 
Dacca.

. Situația din oraș s-a înrăută
țit brusc luni seara, după ce 
președintele Yahya Khan a a- 
nunțat. la postul de radio Ka- 
raci, hotărîrea sa de a amina 
reuniunea Adunării Consultati
ve, prevăzută pentru 3 martie. 
Șeicul Mujibur Rahman a orga
nizat la Dacca o conferință de 
presă,- în , cadrul căreia a cali
ficat decizia președintelui drept 
„inoportună și regretabilă". încă 
de luni, străzile orașului Dacca 
erau practic inundate de mul
țime. în cursul nopții s-au în
registrat numeroase incidente. 
Postul de radio Pakistan a pre
cizat că greva generală a para- 
lizat întreaga viață economică 
dm Dacca, iar majoritatea in
stituțiilor publice și de învăță
mînt au fost închise. Legăturile 
aeriene cu orașul au fost între
rupte, Generalul Sahabzada Mo- 
hamnjed .Yakub Khan, numit 
luni administrator al legii mar
țiale al provinciei Pakistanul de 
eșt, a decretat starea de ur
gență.
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